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1. Latar Belakang  

Kecerdasan yang sering dinyatakan dengan angka IQ (Intelligence Quotient), bukan satu-

satunya jaminan bagi kesuksesan seorang anak di masa depan. Faktor lain yan perlu mendapat 

perhatian serius dari orangtua adalah kecerdasan emosional. Salah satu aspeknya adalah 

kecerdasan sosial, dimana anak memiliki kemampuan untuk mengerti dan memahami orang lain 

serta bertindak bijaksana dalam hubungan antar manusia. Kecerdasan emosional juga meliputi 

kemampuan seseorang untuk mengenali emosinya sendiri serta mengelola emosi tersebut dengan 

cara yang benar. Kemudian juga kemampuan untuk memotivasi diri sendiri serta tetap 

bersemangat untuk menghadapi berbagai kesulitan.  

Konsep IQ (Intelligence Quotient) yang dikenal sebagai tolok ukur kecerdasan, tidak lagi 

bersifat mutlak. Sejumlah penelitian mengungkapkan kecerdasan emosional (EQ) lebih berperan 

dalam menetukan keberhasilan. Kecerdasan ini membuat seseorang memiliki ketangguhan 

menghadapi frustasi dan mengatur suasana hati. Dengan begitu ia dapat menjauhkan diri dari 

stress. Tetap berkonsentrasi dan berpikir secara jernih. Ini menjelaskan mengapa anak dengan IQ 

tinggi tidak dengan sendirinya berprestasi tinggi. Disamping itu, kecerdasan emosional 

menumbuhkan empati, mengerti perasaan orang lain, mengenal lingkungan dengan lebih baik.  

Selama ini ada pandangan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam studi itu diperlukan 

taraf intelegensi atau IQ (Intelligence Quotient) yang tinggi. Mereka yang memiliki IQ tinggi 

akan dikelompokkan sebagai anak-anak yang pandai dan ini diasumsikan menentukan 

keberhasilan yang bakal diraih si anak di masa depan. Tetapi menurut Daniel Goleman 

memberikan bukti yang mengubah seluruh pandangan tersebut. Melalui bukunya, Emotional 

Intelligence, Goleman membuktikan bahwa keberhasilan hidup seseorang, 20% ditentukan oleh 

IQ dan 80% ditentukan oleh Emotional Intelligence. Bisa dipahami, mengingat IQ merupakan 

“barang” bawaan yang hanya berkembang sedikit ketika yang bersangkutan mengenyam 

pendidikan. Keberhasilan hidup, menurut Goleman, lebih banyak ditentukan bagaimana 

seseorang mampu membawa diri, mampu mengelola emosi, mampu menempatkan diri dalam 

hubungan dengan orang lain. Hal-hal ini masih bisa dikembangkan pada diri manusia, sehingga 

bisa menjadi bekal bagi yang bersangkutan untuk mengarungi hidup (dalam Rahmawati, 2001). 



Penelitian yang telah dilakukan oleh Ekman (dalam Martin, 2003) menyebutkan bahwa faktor IQ 

(Intelligence Quotient) tidak memberi jaminan masa depan. Ia menemukan bahwa tingginya skor 

hasil tes di universitas tidak dapat dijadikan sebagai penentu besarnya gaji yang dia terima 

nantinya, tingkat produktivitas, status kehidupan, kepuasan kerja juga kebahagian dalam 

hubungan dengan teman dan keluarga. Justru faktor kepribadian dimana ini adalah kecerdasan 

emosional atau EQ (Emotional Quotient) seseoranglah yang menentukan.   

