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KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmad

dan bimbingan-Nya kepada kita semua. Melalui penyerlaan-NYA, maka

kegiatan Seminar Nasional Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang

rni dapat dilaksanakan dalam rangka memperingati Dies Natalis

Universitas Merdeka Malang yang ke-50 tahun. Kegiatan Seminar

Nasional ini berlangsung dengan lancar di tgl.21 Juni 2014 berlempat di

Ruang PPI (Pusat Pertemuan Ilmiah) lantai 3 Kantor Pusat Universitas

Merdeka Malang. Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian Fakultas

Psikologi Universitas Merdeka Malang terhadap keberlangsungan hidup

berbangsa dan bernegara yafig terancam kualitas generasi mudanya di

tengah arus modernisasi dan maraknya dunia IT.

Seminar Nasional ini mery'adi ajang beftemu, bersosialisasi dan

berbagi pengetahuan ataupun kepedulian para alumni Fakultas Psikologi

dari berbagai Universitas di Indonesia(baik dr level Sarjana, Magister

maupun Doktor) terhadap masa depan generasi muda Indonesia yang

terancam kualitas kehidupan psikis dan kepribadiannya sebagai akibat dari

retaknya/rendahnya kualitas kehidupan keluarga inti. Keluarga sebagai

unit terkecil kehidupan berbangsa dan bernegara sepantasnya menjadi

sarana pencetak generasi muda yang berkualitas tinggi kepribadiannya

sehingga di masa depan menjadi generasi muda yang tangguh menghadapi

tantangan jaman. Namun, realitas menunjukkan bahwa di era modern ini

banyak keluarga mengalami krisis keharmonisan bahkan mengalami

keretakan sehingga menghasilkan anak-anak yang rapuh dan rentan

kepribadiannya terhadap berbagai stimulus. Menyikapi situasi kondisi

rnilah, maka perlu diadakan Seminar Nasional ini sebagai sarana

mendalami persoalan bangsa dan berupaya mencari solusinya melalui

kaj ian/Sudut pandang Psikologi Keluarga.

Buku Proceeding Seminar Nasional ini berisi kumpulan naskah

peserta coll for paper yang lolos seleksi dan kemudian dipresentasikan

cialam acara Seminar Nasional tersebut di tanggal 21 Juni 2A14. Naskah

) an_q telah terpilih berupa hasil penelitian, konsep pemikiran dan kajian

tr,-oritis maupun kajian praktis terhadap persoalan di masyarakat yang

l.l I



berbasis pada unfinish family problem. Semoga kumpulan karya ini dapat

menjadi sumber inspirasi dan menambah wawasan keilmuan Psikologi

pada umumnya dan konsep keilmuan Psikologi Keluarga pada khususnya.

Kami, Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang

menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

terseleng garanya Seminar Nasional ini dengan lancar. Semoga hasil karya

kita bersama ini dapat menjadi tonggak pengembangan keilmuan Psikologi

Keluarga di masa mendatang. Akhir kata, " Tak ada gadingyangtak retak',

Kami mohon maaf jika dalam proses dan penyajian karya-karya ini masih

terdapat kekeliruan yang tidak mengenakkan berbagai pihak. Mari Kita

terus berkarya bagi peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan

bernegara.

Salam Sejahtera.

Malang, 8 Juli 2014

Dekan Fak. Psikologi

DR. Fabiola Hendrati.,S.Psi.,M. Si.,Psikolog.
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PERILAKU DELINKUEN
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ABSTRAK
Perilaku delinkuen merupakan perilaku menyimpang yang bersifat amoral

dan asosial, melanggar noffna masyarakat. Remaja rentan terhadap perilaku
delinkuen, oleh karena itu peran keluarga sangat diperlukan untuk mincegah
perilaku delinkuen tersebut. Keluarga yang harmonis akan membentuk kecerdasan
emosi yang pada akhirnya mencegah perilaku delinkuen, karena salah satu
penyebab perilaku delinkuen adalah karena ketidakmampuan individu dalam
mengelola emosi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah
keharmonisan keluarga berpengaruh langsung terhadap perilaku delinkuei atau
melalui kecerdasan emosi. Hipotesis dari penelitian ini adalah keharmonisan
keluarga berpengaruh terhadap perilaku delinkuen melalui kecerdasan emosi.
Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA yang
berjumlah 241 orang. Metode pengumpulan data menggunakan skala yakni skala
kecerdasan emosional, skala keharmonisan keluarga dan skala kecenderungan
perilaku delinkuen. Ketiga skala dikonstruksi oleh peneliti, setelah dilakukan uji
coba instrumen ketiga skala memiliki validitas dan reliabilitas yang baik.
Berdasarkan hasil analisis data penelitian dengan rnenggunakan software Lisrel
8.7 disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga berpengaruh terhadap perilaku
d e linkuen melalui kecerdasan emosi.

