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Emosi adalah perasaan tertentu yang bergejolak dan 

dialami seseorang serta berpengaruh pada kehidupan 

manusia. Sikap emosional siswa juga dapat terpengaruh oleh 

keluarga yang tidak harmonis atau broken home . broken 

home adalah perpecahan masalah keluarga, kurangnya 

perhatian dari keluarga atau kurangnya kasih sayang dari 

orang tua. Namun pada kenyataannya bahwa setiap sekolah, 

terdapat anak-anak yang mengalami sikap emosionalnya 

tinggi. Dari hasil pengamatan pada 31 Oktober 2018 di SDN 

1 Jenangan Ponorogo bahwa dalam kegiatan pembelajaran 

dikelas masih ada siswa yang sikap emosionalnya tinggi. 

Upaya yang dilakukan guru adalah memberikan motivasi 

dan memberikan bimbingan secara individu dan kelompok. 

Penelitian ini bertujuan untukMengetahui sikap 

emosional siswa yang belatar belakang broken home 

terhadap teman sejawatdi SDN 1 Jenangan Ponorogo, 

mengetahui sikap emosional siswa yang berlatar belakang 

broken home terhadap guru di SDN 1 Jenangan Ponorogo, 

dan mengetahui upaya guru dalam mengatasi sikap 

emosional siswa yang berlatar belakang broken home di 

SDN 1 Jenangan Ponorogo.  



 

ii 

 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti 

melakukan penelitian lapangan menggunakan jenis kualitatif 

pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada teknik 

analisis data, peneliti menggunakan analisis data dari Miles 

dan Huberman yang meliputi proses reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Pada pengecekan 

keabsahan data temuan dengan menggunakan teknik 

meningkatkan ketekunan dan triangulasi data. 

Berdasarkan analisis data yang ditemukan 

menunjukkan bahwa (1) sikap emosional siswa yang 

mempunyai latar belakang broken home terhadap teman 

sejawat di SDN 1 Jenangan Ponorogo yaitu beberapa siswa 

yang memiliki sikap emosional tidak wajar diantaranya 

takut, marah, kuatir/was-was, dan cemburu. (2) sikap 

emosional siswa yang mempunyai latar belakang broken 

home terhadap guru di SDN 1 Jenangan Ponorogo yaitu 

sikap agresif, pemarah, dan takut. Dengan sikap dan 

perilaku siswa tersebut, siswa berani terhadap guru dalam 

tingkah laku maupun berbicara. Selain itu sikap emosional 

yang ditunjukkan siswa adalah marah terhadap gurunya dan 

perasaan takut/minder. (3) upaya guru dalam mengatasi 

sikap emosional siswa yang mempunyai latar belakang 

broken home di SDN 1 Jenangan Ponorogo yaitu dengan 

melakukan pendekatan, memberi motivasi dan juga 

memberikan bimbingan khusus pada siswa tersebut 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu fenomena abad ini adalah munculnya 

pendidikan sebagai daya utama dalam perkembangan 

manusia. Pendidikan yang membedakan orang yang 

berpartisipasi aktif dalam ekonomi nasional, memiliki 

kehidupan menarik dan kaya nuansa keterlibatan 

intelektual dan sosial, membedakan yang cakap dengan 

yang kurang cakap. Pada wawasan internasional, 

perbedaan dasar bangsa miskin dan bangsa baru naik 

daun serta macet terletak pada taraf tingginya dedikasi 

bangsa pada pembangunan dan perluasan program 

pendidikan. Dampak ekspansi cepat program pendidikan 

dan meningkatnya permintaan tenaga terdidik yang 

berkualitas menjadi guru makin dipentingkan dibanding 

masa dimana pendidikan dianggap kurang esensial.
1
 

Guru didalam bahasa arab dikenal dengan al-

mu’alim atau al-ustadz yang bertugas memberikan ilmu 

dalam majlis ta’lim (tempat memperoleh ilmu). Dengan 

                                                             
1
Umbu Tagela Ibi Leba dan Sumardjono Padmumartono. 

Profesi Kependidikan. (Yogyakarta: Ombak 2014) 1 

 

1 
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demikian, al-mu’alim atau al-ustadz, dalam hal ini juga 

mempunyai pengertian orang yang mempunyai tugas 

untuk membangun aspek spiritualitas manusia. Dengan 

demikian, guru dapat diartikan sebagai orang yang 

tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan 

bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual dan 

emosional, intelektual, maupun aspek lainnya.
2
 

Kepribadian seorang guru merupakan titik tumpu 

sebagai penyeimbang antara pengetahuan mengenai 

pendidikan dan ketrampilan melaksanakan profesi 

sebagai pendidik terutama dalam bidang pembelajaran. 

