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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 Masa remaja dapat diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara 

masa anak menuju masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan 

sosial-emosional (Hurlock, 1996). Pada masa remaja menggambarkan dampak 

perubahan fisik dan pengalaman emosi yang mendalam. 

 Remaja pada saat ini banyak yang mengalami masalah perkembangan 

emosional yang bermacam-macam. Pada dasarnya emosi yang dirasakan oleh para 

remaja merupakan emosi yang tidak jauh berbeda dengan emosi pada saat mereka 

masih anak-anak. Perbedaan tersebut terletak pada saat remaja, remaja mulai 

mengenal lingkungan luar seperti lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat 

sehingga orang tua atau keluarga bukanlah satu-satunya pembentuk karakter pada 

remaja. Masalah perkembangan emosional yang terjadi pada remaja saat ini adalah 

mudah sekali terpancing amarahnya, tidak dapat mengendalikan emosi dan 

menempatkan emosi yang baik, apabila di beri suatu pekerjaan atau tanggung jawab 

dan ia tidak mampu menyelesaikannya maka ia akan mudah sekali untuk berputus 

asa.  

 Survei yang dilakukan oleh Goleman (2002) terhadap orang tua dan guru-

guru memperlihatkan adanya kecenderungan yang sama di seluruh dunia, yaitu 

generasi sekarang lebih banyak mengalami kesulitan emosional dari pada generasi 

sebelumnya, seperti lebih kesepian, pemurung, kurang menghargai sopan santun, 

lebih gugup, mudah cemas, lebih impulsif dan agresif. Kemerosotan emosi tampak 

pada semakin parahnya masalah spesifik seperti nakal atau agresif, bergaul dengan 

anak-anak bermasalah, bohong dan menipu, sering bertengkar, bersikap kasar 

terhadap orang lain, membandel di sekolah maupun di rumah, keras kepala, dan 

suasana hatinya sering berubah-ubah, terlalu banyak bicara, sering mengolok-olok, 

serta bertemperamen tinggi. Remaja yang kurang mampu dalam memahami, 

mengelola, dan mengendalikan emosi dalam dirinya menunjukkan bahwa individu 

tersebut kurang memiliki kecerdasan emosional. 
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 Kecerdasan emosional sangatlah penting bagi perkembangan remaja, namun 

pada era globalisasi saat ini remaja lebih diwajibkan untuk menjadi seseorang yang 

cerdas dan pintar. Semua orang tua beranggapan bahwa dengan menjadi cerdas 

dalam hal intelektual anak akan tumbuh menjadi orang yang sukses nantinya, 

sehingga para orang tua saat ini berlomba-lomba untuk dapat menyekolahkan 

anaknya di sekolah yang bermutu tinggi meskipun dengan biaya yang sangat tinggi. 

Selama ini kecerdasan intelektual seringkali dijadikan patokan untuk memprediksi 

kesuksesan seseorang di masa depan, sehingga orang tua lebih menekankan kepada 

anak mereka bahwa belajar adalah hal yang sangat penting dibanding dengan yang 

lain seperti bermain dan bersosialisasi dengan teman sebaya. ”Biasanya malah orang 

tua melarang anaknya bergaul dan menyuruhnya belajar terus di rumah. Tindakan ini 

malah salah. Anak bisa menjadi tertekan,” ujar psikolog Tika Bisono dalam seminar 

plus Jurus Jitu Mengembangkan Potensi Anak yang diselenggarakan Penerbit 

Erlangga di News Cafe’- Kemang, Jakarta Selatan. (http://dianutami-

tamariwi.blogspot.com/2009_03_01_archive.html) 

 Memang benar bahwa kecerdasan intelektual akan membuat seseorang 

menjadi sosok yang berhasil. Namun dalam menentukan keberhasilan seseorang 

tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual yang tinggi saja, melainkan masih 

ada faktor penentu keberhasilan lain yang memiliki pengaruh lebih besar daripada 

kecerdasan intelegensi salah satunya adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan 

intelektual tidaklah cukup bisa menjamin karier masa depan anak jika tak diimbangi 

dengan kecerdasan emosi, selain tidak dapat bersosialisasi seseorang juga kurang 

mampu untuk mengendalikan emosinya bila menghadapi masalah. 