Key word : Keharmonisan Keluarga, Kecerdasan Emosi, perilaku Delinkuen

LATAR BELAKANG

Saat ini kenakalan remaja telah sampai pad,a taraf yang sangat

mengkhawatirkan. Kenakalan remaja merupakan perbuatan pelanggaran atas

norma-norma, baik norma hukum maupun norrna masyarakat. Kartini Kartono

(2003: 6) menjelaskan bahwa kenakalan remaja biasa disebut dengan istilah

Juvenile berasal dari bahasa Latin juvenilis, yang artinya anak-anak, anak muda

yang mempunyai ciri karakteristik, dan sifat-sifat khas pada periode remaja,

sedangkan delinquent berasal dari bahasa latin "delinqttere,, yang berarti

terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal,

antisosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut. pengacau, peneror, dan lain

Ketahanan Keluarga
Sebagai Aset Negara

(62) Malang, 21 Juni2014
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,rr'i-:r.nva. Juvenile delinquency atau kenakalan remaja adalah perilaku jahat ata:u

te:;r*t,lan anak-anak muda, yang ditandai dengan gejala sakit (patologis) secara

,h;1l,.i- :ada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian

lhr",ilr-. 
'ehingga remaja mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.

4,q:;.r.:lan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norna

blin,;x: prdana yang dilakukan oleh lemaja yang dapat menimbulkan kerugikan

- p :-j-ur'"'a sendiri dan orang-orang di sekitarnya.

Kenakalan remaja diakibatkan oleh pengabaian sosial remaja. Pengabaian

rrmr$i l, .::: terjadi karena remaja kurang memiliki kontrol diri dan cenderung

r&Et;liuru::l emosi-emosinya terhadap stimulus-stimulus diluar dirinya.

firm.grr4xr emosi tinggi, dorongan emosi sangat kuat dan tidak terkendali

ffir'rrri.r.i,!::emaja sering mudah meledak emosinya dan bertindak tidak rasional"

r"I::'.mrr Kartini Kartono (2003: 49-56) bentuk-bentuk perilaku kenakalan

r@,"e. :-:,agi menjadi empat, yaitu :

'il. i[*r:^rur:-:n Terisolir (Delinkuensi Terisolir). Kelompok ini merupakan jumlah

tr-*e:sr Jari remaja nakal. Pada umumnya remaja tidak menderita gangguan

!ilii,lt : . : 
=s. 

Perbuatan nakal remaja didorong oleh faktor-faktor berikut :

t*":-:=inan meniru dari gengnya, sehingga tidak adanya motivasi,

t.ir.i=3-san dan konflik batin yang tidak dapat diselesaikan.

i"*=;'a kebanyakan berasal dari daerah kota yang transisional sifatnya

lLtrE nemiliki subkultur kriminal. Sejak kecil remaja melihat adanya

ssrr-:-ns kriminal, sampai kemudian ikut bergabung. Remaja merasa

fil;rie::"1- mendapatkan kedudukan hebat, pengakuan dan prestise tertentu.

r",.:ri 
-:r'Lrrnn-va remaja berasal dari keluarga berantakan, tidak harmonis,

,mm :::.alami banyak frustasi dalam lingkungan keluarganya sendiri.

;ur,E -:: :nemberikan alternatif hidup yang menyenangkan bagi remaja,

jrffflr::l--ir remaja merasa dirinya cukup menonjol dan berarti.

$ fl,ern^i.: il:esarkan dalam keluarga tanpa atau sedikit sekali mendapatkan

.ulLni!r:. r.::rsiplinan yang teratur. Sebagai akibatnya, remaja tidak sanggup

Mr{: --,--.::i:i i sasikan norma hidup normal.

4r

f0f- ji::
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sebagainya. Juvenile delinquency atau kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau

kenakalan anak-anak muda, yang ditandai dengan gejala sakit (patologis) secara

sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian

sosial, sehingga remaja mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.

Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norna

hukum pidana yang dilakukan oleh remaja yang dapat menimbulkan kerugikan

bagi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitamya.

Kenakalan remaja diakibatkan oleh pengabaian sosial remaja. Pengabaian

sosial ini terjadi karena remaja kurang memiliki kontrol diri dan cenderung

meluapkan emosi-emosinya terhadap stimulus-stimulus diluar dirinya.

Ketegangan emosi tinggi, dorongan emosi sangat kuat dan tidak terkendali

membuat remaja sering mudah meledak emosinya dan bertindak tidak rasional.

Menurut Kartini Kartono (2003: 49-56) bentuk-bentuk perilaku kenakalan

:emaja dibagi menjadi empat, yaitu :

:. Kenakalan Terisolir (Delinkuensi Terisolir). Kelompok ini merupakan jumlah

terbesar dari remaja nakal. Pada umumnya remaja tidak menderita gangguan

psikologis. Perbuatan nakal remaja didorong oieh faktor-faktor berikut :

I ) Keinginan meniru dari gengnya, sehingga tidak adanya motivasi,

kecemasan dan konflik batin yang tidak dapat diselesaikan.