Kecerdasan emosional (EQ) bukan didasarkan pada kepintaran seorang anak, melainkan 

pada sesuatu yang dahulu disebut karakteristik pribadi. Kecerdasan emosional memiliki peran 

yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan di sekolah, tempat kerja, dan dalam 

berkomunikasi di lingkungan masyarakat. Jika menginginkan seseorang yang pandai, kreatif, 

sekaligus manusia yang manusiawi dan dapat berempati yang dapat mengontrol emosinya 

diperlukan keseimbangan diantara kecerdasan intelegensi dan kecerdasan emosional. Karena 

dengan kemampuan mengontrol emosinya, seseorang dapat memotivasi diri sendiri, sehingga 

mampu mandiri. Selain itu, dia juga mampu mawas diri, karena mengetahui perasaan yang ada 

dalam diri sendiri ataupun perasaan yang dimiliki oleh orang lain. Hal ini dibuktikan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Martin terhadap siswa-siswi ber-IQ (Intelligence Quotient) tinggi 

(diatas 120) namun gagal dalam mata pelajaran matematika di sekolah. Dari riset ekperimental 

dapat disimpulkan bahwa penyebab kegagalan itu bukan pada kecerdasan mereka, melainkan 

pada perasaan. Mereka cemas kalau mereka tidak akan paham dan membuat kesalahan. Ada juga 

yang disebabkan rasa tidak senang terhadap guru matematika atau berbagai alasan emosional 

lainnya. Siswa siswi tersebut gagal dalam matematika bukan karena tidak mampu secara 

intelektual tetapi karena faktor-faktor emosional (Martin, 2003).  

Siswa-siswa yang memiliki kecerdasan yang tinggi merupakan suatu kelebihan yang 

mereka miliki. Kecerdasan intelegensi yang mereka miliki ini dapat menimbulkan permasalahan 

emosional dan sosial bagi mereka karena keseimbangan emosi tidak selalu diiringi dengan 

kelebihan intelektual secara otomatis. Oleh karena itu banyak siswa-siswa yang sering 

mendapatkan permasalahan emosional, baik dalam diri maupun dari luar diri mereka. Hal ini 

dikarenakan kesibukan siswa berbakat terutama dalam kelas akselerasi dibidang akademik dan 

minat pun berbeda dengan siswa regular. Minat siswa akselerasi lebih pada hal-hal yang bersifat 

formal daripada meluangkan waktu untuk bermain bersama teman-temannya. Terlebih lagi 

dalam kelas akselerasi biasanya mereka diletakkan dalam kelas tersendiri yang berbeda 



tempatnya. Selain itu jumlah siswa yang sedikit menyebabkan mereka semakin kurang 

intensitasnya hubungannya dengan orang lain. Sehingga hal ini menjadikan mereka anak yang 

suka menyendiri dan cenderung pendiam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Respati, 

Arifin, Ernawati (dalam Pusat Jurnal Akselerasi, 2008) tentang Gambaran Kecerdasan 

Emosional Siswa Berbakat Dikelas Akselerasi SMA Di Jakarta. Penelitian ini menunjukkan hasil 

bahwa kecerdasan emosional siswa akselerasi SMA di Jakarta berada pada posisi rendah yaitu 

sebesar 16%, artinya mereka biasanya cenderung kurang memiliki keterampilan yang 

berhubungan dengan keakuratan penilaian tentang emosi diri sendiri dan orang lain. Sedangkan 

sisanya 84% dimiliki oleh siswa non akslerasi, artinya mereka mereka lebih baik dalam memiliki 

keterampilan yang berhubungan dengan keakuratan penilaian tentang emosi diri sendiri dan 

orang lain, serta lebih baik dalam mengolah perasaan untuk memotivasi, dan meraih tujuan 

kehidupan.  

Kecerdasan emosional ini tidak muncul begitu saja melainkan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, seperti faktor internal dan faktor eksternal. Goleman (2001) menyatakan bahwa faktor 

internal yang mempengaruhi kecerdasan emosi yaitu faktor yang berasal dari dalam diri yang 

dipengaruhi oleh keadaan otak emosional seseorang. Sedangkan faktor eksternal yaitu yang 

datang dari luar individu, seperti keluarga, lingkungan sosial dan lingkungan sekolah. 