Ketika titik tumpu ini kuat, pengetahuan dan keahlian 

bekerja secara seimbang yang berakibat pada perubahan 

perilaku yang positif dalam pembelajaran. Namun, ketika 

titik tumpu ini lemah, yaitu keadaan kepribadian guru 

tidak banyak membantu, maka pengetahuan dan 

ketrampilan guru tidak akan efektif digunakan, bahkan 

dapat merusak keseluruhan proses dan hasil pendidikan.
3
 

Emosi adalah perasaan tertentu yang bergejolak 

dan dialami seseorang serta berpengaruh pada kehidupan 

                                                             
2
Suparlan. Menjadi Guru Efektif. (Yogyakarta: Hikayat. 2008), 

11-12 
3
Mohammad Surya, Psikologi Guru Konsep dan 

Aplikasi, (Bandung: Alfabeta, 2014) 254 
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manusia. Emosi memang sering dikonotasikan sebagai 

sesuatu yang negative. Bahkan, pada beberapa budaya 

emosi dikaitkan dengan sifat marah seseorang. Menurut 

Aisah Indiati, sebenarnya terdapat banyak macam ragam 

emosi, antara lain sedih, takut, kecewa, dan sebagainya 

yang semuanya berkonotasi negatif. Emosi lain seperti 

senang, puas, gembira, dan lain-lain, semuanya 

berkonotasi positif. 
4
 

Emosi merupakan kekuatan pribadi (personal 

power) yang memungkinkan manusia mampu berpikir 

secara keseluruhan, mampu mengenali emosi sendiri dan 

emosi orang lain serta tahu cara mengekspresikannya 

dengan tepat. Menurut L. Crow dan A. Crow emosi 

adalah pengalaman yang afektif yang disertai oleh 

penyesuaian batin secara menyeluruh, dimana keadaan 

mental dan fisiologi sedang dalam kondisi yang meluap-

luap juga dapat diperlihatkan dengan tingkah laku yang 

jelas dan nyata. 
5
 

Meskipun pola perkembangan emosi relatif  sama 

pada setiap anak, akan tetapi terdapat beberapa variasi 

                                                             
4
Purwa Atmaja Prawira. Psikologi Pendidikan dalam 

Persepektif Baru. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2013. Hal. 159 
5
Ibid., 
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pola-pola perkembangannya. Sebagai hasilnya, 

rangsangan yang berbeda dapat menimbulkan emosi 

yang sama, dan respon yang timbul akan berbeda antara 

anak satu dengan yang lainnya. Adapun variasi pola-pola 

perkembangan emosi dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya : kondisi fisik, reaksi sosial, pemuasan 

kebutuhan, jenis kelamin, dan perlakuan pendidikan yang 

diperoleh. Memperkirakan emosional anak relatif lebih 

mudah dibandingkan dengan emosional orang dewasa. 

Perbedaan antara emosional anak dan emosional orang 

dewasa terletak pada intensites, frekuensi penampilan, 

ketetapan, kekuatan, individualitas, dan dalam kecakapan 

untuk dideteksi dengan gejala-gejala perilaku. Ada 

beberapa karakteristik emosi pada anak memiliki 

kekuatan tertentu seperti sering menampakkan, 

berpindah-pindah, respons menunjukkan individualitas, 

berubah dengan kuat  dan dapat dideteksi dengan gejala 

behavioral. 