2) Remaja kebanyakan berasal dari daerah kota yang transisional sifatnya

yang memiliki subkultur kriminal. Sejak kecil remaja melihat adanya

geng-geng kriminal, sampai kemudian ikut bergabung. Remaja merasa

diterima, mendapatkan kedudukan hebat, pengakuan dan prestise tertentu.

3) Pada umumnya remaja berasal dari keluarga berantakan, tidak harmonis,

dan mengalami banyak frustasi dalam lingkungan keluarganya sendiri.

+) Geng ini memberikan alternatif hidup yang menyenangkan bagi remaja"

sehingga remaja merasa dirinya cukup menonjol dan berarti.

5 ) Remaja dibesarkan dalam keluarga tanpa atau sedikit sekali mendapatkan

latihan kedisiplinan yang teratur. Sebagai akibatnya, remaja tidak sanggup

menginternalisasikan norma hidup normal.

*.::-:-a.an Keluarga
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Kenakalan neurotik (Delinkuensi Neurotik). Pada umumnya, remaja nakal tipe

ini menderita gangguan kejiwaan yang cukup serius, antara lain berupa

kecemasan, merasa selalu tidak aman, merasa bersalah dan berdosa dan lain

sebagainya. Ciri - ciri perilakunya adalah :

1) Perilaku nakalnya bersumber dari sebab-sebab psikologis yang sangat

dalam, dan bukan hanya berupa adaptasi pasif yang hanya menerima

nofina dan nilai subkultur dari geng yang kriminal itu saja.

2) Perilaku kriminal remaja merupakan ekspresi dari konflik batin yang

belum terselesaikan, karena perilaku jahat yang dilakukan merupakan alat

pelepas ketakutan, kecemasan dan kebingungan batinnya.

3) Biasanya remaja ini melakukan kejahatan seorang diri, dan

mempraktekkan jenis kejahatan tertentu, misalnya suka memperkosa

kemudian membunuh korbannya. kriminal dan sekaligus neurotik.

4) Remaja nakal ini banyak yang berasal dari kalangan menengah. Namun

pada umumnya keluarga mengalami banyak ketegangan emosional yang

parah, dan orang tuanya biasanya juga neurotik atau psikotik.

5) Remaja memiliki ego yang lemah, dan cenderung mengisolir diri dari

lingkungan.

6) Motif kejahatannya berbeda-beda.

7) Perilakunya menunj ukkan kualitas kompulsif (paksaan).

KenakalanPsikopatik (Delinkuensi Psikopatik). Delinkuensi psikoparik ini

sedikit jumlahnya, akan tetapi dilihat dari kepentingan umum dan segi

keamanan merupakan oknum kriminal yang paling berbahaya. Ciri tingkah

laku remaja adalah :

1) Hampir seluruh remaja delinkuen psikopatik ini berasal dan dibesarkan

dalam lingkungan keluarga yang ekstrim, brutal, diliputi banyak pertikaian

keluarga, berdisiplin keras namun tidak konsisten, dan orang tuanya selalu

menyia-nyiakan, sehingga remaja tidak mempunyai kapasitas untuk

menumbuhkan afeksi dan tidak mampu rnenjalin hubungan emosional

yang akrab dan baik dengan orang lain.

i
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I
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2) Remaja tidak mampu menyadari arti bersalah, berdosa, atau melakukan

pelanggaran.

3) Bentuk kejahatannya majemuk, tergantung pada suasana hatinya yang

kacau dan tidak dapat diduga. Remaja pada umumnya sangat agresif dan

impulsif, biasanya remaja berulang kali keluar masuk penjara, dan sulit

sekali diperbaiki.

4) Remaja selalu gagal dalam menyadari dan mengintemalisasikan norma-

norrna sosial yang umum berlaku, juga tidak peduli terhadap norrna

subkultur gengnya sendiri.

5) Kebanyakan dari remaja juga menderita gangguan neurologis, sehingga

mengurangi kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri.

d. Kenakalan Defek Moral (Delinkuensi Defek Moral). Defek (defect, defectus)

artinya rusak, tidak lengkap, salah, cedera, cacat, kurang. Delinkuensi defek

moral mempunyai ciri-ciri: selalu melakukan tindakan anti sosial, walaupun

pada dirinya tidak terdapat penS,impangan, namun ada disfungsi pada

inteligensinya. Kelemahan para remaja delinkuen tipe ini adalah

tidak mampu mengenal dan memahami tingkah lakunya yang jahat" tidak

mampu mengendalikan dan mengatumya, selalu ingin melakukan perbuatan

kekerasan, penyerangan dan kejahatan, rasa kemanusiaannya sangat

terganggu, dan sikapnya juga sangat dingin tanpa afeksi (perasaan). Terdapat

kelemahan pada dorongan instinktif yang primer, sehingga pembentukan super

egonya sangat lemah. Impulsnya tetap pada taraf primitif sehingga sukar

dikontrol dan dikendalikan. Remaja merasa cepat puas dengan prestasinya,

namun perbuatannya sering disertai agresivitas yang berlebihan.