Mengoptimalkan kecerdasan emosi individu sangatlah diperlukan melalui latihan dan bimbingan 

sejak dini baik lingkungan keluarga, sosial maupun dalam lingkungan sekolah. Didalam keluarga 

inilah, pola asuh orangtua sangat berperan dalam pembentukan emosi yang berguna hingga 

dewasa nanti.  

Kehidupan keluarga merupakan sekolah kita yang pertama untuk mempelajari emosi. 

Perilaku orangtua dapat mempengaruhi kepribadian anak, bahkan pada awal-awal kehidupan. 

Adanya kedekatan fisik dan pola asuh orangtua dapat membantu anak untuk berkembang dengan 

baik. Pola asuh yang penuh dukungan dan kasih sayang memberikan aspirasi pendidikan yang 

sesuai dengan kemampuan anak, penekanan pada peraturan yang konsisten, komunikasi yang 

terbuka serta menghormati keberadaan anak, dapat membantu anak menjadi anak yang ceria, 

percaya diri, mandiri, dapat menghargai orang lain dan berhasil di sekolah.  

Mengasuh anak dengan EQ ((Emotional Quotient) bertujuan menciptakan keluarga yang 

harmonis dan membuat anak-anak tumbuh dewasa dengan disiplin diri dan tanggung jawab. 

Mengasuh anak dengan EQ adalah jumlah total apa yang kita lakukan, hal besar dan kecil, hari 



demi hari, yang dapat menciptakan keseimbangan lebih sehat dalam rumah tangga dan hubungan 

dengan anak-anak. Tindakan kita harus menekankan pentingnya perasaan dan membantu kita 

dan anak-anak mengatasi serangkaian emosi dengan pengendalian diri, bukan dengan impulsif, 

serta tidak membiarkan diri kita terlalu terbawa perasaan yang disebut oleh Daniel Goleman 

sebagai emotional hijacking atau pembajakan perasaan (dalam  Elias, M. J., Tobias, S. E & 

Friedlander, B. S. (2002).  

Menurut Shapiro, ada dua hal mendasar yang perlu diperhatikan orangtua yang ingin 

mengajarkan kecerdasan emosional kepada anakanya. Pertama, orangtua memberikan kasih 

sayang yang afirmatif. Kasih sayang ini berarti menyediakan situasi yang baik bagi 

perkembangan emosi anak dan mendukungnya melalui cara yang jelas dikenali anak. Dengan 

demikian, orangtua dapat menjalin hubungan yang terbuka dan saling menyayangai akan dapat 

meningkatkan citra diri, ketrampilan menguasai situasi, dan mungkin kesehatan anak. Hal yang 

kedua adalah disiplin afirmatif, yaitu orangtua memiliki cara-cara yang telah terpikir matang, 

terencana dan sesuai dengan usia untuk menghadapi perilaku anak yang menyimpang (dalam 

Hawadi, 2004).  

Orangtua yang memiliki anak berintelegensi tinggi pastilah merasa senang. Mereka 

menganggap itu merupakan sebuah anugrah dari Tuhan dan orangtua tersebut bisa saja 

menerapkan berbagai pola asuh yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarganya. Tapi tanpa 

mereka sadari, dengan adanya pola asuh yang salah maka ini akan membuat perkembangan 

emosi anak gifted juga bermasalah. Mereka harus benar-benar mengerti dan memahami kondisi 

anak mereka seperti apa, agar tidak membentuk pribadi yang menyimpang. Penanganan terhadap 

perilaku anak yang menyimpang merupakan pekerjaan yang memerlukan pengetahuan khusus 

tentang ilmu jiwa dan pendidikan. Apabila pola-pola yang diterapkan orangtua keliru, maka yang 

akan terjadi bukannya perilaku yang baik, bahkan akan mempertambah buruk perilaku anak. 

Perilaku-perilaku anak ini nantinya akan dia tunjukkan ketika dia berinteraksi dengan orang lain 

terutama dilingkungan sekolah.  

