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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.01 .  Latar Belakang 

     Orang tua merupakan peran awal dalam memberikan asuhan dan 

bimbingan  kepada anak-anaknya, (Nasution, 1986, h.40). Keluarga juga 

memiliki pengaruh yang besar bagi anak untuk mengenal sosialisasi, 

mengembangkan diri,  belajar menunjukkan perilaku dan menyatakan pikiran, 

mengekspresikan keinginan dan emosinya dalam interaksi sosial.  

Kebanyakan kita memulai kehidupan di dalam keluarga dan 

menghabiskan ribuan jam selama masa anak-anak untuk berinteraksi dengan 

orangtua kita. Karena lingkungan awal terutama terbatas pada rumah, maka 

hubungan antar keluarga mempunyai peran yang penting dalam menentukan 

pola sikap dan perilakunya kelak dalam hubungannya dengan orang-orang 

lain. Inilah sebabnya mengapa hubungan keluarga yang dini merupakan unsur 

penting bagi perkembangan bayi. Kasih sayang merupakan suatu aspek 

penting  dari relasi keluarga selama masa bayi. Beberapa ahli perkembangan 

juga menekankan bahwa pada masa-masa bayi amat menentukan bagi 

perkembangan rentang kehidupan. Pengalaman sosial yang dini memainkan 

peranan yang penting dalam menentukan hubungan sosial di masa depan 

dan pola perilaku terhadap orang-orang lain. Kehidupan bayi berpusat di 

sekitar rumah, maka di rumahlah diletakkan dasar perilaku dan sikap 

sosialnya kelak. (Santrock, 2007, h.195). 

Burke & Weir (dalam Yuliawati : 2008 , h.50) menjelaskan bahwa remaja 

yang kedua orangtuanya hadir dan dekat dengan keluarga, cenderung 
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memiliki kecerdasan emosional yang baik. Bentuk-bentuk pola asuh orang 

tua sangat erat hubungannya dengan kepribadian anak setelah ia menjadi 

dewasa. Hal ini dikarenakan ciri-ciri dan unsur-unsur watak seorang individu 

dewasa sebenarnya sudah diletakkan benih-benihnya ke dalam jiwa seorang 

individu sejak sangat awal, yaitu pada masa ia masih kanak-kanak 

(Koentjaraningrat 1997: h.45) 

 Levinson (dalam Dariyo, 2004, h.119) membagi dua masa dalam dewasa 

awal, yaitu fase awal pada usia 17-33 tahun, dan fase puncak dewasa awal 

pada usia 33-45 tahun. Pada rentang usia ini, individu dewasa awal, akan 

mengalami perkembangan secara mental, maupun hubungan sosialnya, 

termasuk didalamnya kecerdasan emosional individu tersebut. Kecerdasan 

emosi pertama kali diungkapkan oleh Salovey dan Mayer (Goleman, 2001, 

h.513), psikolog yang berasal dari Harvard University dan University of New 

Hampshire. Kedua tokoh psikologi tersebut mendefinisikan kecerdasan 

emosional sebagai sekumpulan kemampuan untuk memantau, mengenali 

dan membangkitkan perasaan yang berfungsi untuk membantu pikiran 

manusia, memahami dan memaknai suatu perasaan, dan 

mengendalikanperasaan secara mendalam yang secara langsung akan 

membantu perkembangan emosi dan intelektual pada diri seseorang. Pada 

dasarnya emosi adalah dorongan untuk kita bertindak. Dengan adanya 

emosi-emosi tersebut itu mendorong individu untuk merespon atau 

bertingkah laku sesuai dengan stimulus yang diterima.  

Melengkapi pendapat di atas, Goleman (Sinta, 2009, h.23) 

mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan yang 

dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan untuk menghadapi 

kegagalan, mengendalikan emosi, dan menunda kepuasan serta mengatur 
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keadaan jiwa. Dengan adanya kecerdasan emosional tersebut, seseorang 

dapat menempatkan emosinya pada waktu yang tepat, dan mengatur 

suasana hati. 

Menurut Papalia (Sinta, 2009, h.15), seseorang  yang berusia 15 sampai 

18 tahun seharusnya sudah memiliki kecerdasan emosi yang lebih matang, 

dan kecerdasan paling besar dibentuk pada usia tersebut. Dengan kata lain, 

individu pada fase awal dewasa, seharusnya sudah memiliki kecerdasan 

emosi yang matang.  