Lebih lanjut, menurut Kartini Kartono (2003: 25) penyebab perilaku

delinkuen salah satunya dapat dilihat dari teori psikogenesis dan sub kultur. Teori

psikogenesis menekankan sebab-sebab tingkah laku delinh,ten anak-anak dari

psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain faktor intelegensi, ciri kepribadian,

nrotivasi. sikap-sikap yang salah, fantasi. rasionalisasi. interralisasi yang keliru,

konflik batin. emosi yang kontroversial. kecenderungan psikopatologis, dan lain-

lain. Sedangkan teori subkultur mengatakan bahwa sumber perilaku delinkuen

Ketahanan Keluarga
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ialah sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas

dari lingkungan kelual ga, tetangga dan masyalakat yang didiami oleh para remaia

delinkuen tersebut.

Selama ini banyak orang beranggapan jika individu memiliki kecerdasan

intelektual (IQ) yang tinggi, maka individu tersebut memiliki peluang untuk

meraih kesuksesan yang lebih besar dibanding dengan individu yang lain' Pada

kenyataannya, ada banyak kasus dimana individu yang memiliki tingkat

kecerdasan intelektual yang tinggi tersisih dari individu lain yang tingkat

kecerdasan intelektualnya lebih rendah. K ecerdasan Emosional sangat

dipengaruhi oleh lingkungan hingga tidak bersifat menetap dan dapat berubah-

ubah setiap saat. untuk itu peranan lingkungan terutama orang tua pada

masa k anak-kanak s angat di butuhkan da lam pe mbentukan ke cerdasan

emosional. Seperti yang dikatakan oleh Goleman (2003) bahwa kecerdasan

emosional bukan merupakn kemampuan yang bersifat bawaan sejak lahir'

melainkan dapat dipelajari dan dikembangkan secara terus menerus' Kecerdasan

emosional merupakan kemampuan penting dan perlu pelatihan untuk membentuk

kompetensi secara emosional sejak masa kanak-kanak, sehingga individu mampu

mengatasi dan melewati berbagai aspek kehidupan yang sukses'

Ketika individu melibatkan otak analitis, emosi dan intuisi' indera dan

kecerdasan emosional maka individu tersebut akan mampu menarik dengan

seketika ratusan pilihan atau skenario yang mungkin menghasilkan keputusan

terbaik hanya dalam waktu beberapa detik. Penelitian juga membuktikan jawaban

yang baik atau lebih baik yang ditemukan oleh orang yang menggunakannya

dibandingdenganolangyanghanyamengandalkanintelekbelaka.

Komponen-komponen utama dari kecerdasan emosional menurut Daniel

Goleman (2003:58-59) dapat diuraikan ke dalam lima wilayah utama, yaitu:

a. Mengenali emosi diri

yaitu kesadaran diri atau kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu

perasaan itu terjadi. Kemampuan ini merupakan dasar dari kecerdasan

emosional. Ketidakmampuan mencertnati perasaan diri yang sesungguhnya

membuat individu berada dalam kekuasaan pelasaan' Individu yang dapat

Ketahanan Keluarga
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mengenal perasaan pada saat perasaan itu muncul kepermukaan adalah

individu yang mampu membuat keputusan pribadi yang mantap.

Mengelola emosi

Yaitu menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan pas atau

selaras sehingga tercapainya keseimbangan dalam diri individu. Tercakup

kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan,

kemurungan atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya

serta kemampuan untuk bangkit dari perasaan-perasaan yang menekan. Emosi

yang terlalu intens atau terlalu lama akan mengganggu stabilitas kehidupan.

Setiap perasaan pasti mempunyai nilai dan berarti dalam hidup. Hidup tanpa

perasaan adalah hambar. Jadi yang penting bukan menekan perasaan tetapi

menjaga keseimbangannya. Emosi yang terlalu ditekan akan menciptakan

ketumpulan prasaan, sebaliknya emosi yang tidak terkontrol atau terlalu

ekstrim akan meng ar ah p ada kehidupan yang pato 1o gis.

Memotivasi diri sendiri

Yaitu kemampuan untuk menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Hal ini sangat penting dalam kaitan untuk memberikan perhatian, memotivasi

diri sendiri dan untuk mengendalikan dorongan hati adalah landasan

keberhasilan dalam berbagai bidang. Mampu menyesuaikan diri dalam situasi

memungkinkan tenvujudnya kinerja yang tinggi dalam segala bidang. Individu

yang memiliki kemampuan-kemampuan tersebut cenderung jauh lebih

produktif dan efektif dalam hal apapun yang mereka kerjakan. Motivator

terbesar dalam hidup ini adalah sikap optimis dan harapan. Dari sudut

pandang kecerdasan emosional, optimisme adalah suatu sikap yang menahan

seseorang untuk tidak terjerumus ke dalam apatis, keputusasaan dan depresi

pada saat mengalami kesulitan dalam hidup.