Siswa akselerasi yang cenderung memiliki kecerdasan emosional rendah dibandingkan 

dengan siswa non akselerasi, mungkin saja ini dikarenakan adanya pola asuh yang salah yang 

diterapkan kepada mereka. Orangtua biasanya selalu memikirkan apa dianggap terbaik oleh 

dirinya sendiri tetapi belum tentu baik untuk anak-anaknya. Menurut Sprinth & Collins, (dalam 

dalam Silalahi & Meinarno, 2010) pola asuh yang salah akan mempengaruhi sejumlah aspek 



perkembangan anak. Orangtua dengan pola asuh autoritatif (demokratis) memberikan model 

yang bertanggung jawab secara sosial, tingkah laku menyayangi anak, yang mendorong anak 

untuk berbuat hal yang sama. Orangtua dengan pola asuh otoriter dan permisif lebih 

menunjukkan tingkah laku memaksa atau kurang menyayangi anak dan hal ini bukan contoh 

yang baik pada anak. Berdasarkan hasil penelitian Kusuma (2009) tentang Hubungan Pola Asuh 

Orang Tua yang Otoriter dan Kematangan Emosi dengan Perilaku Agresi pada Siswa Laki- laki 

Kelas X SMA Islam Malang. Penelitian ini menunjukkan hasil ada hubungan antara pola asuh 

orangtua yang otoriter dan kematangan emosi dengan perilaku agresi (rxy= 0,479, p = 0,000 < 

0,05, R
2
 = 0,229). Remaja yang melakukan perilaku agresi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya adalah faktor pola asuh orangtua dan kematangan emosi. Sebagai faktor eksternal, 

penerapan pola asuh orangtua yang terdiri dari otoriter, demokratis, dan permisif , akan 

berpengaruh dalam membentuk perilaku agresi. Selain itu sebagai faktor internal, remaja yang 

belum stabil dan kurang matang emosinya dapat lebih mudah muncul perilaku agresinya 

daripada yang telah matang emosinya.  

Perbedaan pola asuh inilah yang memungkinkan anak memiliki kecerdasan emosi yang 

berbeda pula. Siswa akselerasi yang memiliki kecerdasan intelegensi tinggi diharapkan memiliki 

kecerdasan emosi yang tinggi pula. Hal ini dimaksudkan agar mereka bisa berhasil dikemudian 

hari untuk meraih prestasi dan cita-citanya.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada 

perbedaan kecerdasan emosional antara siswa kelas akselerasi dan non akselerasi ditinjau dari 

persepsi siswa tentang pola asuh orangtua. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat disusun suatu permasalahan yaitu 

adakah terdapat perbedaan kecerdasan emosional ditinjau dari persepsi pola asuh orangtua pada 

siswa akselerasi dan non akselerasi? 

 

3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perbedaan kecerdasan emosional siswa akselerasi dan non akselerasi. 

2. Untuk mengetahui perbedaan persepsi siswa tentang pola asuh orangtua siswa akselerasi 

dan non akselerasi.  



3. Untuk mengetahui perbedaan kecerdasan emosional ditinjau dari persepsi tentang pola 

asuh orangtua pada siswa akselerasi dan non akselerasi. 

 

4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah:  

a. Secara teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan 

disiplin ilmu psikologi, khususnya psikologi perkembangan, psikologi pendidikan dan psikologi 

sosial.  

b. Secara praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih luas tentang pentingnya 

kecerdasan emosional pada siswa selain kecerdasan intelegensi. Selain itu memberikan informasi 

perbedaan emosional antara siswa kelas akselerasi dan non akselerasi agar siswa-siswa sekarang 

bisa belajar untuk meningkatkan kecerdasan emosional mereka guna kesuksesan mereka di masa 

depan serta untuk memberikan gambaran kepada orangtua tentang akan pemberian pola asuh 

yang benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