Sikap emosional siswa juga dapat terpengaruh 

oleh keluarga yang tidak harmonis atau broken 

home.Broken Home adalah perpecahan permasalahan 

keluarga, kurangnyaperhatian dari keluarga atau 

kurangnya kasih sayang dari orang tua sehinggamembuat 
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mental seorang anak menjadi frustasi, brutal dan susah 

diatur. Brokenhome sangat berpengaruh besar pada 

mental seorang pelajar hal inilah yangmengakibatkan 

seorang pelajar tidak mempunyai minat untuk 

berprestasi.
6
 

Tidak menutup kemungkinan bahwa setiap 

sekolah, terdapat anak-anak yang mengalami sikap 

emosionalnya tinggi. Dari hasil pengamatan peneliti pada 

tanggal 31 Oktober 2018 di SDN 1 Jenangan Ponorogo 

bahwa dalam kegiatan pembelajaran di kelas masih ada 

siswa yang sikap emosionalnya tinggi, pada saat proses 

pembelajaran berlangsung ada seorang siswa yang 

meminjam pensil pada teman sebangkunya ,namun tidak 

dipinjami. Kemudian siswa tersebut  memukul teman 

yang tidak meminjami pensilnya. Pada beberapa hari 

kemudian siswa tersebut bertengkar dengan teman 

lainnya. Pertengkaran itu bermula pada saat jam istirahat 

ketika siswa tersebut mengejek teman yang lain ketika itu 

pula terjadi perkelahian. Guru mencoba melerainya, 

namun guru tersebut justru menjadi sasaran sikap 

                                                             
6
Wiwin. Peranan Guru dalam Mengatasi Siswa Broken Home 

di SMA Negeri 1 Cigugur kabupaten Kuningan, dalam http://repository. 

Syekhnurjati. ac. id 

http://repository/
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emosinya. Guru menyelidiki siswa tesebut mengapa 

sikap emosionalnya tinggi, karena siswa tersebut 

merupakan korban dari keluarga yang tidak harmonis 

atau broken home. Dari hasil penelitian di SDN 1 

Jenangan memang banyak siswa yang menjadi korban 

Broken Home oleh orang tuanya  MenurutSarlito 

Wirawan, Broken home juga bisa merusak jiwa 

anaksehingga dalam sekolah mereka bersikap seenaknya 

saja, tidak disiplin didalam kelas mereka selalu berbuat 

keonaran dan kerusuhan hal ini dilakukankarena mereka 

cuma ingin cari simpati pada teman teman mereka 

bahkan padaguru-guru mereka.
7
 

Tema tentang upaya guru untuk mengatasi sikap 

emosional siswa yang mempunyai latar belakang Broken 

Home bukanlah hal yang baru. Ada beberapa penelitian 

sebelumnya yang membahas tentang hal tersebut. 

Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Wiwin “Peranan guru dalam mengatasi siswa broken 

home di SMA Negeri 1 Cigugur kabupaten Kuningan” 

dan yang dilakukan Ida Juraida dkk dengan judul 

“Pengendalian emosi anak usia 5-6 tahun di Taman 

                                                             
7
Ibid., 
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Kanak-kanak Ananda Pontianak Barat”. Kedua penelitian 

tersebut mengkaji tentang peranan guru dan pengendalian 

emosi pada anak. 

Berbeda dengan kedua kajian tersebut diatas yang 

fokus pada peranan guru dalam mengatasi siswa broken 

home di tingkat SMA dan pengendalian emosi anak, pada 

kajian ini peneliti akan fokus dalam upaya guru 

mengatasi sikap emosional siswa sekolah dasar yang 

mempunyai latar belakang Broken Home. Adapun judul 

yang dipilih peneliti pada penelitian ini adalah “Upaya 

Guru dalam Mengatasi Sikap Emosional Siswa yang 

Mempunyai Latar Belakang Broken Home di SDN 1 

Jenangan, Ponorogo”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini 

adalah upaya guru dalam mengatasi sikap emosional 

siswa yang mempunyai latar belakangbroken home 

diantaranya pemarah dan takut dalam mengekspresikan 

perasaanya. 
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C. Rumusan Masalah 

 Berkaitan dengan latar belakang masalah diatas, 

ada 3 permasalahan penelitian yang perlu dicermati, 

antara lain : 

1. Bagaimana sikap emosional siswa yang mempunyai 

latar belakang broken home terhadap teman sejawat 

di SDN 1 Jenangan Ponorogo? 

2. Bagaimana sikap emosional siswa yang mempunyai 

latar belakang broken home terhadap guru di SDN 1 

Jenangan Ponorogo? 