Membina hubungan

Yakni membina hubungan dengan sesame adalah mampu mengenali emosi

masing-masing individu dan mengendalikannya. Sebelum dapat

mengendalikan emosi orang lain, seseorang harus mampu mengendalikan

emosinya sendiri dan mampu berempati. Hal ini merupakan kompetensi social

(67) Malang, 21 Juni2014



Proceeding
Seminar Nasional dan Call for Paper

FAKULTAS PSIKOLOGI
Universitas Merdeka Malang

yang dapat membuat hubungan individu dengan orang lain menjadi efektif.

Individu yang mempunyai kemampuan social akan dapat dengan mudah

menjalin hubungan dengan orang lain karena individu tersebut menunjukan

rasa perhatian dan kepeduliannya kepada individu lain.

e. Mengenali emosi orang lain

Yakni kemampuan untuk menempatkan diri pada orang lain disebut juga

empati. Individu yang memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap

sinyal-sinyal social yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang

dibutuhkan orang lain sehingga individu mampu dan mau turun tangan untuk

membantu orang lain keluar dari kesusahannya. Sebagi contoh i.ndividu yang

memiliki kemampuan empati yang baik, mampu mengetahui apa yang

dibutuhkan oleh temannya yang mengalami kesulitan hingga mampu

menolongnya menyelesaikan masalahnya.

Kecerdasan emosional merupakan bagian dari sosial inteligensi

yang melibatkan kemampuan memonitor emosi seseorang dengan yang

lainnya, memberikan perbedaan diantara mereka sehingga dapat

menggunakan informasi sebagai petunjuk untuk berpikir dan bertindak.

Kecerdasan emosional bukanlah muncul dari pemikiran intelek yang

jernih, tetapi dari pekerjaan hati manusia yang tentu saja tidak cukup

hanya memiliki perasaan.

Kecerdasan E mosional s angat dipengaruhi oleh I ingkungan hingga

tidak b ersifat menetap d an dapat b erubah-ubah s etiap saat. IJntuk i tu

peranan lingkungan terutama orang tua pada masa kanak-kanak sangat

dibutuhkan dalam pembentukan kecerdasan emosional. Individu yang cakap

Secara emosional, tahu dan dapat mengatur perasaannya secara baik dan

dapat m embaca s erta m emahami p erasaan o rang I ain, Individu dengan

kemampuan seperti ini berada pa da pos isi yang m enguntungkan d i bidang

apapun da lam hi dup ini. Individu d engan ketrampilan e mosional yang

berkembang secara baik berarti memiliki kemungkinan besar akan bahagia.

berhasil dalam kehidupannya, menguasai kebiasaan pikiran yang mendorong

produktivitas ke rjanya. Sebaliknya, individu y ang tidak da pat m enahan
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kendali tertentu atas kehidupan emosionalnya akan mengalami pertarungan

batin yang merampas ke mampuannya untuk m emusatkan perhatian pa da

pekerjaan dan untuk memiliki pikiran yang jernih. Ketika individu melibatkan

otak analitis, emosi dan intuisi, indera dan kecerdasan emosional maka individu

tersebut akan mampu menarik dengan seketika ratusan pilihan atau skenario yang

mungkin menghasilkan keputusan terbaik hanya dalam waktu beberapa detik.

Penelitian juga membuktikan jawaban yang baik atau lebih baik yang ditemukan

oleh orang yang menggunakannya dibanding dengan orang yang hanya

mengandalkan intelek belaka (Cooper, 2000).

Sementara itu, Singgih D Gunarasa (2003) mengatakan bahwa kenakalan

remaja dan perbuatan pelanggaran lainnya yang ternyata bersumber pada keadaan

keluarga, suasana rumah yang tidak menyokong perkembangan mereka, sehingga

mereka menjadi remaja yang tidak bertanggung jarvab dan melakukan perbuatan

anti sosial dan amoral. Keluarga dan suasana hidup keluarga sangat berpengaruh

atas taraf-taraf permulaan anak dan banyak menentukan apakah kelak yang akan

terbentuk, sikap keras hati atau sebaliknya sikap lemah lembut, sefta dasar-dasar

kepribadian laimya.