Memasuki masa dewasa awal, individu mengalami ketegangan emosional 

yang nampak dalam bentuk keresahan (Hurlock, 1980). Keresahan yang 

dialami tergantung dari masalah penyesuaian diri yang harus dihadapi saat 

itu dan berhasil tidaknya dalam upaya penyelesaiannya, salah satu 

contohnya adalah penyesuaian terhadap kehidupan sosial yang baru, dimana 

individu menentuka pola hidup yang baru, memikul tanggung jawab, memikul 

tanggung jawab baru, dan komitmen  baru yang menjadi landasan di 

kemudian hari. Tugas perkembangan dewasa awal adalah mulai bekerja 

yang menandai kemampuannya untuk mandiri secara ekonomi, menerima 

tanggung jawab sebagai warga negara, memilih jodoh, belajar hidup 

berkeluarga, dan menemukan kelompok sosialnya. Individu dewasa awal, 

diharapkan dapat menyesuaikan diri secara mandiri terhadap harapan sosial 

barunya. 

Sebagai contoh sebuah cerita fakta dari kerabat peneliti. YW adalah 

seorang laki-laki berusia 26 tahun. YW adalah anak ke-2 dari 5 bersaudara. 

Dalam menghadapi konflik dan permasalahan yang dihadapi, YW memiliki 

respon yang cukup berbeda seperti layaknya individu dewasa awal di 
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seusianya. YW jarang bisa mengungkapkan pendapat di keluarganya. YW 

seringkali juga tidak dapat mengekspresikan emosinya, sebagai contoh 

ketika dia senang, ia tak menunjukkan reaksi bahagianya dan cenderung 

diam saja, lain hal ketika dia sedang marah, ia juga bisa meledak-ledak dan 

tak terkontrol. Selain itu ia juga tidak terlalu menunjukkan rasa empati 

terhadap apa yang sedang terjadi disekitarnya dan juga cenderung cuek, 

bahkan diam saja. Hal itu menyebabkan YW tak memiliki banyak teman dan 

menjadi pribadi yang agak tertutup dan sangat acuh tak acuh . 

Peneliti juga memiliki satu kasus fakta lagi, yaitu laki-laki yang berusia 24 

tahun, sebut saja inisialnya LA. LA adalah anak sulung dari tiga bersaudara. 

Perilakunya yang menonjol memudahkan peneiliti untuk mengamati pribadi 

dari LA. LA sendiri adalah individu yang sangat tertutup, dan tidak banyak 

memiliki teman maupun teman dekat. Ia juga tak banyak menjalin relasi 

dengan lingkungan sekitarnya. LA juga orang yang sangat kaku jika diajak 

berbicara. Tak banyak orang yang mengenali sosok LA karena pribadinya 

yang sangat tertutup. Contoh kasus lain diambil dalam CNN Indonesia, 

dimana seorang laki-laki bernama Joseph Thomas yang  berusia 33 tahun 

yang bekerja sebagai driver taksi online, tewas bunuh diri akibat stres kerja 

yang dialaminya. Laki-laki tersebut sudah bekerja di perusahaan taksi online 

itu selama lima bulan lamanya. Tidak hanya stres kerja yang dialaminya, 

tetapi ada faktor lain yang menyebabkan ia sampai nekat bunuh diri, yaitu 

salah satunya adalah ucapan rasisme yang ia terima dari karyawan lain yang 

bekerja di perusahaan tersebut. (CNN, 2017). 

 Ketiga kasus tersebut memperlihatkan adanya ketidak dewasaan 

emosional  yang ditunjukkan melalui cara mereka meresponi suatu masalah. 
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Menurut Steven Stein (Sinta, 2009, h.30 - 31), individu yang tidak cerdas 

emosinya cenderung suka menyalahkan orang lain, kurang nyaman apabila ada 

didekat orang lain, kurang memiliki rasa empati, memiliki sikap pesimis, sering 

merasa kurang dihargai, dan sering kecewa. Individu yang seperti ini biasanya 

sulit untuk memotivasi diri sendiri, membangun hubungan dengan orang lain, 

mengenali emosi orang lain, dan sulit untuk mengelola emosi.  

 Mohammadyari (2013) melakukan penelitian di sebuah universitas yaitu 

Payaeme Noor di Iran dengan hasil yang menunjukkan bahwa  75 mahasiswa di 

universitas tersebut memiliki kecerdasan emosional yang beragam. Perbedaan 

yang signifikan antara mahasiswa yang diasuh dengan pola asuh otoritatif 

dengan pola asuh yang mengabaikan, dengan hasil kecerdasan emosional yang 

lebih tinggi terdapat pada mahasiswa yang diasuh dengan pola asuh otoritatif. 