3. Bagaimana upaya guru dalam mengatasi sikap 

emosional siswa yang mempunyai latar belakang 

broken home di SDN 1 Jenangan Ponorogo? 

  

D. Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian yang bermuara pada rumusan 

masalah diatas adalah : 

1. Untuk mengetahui sikap emosional siswa yang belatar 

belakang broken home terhadap teman sejawatdi SDN 

1 Jenangan Ponorogo. 

2. Untuk mengetahuisikap emosional siswa yang berlatar 

belakang broken home terhadap guru di SDN 1 

Jenangan Ponorogo. 
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3. Untuk mengetahui upaya guru dalam mengatasi sikap 

emosional siswa yang berlatar belakang broken home 

di SDN 1 Jenangan Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian dapat bermanfaat baik secara 

teoretis maupun praktis. 

1. Manfaat secara teoretis 

Secara teoritis dari hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada 

ilmu pengetahuan tentang mengatasi sikap emosional 

siswa yang berlatar belakang broken home. 

2. Manfaat secara praktis antara lain : 

a. Bagi Lembaga Pendidikan/Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

membantu memberikan analisa tentang upaya guru 

dalam mengatasi sikap emosional siswa yang 

berlatar belakang broken home.  

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan masukan, pertimbangan, 

dan evaluasi bagi guru dalam mengatasi sikap 
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emosional siswa yang berlatar belakang broken 

home. 

c. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat termotivasi 

untuk Mengurangi sikap emosional siswa yang 

berlatar belakang broken home. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan baru serta pengalaman yang 

berharga dalam bidang pendidikan. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian 

agar dapat dicerna secara runtut diperlukan sebuah 

sistematika. Sistematika pembahasan pada penelitian 

kualitatif ini terdiri dari lima bab yang berisi: 

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi 

latar belakang, masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini 

dimaksudkan untuk memudahkan dan memaparkan data. 

Bab kedua adalah telaah hasil penelitian terdahulu 

dan kajian pustaka. Telaah hasil penelitian terdahulu 
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berisi tentang hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh 

orang lain. Kajian pustaka berisi deskripsi landasan teori 

tentang pengertian, tujuan, manfaat, fungsi, dan 

pengertian, kode etik, tugas dan tanggungjawab guru, 

peran dan tugas guru, pengertian emosi, jenis-jenis, ciri-

ciri, klasifikasi, pengertian broken home, pengaruh 

broken home terhadap perkembangan anak  yang relevan 

dengan penelitian kualitatif ini. 

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian. 

Metode penelitian ini memuat pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber 

data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan 

penelitian. Bab ketiga ini dimaksudkan untuk mengetahui 

metode yang dipakai dalam skripsi ini. 

Bab keempat memuat uraian tentang data umum 

dan data khusus. Data umum berisi deskripsi singkat 

profil lokasi penelitian, sedangkan data khusus berisi 

tentang temuan yang diperoleh dari pengamatan dan atau 

hasil wawancara serta dokumentasi lainnya yang terkait 

dengan rumusan masalah. Data umum lokasi penelitian 

meliputi deskripsi singkat tentang sejarah, letak 

geografis, visi dan misi serta tujuan sekolah, keadaan 
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guru dan murid, struktur organisasi, serta sarana dan 

prasarana di lokasi penelitian. Data khusus merupakan 

deskripsi data temuan peneliti yang merupakan hasil dari 

pengamatan, wawancara, dan dokumentasi di lokasi 

penelitian. 

Bab kelima merupakan analisis dari upaya guru 

dalam mengatasi sikap emoisonal siswa yang berlatar 

belakang Broken Home. pada bab ini juga melakukan 

penafsiran terhadap data hasil temuan di lapangan. 