Keluarga adalah unit sosial paling kecil dalam masyarakat yang

peranannya besar sekali terhadap perkembangan so.sial, terlebih pada awal-awal

perkembangannya yang menjadi landasan bagi perkembangan kepribadian

selanjutnya. Lingkungan keluarga berperan besar, karena merekalah yang

langsung atau tidak langsung berhubungan terus menerus dengan anak,

memberikan perangsangan (stimulasi) melalui berbagai corak komunikasi antara

orang tua dengan anak. Jadi gambaran kepribadian yang terlihat dan diperlihatkan

seorang remaja, banyak ditentukan oleh keadaan dan proses-proses yang ada dan

teriadi sebelumnya, jelasnya apa yang dialami dalam lingkungan keluarganya.

Buruk dialami dalam keluarga akan buruk pula diperlihatkan terhadap

iingkungannya.

Menurut Santrock (2002) keluarga yang tidak bahagia adalah dimana ada

seorang atau beberapa orang anggota keluarga yang kehidupannya diliputi

ketegangan. kekecewaan dan tidak pernah merasa puas dan bahagia terhadap
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keadaan dan keberadaan dirinyayang terganggu atau terhambat. Anak yang tidak

bisa menyesuaikan diri dengan baik di sekolah, biasanya memiliki latar belakang

keluarga yang tidak harmonis. Hal ini disebabkan karena anak yang berasal dari

keluarga yang tidak harmonis akan mempersepsikan rumah mereka sebagai suatu

tempat yang menakutkan karena banyaknya masalah yang dihadapi antara

orangtua dengan anak. Akibatnya, anak akan bertindak berlebihan di sekolah,

melakukan pelanggaran hingga tindakan-tindakan kriminal. Lebih lanjut, Santrock

(1995) mengatakan bahwa keutuhan keluarga dan keharmonisan keluarga adalah

salah satu faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja. Faktor keluarga yang

harmonis memang sangat berperan dalam pembentukan perilaku menyimpang

pada remaja, gangguan-gangguan atau kelainan orang tua dalam menerapkan

dukungan keluarga dan praktek-praktek manajemen secara konsisten diketahui

berkaitan dengan perilaku anti sosial remaja

Kehidupan keluarga yang selaras atau harmonis merupakan dambaan

setiap orang. Keluarga yang harmonis sangat diperlukan bagi ketahanan keluarga

dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan yang beraneka ragam, karena itu

keharmonisan keluarga sangat menentukan tenzrujudnya keluarga yang

berkualitas, sedangkan kualitas keluarga merupakan landasan yang kokoh untuk

kelangsungan pembangunan. Keluarga yang harmonis dicapai bilamana seluruh

anggota keluarganya merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya

kekecewaan, ketegangan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan

dirinya yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial (Mahfudli Sahli, 1990)

Orang yang kehidupannya harmonis berarti mampu menyesuaikan dirinya

dengan lingkungannya secara normatif, selaras dan seimbang. Menurut Hurlock

(1994) hubungan keluarga tidak hanya terbatas pada kontak saja, tetapi juga

hubungan yang lebih erat, lebih hangat dan lebih bernada emosional. Namun

sebaliknya, apabila hubungan dalam keluarga yang lebih bernada emosional tidak

terpenuhi dalam kehidupan nyata. hal ini dapat menciptakan ketidakharmonisan

keluarga.

Uraian di atas menunjukkan adanya saling keterkaitan antar ketiga variabel

yang terlibat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti apakah keharmonisan
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keluarga berpengaruh langsung dengan perilaku delinkuen atau melalui

kecerdasan emosi.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menguji pengaruh keharmonisan

keluarga dengan kecenderungan perilaku delinkuen, (2) menguji pengaruh

kecerdasan emosional dengan kecenderungan perilaku delinkuen, (3) menguji

pengaruh keharmclnisan keluarga dengan kecerdasan emosi, serta (4) menguji

pengaruh keharmonisan keluarga terhadap kecenderungan perilaku delinkuen

melalui mediator kecerdasan emosi.

MANFAAT PENELITIAN

Secara teoritik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

perkembangan ilmu Psikologi pada umumnya dan khususnya pada Psikologi

perkembangan mengenai pola keterkaitan antara keharmonisan keluarga,

kecerdasan emosi, dan kecenderungan perilaku delinkuen. Sementara secara

:raktis dapat memberikan pemahaman yang baik bagi orangtua akan pentingnya

:-renjaga keharmonisan keluarga dalam membentuk kecerdasan emosi dan

:'eri laku de linkuen anak.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan studi korelasional, yakni penelitian yang

:,.-rjuan mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan

:::Jan variasi-variasi pada suatu atau lebih faktor lain. Responden dalam

:*::.:litian ini adalah siswa SMA di dua sekolah di Jakarta yang berjumlah 247

: >'.\ f,. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dipakai adalah dengan

-::.!eunokan metode skala. Skala yang digunakan dalam penelitian ini terdiri

:::'-, .isa macam, yakni skala keharmonisan keluarga, skala kecerdasan emosi, dan