 Dalam perkembangannya, kecerdasan emosional dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Menurut Subandi (Hidayah, Yunita, & Utami, 2013, h.132)  ada 

dua faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang, faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi menjadi jasmani dan psikologi, 

sedangkan faktor eksternal terdiri dari  stimulus dan lingkungan, mencakup 

didalamnya adalah pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua berperan penting 

dalam  perkembangan emosi anak. Penelitian yang dilakukan oleh Parke 

(Santrock, 2007 : h.159) bahwa penerimaan dan dukungan orang tua terhadap 

anak berhbungan dengan kemampuan seseorang anak untuk mengelola emosi 

anak secara positif.  

Subandi (Hidayah, Yunita, & Utami, 2013, h. 132) menyebutkan bahwa  

pola asuh terbukti memiliki pengaruh terhadap kendali diri anak, empati, 

mengungkapkan dan memahami perasaan, mengendalikan amarah, 
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kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri,  kemampuan memecahkan 

masalah antarpribadi, ketekunan, kesetiakawanan, keramahan dan sikap hormat. 

Oleh karena itu memang benar adanya jika dikatakan bahwa pola asuh orang tua 

mempengaruhi tingkat kecerdasan emosional anak. 

Tanggung jawab sebagai orangtua adalah membimbing dan 

mengarahkan anak untuk dapat memiliki kecerdasan emosional yang baik. Maka 

dari itu, dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak, dibutuhkan pola 

asuh yang tepat sesuai situasi dan kondisi keluarga, mengingat kecerdasan 

emosional memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan masa depan anak. 

Apabila pola asuh yang diberikan secara tepat, maka masa depan anak 

diharapkan akan lebih baik juga. (Nursyamsiyah, 2011, h.130). 

 Banyak penelitian membuktikan keterkaitan antara kecerdasan emosional 

dengan pola asuh orangtua, hal ini sangat mempengaruhi kepribadian. 

Kecerdasan emosional juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Maka dari itu, 

peran orangtua turut andil dalam pembentukan emosional individu, (Mubayidh, 

2007) 

Pola asuh orang tua adalah pola perilaku yang bersifat konsisten dari 

waktu ke waktu. Pola perilaku ini memiliki pengaruh dari segi positif ataupun 

negatif dapat dirasakan oleh anak, Pola asuh orang tua merupakan gambaran 

tentang sikap dan perilaku orang tua dengan anak dalam berinteraksi, serta 

berkomunikasi selama mengadakan kegiatan pengasuhan. Pola asuh orang tua 

merupakan perwujudan dari interaksi yang terjadi antara anak dan orangtua 

sepanjang kegiatan pengasuhan dilakukan. Orangtua akan mendewasakan anak 

sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan cara mendidik, 

membimbing, serta mendisiplinkan anak tersebut. Dalam perannya sebagai 
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pengasuh dan pembimbing dalam keluarga, orangtua akan membentuk perilaku 

dasar bagii anaknya. Perilaku dasar tersebut terbentuk dari kebiasaan seorang 

anak ketika melihat, menilai, dan meniru. 

  Baumrind (Santrock, 2007, h.167) menyebutkan bahwa pola asuh 

demokratis, anak akan lebih menghargai orang, membangun dan membina 

komunikasi, dan lain-lain. Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang memiliki 

keseimbangan yang jelas antara harapan orangtua terhadap anak yang tinggi 

dengan dukungan emosional, tetapi orangtua tidak mengesampingkan otonomi 

anak. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis berasumsi bahwa pola 

asuh orangtua pada anak mengambil peranan dalam pembentukan kecerdasan 

emosional pada individu pada usia dewasa awal. Oleh sebab itu, pertanyaan 

pada penelitian ini adalah "apakah ada hubungan antara kecerdasan emosional 

dengan pola asuh demokratis pada individu dewasa awal" 

1.02.  Identifikasi Masalah 

 Hal-hal yang menjadi masalah dalam penelitian ini antara lain adalah 

apakah ada hubungan antara pola asuh demokratis dengan kecerdasan 

emosional pada individu dewasa awal 

 

1.03. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pola 

asuh demokratis dengan kecerdasan emosional individu dewasa awal. 

1.04. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis 

maupun praktis, antara lain : 
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1.04.01 Manfaat Teoritis 

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang psikologi perkembangan mengenai 

kecerdasan emosional yang berkaitan dengan pola asuh demokratis serta dapat 

menambah referensi untuk bahan peneliti selanjutnya yang hendak meneliti 

mengenai kecerdasan emosional dewasa awal. 

1.04.02 Manfaat Praktis 

   Dengan terlaksananaya penelitian ini, diharapkan mampu menambah 

pengetahuan, pengertian, dan wawasan mengenai hubungan antara pola asuh 

demokratis dan kecerdasan emosional dewasa awal.  