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari seorang ahli pencetus 

kecerdasan emosional yaitu (Goleman, 2002), kecerdasan intelektual hanya 

menyumbang 20% bagi kesuksesan, sedangkan 80% adalah sumbangan faktor 

kekuatan-kekuatan lain, diantaranya adalah kecerdasan emosional yakni kemampuan 

memotivasi diri sendiri, mengatasi frustasi, mengontrol desakan hati, mengatur 

suasana hati (mood), berempati serta kemampuan bekerja sama. 

Kecerdasan emosional merupakan hal yang dapat dipelajari dan bukan 

bersifat bawaan. Kecerdasan emosional tumbuh seiring pertumbuhan seseorang sejak 

lahir hingga meninggal dunia. Kecerdasan emosi juga dipengaruhi oleh berbagai 

http://dianutami-tamariwi.blogspot.com/2009_03_01_archive.html
http://dianutami-tamariwi.blogspot.com/2009_03_01_archive.html
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faktor mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan 

masyarakat. Pembelajaran emosi dimulai pada saat-saat paling awal kehidupan, dan 

terus berlanjut sepanjang masa. 

 Berkomunikasi sangatlah penting bagi kita karena melalui komunikasi 

beberapa kebutuhan kita terpenuhi. Sebagai contoh, melalui komunikasi kita 

mendapatkan informasi penting untuk menyelesaikan tugas tertentu. Melalui 

komunikasi, kita memperoleh kepuasan psikologis seperti terpenuhinya perasaan 

cinta, perhatian dan kasih sayang. Begitu juga dengan anak, mereka sangat 

membutuhkan sentuhan komunikasi yang hangat dan penuh empati. 

 Khususnya pada lingkungan keluarga, hubungan orang tua dan anak sangat 

berpengaruh. Guna mendapatkan kecerdasan emosi yang berguna untuk keberhasilan 

hidup dimasa mendatang sangatlah perlu orang tua berperan aktif dalam proses 

pembentukan. Keluarga merupakan lembaga pertama dan utama dalam 

melaksanakan proses sosialisasi pada anak. Di tengah keluarga remaja belajar 

mengenal makna cinta kasih, loyalitas, simpati, bimbingan, pendidikan dan 

bermasyarakat. Oleh karena itu untuk menciptakan hubungan yang lebih mendalam 

antara orangtua dan anak perlu adanya komunikasi sebagai cara efektif dalam 

menentukan kesejahteraan dan keharmonisan. Semua pergaulan kecil antara orang 

tua dan anak mempunyai makna emosional tersembunyi dan pesan-pesan dalam 

pergaulan tersebut yang berlangsung selama bertahun-tahun akan membentuk inti 

pandangan serta kemampuan emosional anak-anak, hal tersebut diperkuat dengan 

hasil penelitian yang menegaskan bahwa kemampuan anak mengelola emosinya bisa 

ditingkatkan dengan cara berkomunikasi antara orang tua dengan anak Elias dkk, 

(dalam Ramadhani, 2008). 

 Orang tua adalah sosok yang pertama kali dan memiliki peran penting 

dalam perkembangan kecerdasan emosional seorang anak. Karena itu, orang tua 

harus membimbing anak untuk membina hubungan persahabatan yang hangat dan 

harmonis, bekerja dalam kelompok secara harmonis, berbicara dan mendengarkan 

secara efektif, mencapai prestasi yang lebih tinggi sesuai aturan. Selain itu, orang tua 

juga harus memberi arahan kepada anaknya dalam hal mengatasi masalah dengan 

temannya yang nakal, berempati pada sesama, memecahkan masalah, mengatasi 
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konflik, membangkitkan rasa humor, memotivasi diri bila menghadapi saat-saat yang 

sulit, menghadapi situasi yang sulit dengan percaya diri, dan menjalin keakraban. 