, - : k:cenderungan perilaku delinkuen. Ketiga skala dikembangkan sendiri oleh

::-:.:r Skala kecenderungan perilaku delinkuen disusun berdasarkan bentuk-

",.,-'-... :erilaku delinkuen Menurut Jensen (Sarlito Wirawan, 2003: 207) yang

:-:*-:-ii perilaku delinkuen menjadi 4 j enis yaitu : (1) kenakalan yang

* r"",..:...kan korban fisik pada orang lain, (2) kenakalan yang menimbulkan

d ,r -.- :-.::eri. (3) kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak

,lllll}lllrliiltf',ir- a:" N a -Z'iZ
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olanglain,(4)kenakalanyangmelanggarStatus.Skalakeharmonisankeluarga

dikembangkan berdasarka aspek keharmonisan keluarga Keharmonisan keluarga

yangdigunakandisusunolehNickstinnetdanJohnDefrain(daiamDadang

Hawari, lgg|)-Skala tersebut terdiri dari lima aspek yaitu : (1) Adanya kehidupan

beragama didalam keluarga, (2) Adanya kebersamaan dan kemesraan didalam

hubungan arfiaraanggota keluarga, (3) Terjalinnya komunikasi yang baik antara

anggota keluarga, (4) Saling menghargai sesama anggota keluarga, (5) Adanya

ikatan batin yang kuat dalam keluarga. Sedangkan skala kecerdasan emosi

dikonstruksi berdasarkan ciri-ciri kecerdasan emosi yang dikemukakan oleh

Salovey dan Mayer (dalam Goleman, 2003 : 57) yaitu : (1) mengenali emosi diri.

(2)mengelolaemosi,(3)memotivasidirisendiri,(4)mengenaliemosioranglain

dan (5) membina hubungan'

Berdasarkan hasil uii coba instrumen diperoleh koefisien korelasi item-

total skala kecerdasan emosi 0.422 sampai dengan a125' pada skala

keharmonisan keluarga bergerak dari 0.452 sampai dengan 0'812' sedangkan pada

skala kecenderungan perilaku delinkuen 0'467 sampai dengan 0'786' Reliabilitas

skala kecerdasan ernosi sebesar 0.878, skala keharmonisan keluarga 0'784'

sedangkan skala kecenderungan perilaku delinkuen sebesar O'826' Hasil tersebut

menunjukkan bahwa ketiga skala dinyatakan layak untuk mengungkap data

penelitian.

HASIL DAN KESIMPULAN

Analisa data dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh

antara keharmonisan keluarga dengan kecenderungan perilaku delinkuen'

pengaruh kecerdasan emosi dengan perilaku delinkuen dan pengaruh

keharmonisan keluarga dengan kecerdasan emosi'

Berdasarkan hasil analisis data dalam uji hipotesis antara kehatmonisan

keluarga dengan kecenderungan perilaku delinkuen diperoleh koefisien sebesar -

0.01 dengan t < 1.96. Dengan demikian Hipotesis Nihil yang menyatakan " tidak

ada pengaruh keharmonisan keluarga dengan perilaku delinkuen" ' diterima'

sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh antara keharmonisan

keluarga dengan perilaku delinkuen'

Ketahanan Keluarga
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(72) Malang, 21 Juni201!



1-

la

da

AS

i4,

but

lata

ruh

uen)

aruh

nisan

)sar -

tidak

)rima,

)nlSan

Proceeding
Seminar Nasional dan Call for Paper

FAKULTAS PSIKOLOGI
Universitas Merdeka Malang

Berdasarkan hasil analisis data dalam uji hipotesis antara kecerdasan

emosi dengan kecenderungan perilaku delinkuen diperoleh koefisien sebesar

0.64 dengan t> I.96. Dengan demikian Hipotesis Nihil yang menyatakan " Tidak

ada pengaruh kecerdasan emosi dengan perilaku delinkuen", ditolak, sehingga

dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara kecerdasan emosi dengan perilaku

delinkuen. Arah negatif menunjukkan bahwa semakin baik kecerdasan emosional

anak akan semakin tinggi kecenderungan perilaku delinkuennya. Sebaliknya,

semakin rendah kecerdasan emosional anak maka akan semakin tinggi

kecenderungan perilaku delinkuennya.

Berdasarkan hasil analisis data dalam uji hipotesis antara keharmonisan

keluarga dengan kecerdasan emosi diperoleh koefisien korelasi sebesar 0.50

dengan t> 1.96. Dengan demikian Hipotesis Nihil yang menyatakan " Tidak ada

pengaruh keharmonisan keluarga dengan kecerdasan emosi", ditolak, sehingga

dapat disimpulkan terdapat pengaruh keiuarga dengan kecerdasan emosi.

Koefisien dengan arah positif menunjukkan bahwa sernakin harmonis keluarga

1,ang dipersepsikan oleh anak rnaka akan semakin baik kecerdasan emosi anak

tersebut. Sebaliknya semakin tidak hannonis keluarga dipersepsikan oleh anak

maka akan semakin rendah kecerdasan emosi anak.

Sementara itu, dari hasil analisis jalur yang dilakukan _untuk menguji

keterkaitan ketiga variabel yakni : keharmonisan keluarga, kecerdasan emosi, dan

kecenderungan perilaku delinkuen dengan memposisikan keharmonisan keluarga

sebagai variabel bebas, kecerdasan emosi sebagai variabel mediasi dan

kecenderungan perilaku delinkuen sebagai variabel terikat diperoleh koefisien dari

indirect ffict sebesar -0.46 dengan t sebesar -7.00 (t>1.96) sementara total ffict
menghasilkan koefisien sebesar -0.47. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahrva keharmonisan keluarga berpengaruh dengan kecenderungan perilaku

,lelinkuen melalui kecerdasan emosi. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa

reharmonisan keluarga akan meningkatkan kecerdasan emosi anak yang pada

:khimya akan mencegah perilaku delinkuen.

lrdll ,iiirii' i, ' ,- . a -Z':2
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Gambar 1. Standard Solutions
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Gambar 2. T-Value
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Berdasarkan analisis data penelitian tersebut diketahui bahwa kecerdasan

emosi memiliki efek memediasi pengaruh antara keharmonisan keluarga dengan

perilaku delinkuen. Dengan kata lain keluargd yang harmonis akan membentuk

kecerdasan emosi yang baik bagi anak, yang pada akhirnya kecerdasan emosi

tersebut akan menjallhkan anak dari perilaku delinlarcn. Temuan penelitian ini

sesuai dengan penjelasan menurut Weisinger (1998) yang mengatakan bahwa

kecerdasan emosional berkembang seiring dengan pertumbuhan seseorang sejak

lahir sampai meninggal dunia. Perkembangan kecerdasan emosional dipengaruhi

oleh lingkungan, keluarga, dan contoh-contoh yang diperoleh seorang individu

sejak lahir dari orangtuannya, juga dari pengalaman. Temuan ini juga sesuai

dengan pendapat Goleman (2005) yang lnengatakan bahwa kenakalan remaja atau

perilaku delinkuen diakibatkan oleh pengabaian sosial remaja yang dipengaruhi

oleh perkembangan llsik dan psikologis pada fase ini. Tingginya tegangan emosi.

dorongan emosi sangat kuat dan tidak terkendali membuat remaja sering mudah
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meledak emosinya dan bertindak tidak rasional. Perilaku delinkuen jrga

disebabkan oleh ketidakmampuan remaja dalam menjalin relasi yang positif

terhadap stimuli diluar dirinya yang pada akhirnya akan mengarah pada perilaku

delinkuen.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian disarankan kepada orang tua

untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga sehingga anak memiliki kecerdasan

rangbaik sehingga pada akhirnya anak dapat terhindar dari perilaku delinkuen,

orangtua diharapkan dapat mengelola emosianya dengan baik terkait dengan

adanya problem-problem rumah tangga, sebaiknya keterlibatan anak dalam

konfl ik keluarga dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Cooper, R. K dan Sawaf, (2000). Executive EQ : Kecerdasan Emosional dalam
Kepemimpinan dan Organisasi, Jalarta: PT. Gramedia PustakaUtama.

Dadang Hawari. (1997). Al-quran: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatqn Jiwa.
Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa

Goleman, Daniel (2003) Emotional Intelligence. Jakarta: PT. Gramedia.

i{urlock. E. B. (1989). Perkembangan Anak II edisi keenam. Jakarta: Erlangga.

:lrrriock. E. B. (1994). Psikologi Perkembangan: Pendekatan Sepanjang Rentang
Kehidupanj ilid 5. J akarta: Erlangga.

S:ntrock, John W. (2002). Perkembangan Masa Hidup- Jilid 2. Terjemahan oleh
Juda Damanika & Ach. Chusairi. Jakarta: Erlangga

K:rrtini Kartono. (2003). Patologi Sosial2 : Kenakalan Remaja. Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada.

l,lahfudli Sahli. 1990. Menuju Rumah Tangga Harmonis. Pekalongan: Bahagia.

::rlito Wirawan Sarwono. (2003). Psikologi Remaja. Cetakan Ketujuh. Jakafta:
Radja Grafindo Persada

>.nggih D. Gunarsa. (2003). Psikologi untuk Keluarga.
PT BPK Gunung Mulia

i.ncsih D. Gunarsa. (2004). Psikologi Praktis: Anak,
Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia

Cetakan Ke-l 5" Jakarta:

Remaja dan Kelttarga.

-.nccih D. Gunarsa. (2001). Psikologi Kenakalan Remaja. Cetakan Ke-14.
Jakarta: PT BPK Gunung Mulia

i, :isinger, Hendrie. (199S). Emotional Intelligence at Work. Jakarta : PT. Bhuana

llnru Populer.

(75) Malang, 21 Juni2014