Namun banyak orang tua saat ini yang menganggap bahwa dengan 

tercukupinya kebutuhan-kebutuhan materiil menjadi jaminan seorang anak akan 

bahagia sehingga mereka tidak mau tahu kepentingan dan kebutuhan anak secara 

emosional. Komunikasi yang kurang karena kesibukan orang tua dalam bekerja akan 

mengakibatkan anak tidak memiliki kesempatan untuk menceritakan dan 

mengungkapkan perasaannya sehingga menyebabkan anak-anak menjadi nakal dan 

menjadi pribadi yang kurang toleransi, kurang dapat berkomunikasi dan cenderung 

minta diperhatikan. Menurut Idrus (dalam Kartono, 1985) terlebih lagi kesulitan 

komunikasi antara remaja dengan orangtua dalam keluarga karena adanya jurang 

komunikasi antar generasi, di satu pihak generasi tua mengeluh bahwa remaja 

sekarang tidak bisa dimengerti, di lain pihak generasi remaja juga mengeluh, bahwa 

orang tua tidak bisa mengerti dirinya dan remaja akan melakukan suatu hal yang 

menurut mereka adalah benar.  

Salah satu cara yang paling sederhana untuk mengembangkan emosional 

anak adalah dengan berkomunikasi dengan anak. Dengan berkomunikasi orang tua 

harus mempersiapkan diri, selalu bersikap terbuka, menaruh kepercayaan dan tidak 

membohongi anak, apabila hal ini dilakukan sejak awal anak akan menaruh 

kepercayaan pada orang tuanya. Pada saatnya nanti kepercayaan pada orang tua ini 

akan mempermudah mereka berkomunikasi dengan orang tuanya. Sehingga secara 

tidak langsung pada saat orang tua dan anak berkomunikasi, orang tua akan 

mengenali bagaimana emosi anak mereka dan mengajarkan bagaimana cara 

mengelola emosi mereka tersebut sehingga anak akan tumbuh menjadi individu 

dengan kecerdasan emosional yang baik. Namun di dalam berkomunikasi dengan 

anak, orang tua harus memiliki karakteristik seperti yang di teliti oleh Yuliawati 

(2008) terdapat dua karakteristik yang terkait dengan kedekatan emosional yang 

diperlukan orang tua untuk berperan efektif sebagai model dan mentor kecerdasan 

emosional remaja. Pertama, memiliki waktu kebersamaan yang cukup dengan subjek 

sehingga perilaku dan perkataan orang tua sering diperhatikan oleh remaja. Kedua, 

model harus memiliki karakter yang dinilai signifikan oleh remaja yaitu bisa 

dipercaya dan memberikan kenyamanan emosional.  
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Dengan memiliki kecerdasan emosional yang baik diharapkan remaja akan 

mampu mengembangkan aspek-aspek kecerdasan yang lain ditengah lingkungannya, 

sebab aspek kecerdasan emosi memegang peranan penting dalam membangun 

hubungan interpersonal (Suryabrata, 1996). 

Oleh karena itu, dalam kaitan pentingnya komunikasi orang tua dan anak 

sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan kecerdasan emosional pada remaja, 

maka dalam penyusunan skripsi ini penulis berminat untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Hubungan antara komunikasi orang tua dan anak dengan kecerdasan 

emosional pada remaja awal”.  

Pada penelitian ini peneliti mengungkap aspek komunikasi orang tua dan 

anak dengan cara melihat perspektif anak atau sikap anak terhadap perlakuan orang 

tua mereka khususnya dalam hal berkomunikasi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara 

komunikasi orang tua dan anak dengan kecerdasan emosional pada remaja awal. 

 

C. Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara komunikasi orang tua dan anak dengan kecerdasan 

emosional pada remaja awal. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat diadakannya penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi 

wahana perkembangan ilmu psikologi khususnya psikologi perkembangan tentang 

hubungan antara komunikasi antara orang tua dan anak dengan kecerdasan 

emosional pada remaja awal. 
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2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bahwa 

terbentuknya kecerdasan emosional pada remaja awal sangat di dukung oleh 

komunikasi yang positif antara orang tua dan anak. 