Bab keenam adalah penutup. Bab ini berfungsi 

untuk mempermudah para pembaca untuk mengambil 

intisari dari skripsi. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

 Disamping memanfaatkan berbagai teori yang 

elevan dengan bahasan ini, penulis juga melakukan 

telaah hasil penelitian terdahulu yang relevansinya 

dengan penelitian ini. Adapun hasil telaah penelitian 

terdahulu antara lain : 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wiwin 

tahun 2015 dengan judul “Peranan guru dalam 

mengatasi siswa broken home di SMA Negeri 1 

Cigugur kabupaten Kuningan dengan hasil penelitian 

bahwa dalam upaya guru mengatasi siswa yang 

broken home pada hakikatnya terjalin keterkaitan satu 

sama lain antara individu atau siswa terhadap orang 

tuanya dirumah dan guru. Dengan kerjasama yang 

baik atas peranan baik ketiganya akan menjadikan satu 

kesatuan yang tentulah berdampak baik dan positif 

agar mampu menjalankan kehidupan yang baik sesuai 

dengan yang diharapkan. Dalam penelitian diatas 

terdapat  kesamaan yaitu sama-sama meneliti Broken 

 

13 
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Home. Sedangkan Perbedaannya yaitu peran seorang 

guru dan cara mengatasi sikap emosional siswa.
8
 

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ida 

Juraida dkk dengan judul “Pengendalian emosi anak 

usia 5-6 tahun di Taman Kanak-kanak Ananda 

Pontianak Barat” dengan hasil penelitian bahwa upaya 

guru dalam mengendalikan emosi anak usia 5-6 tahun 

di TK Ananda Pontianak Barat masih terdapat 

beberapa anak yang belum bisa mengendalikan 

emosinya dengan baik. Namun guru selalu berperan 

dalam membimbing dan menasehati anak yang belum 

bisa mengendalikan emosi mereka. Dalam penelitian 

diatas terdapat kesamaan yaitu sama-sama meneliti 

pengendalian emosi anak. Sedangkan perbedaanya 

yaitu penelitian ini lebih menekankan pada 

pengendalian emosi anak yang berlatar belakang 

broken home.
9
 

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riza 

Fadla Lubis dengan judul “Psikologis Komunikasi 

                                                             
8
Wiwin. Peranan Guru dalam Mengatasi Siswa Broken Home 

di SMA Negeri 1 Cigugur kabupaten Kuningan, dalam http://repository. 

Syekhnurjati. ac. id 
9
Ida Juraida, dkk, Pengendalian Emosi Anak Usia 5-6 Tahun 

Di Taman Kanak-Kanak Ananda Pontianak Barat, dalam 

http://jurnal.untan.ac.id 

http://repository/
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Remaja Broken Home Terhadap Konsep Diri dan 

Keterbukaan Diri di Kecamatan Tanjung Beringin 

Kabupaten Serdang Bedagai” dengan hasil penelitian 

bahwakeluarga broken home, dimana ibu sebagai 

single parent berperan ganda sebagai pendidik 

sekaligus pencari nafkadan kepala keluarga. Remaja 

broken home cenderung sulit dalam menerima orang 

baru baik sebagai ayah tiri maupun sebagai ibu tiri. 

Dalam penelitian diatas terdapat kesamaan yaitu 

sama-sama meneliti Broken Home.  

Sedangkan perbedaanya yaitu penelitian ini lebih 

menekankan pada psikologis komunikasi remaja 

broken home terhada konsep diri dan keterbukaan 

diri.
10

 

 

B. Kajian Teori 

1. Guru 

Menurut KBBI upaya adalah usaha atau 

berikhtiar untuk mencapai suatu maksud dan tujuan, 

memecahkan masalah, mencari jalan keluar, dan 

                                                             
10

Rizal Fadla Lubis, Psikologis Komunikasi Remaja Broken 

Home terhadap Konsep Diri dan Keterbukaan Diri, dalam 

https://jurnal.usu.ac.id.Diakses 13 Maret 2019. 

https://jurnal.usu.ac.id/
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sebagainya. Upaya juga dapat diartikan sebagai usaha 

kegiatan yang mengarahkan tenaga dan pikiran untuk 

mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini, upaya dapat 

dipahami sebagai suatu kegiatan atau aktifitas yang 

dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan 

yang telah direncanakan dengan mengarahkan tenaga 

dan pikiran.
11

 

Guru adalah semua orang yang berwenang dan 

bertanggungjawab terhadap pendidikan siswa, 

individual, maupun klasikal, baik disekolah maupun di 

luar sekolah. Guru yang dimaksudkan disini 

mencakup semua guru tingkat prasekolah (taman 

kanak-kanak) sampai pada guru besar (professor) di 

pendidikan tinggi, yang berstatus sebagai pegawai 

negeri dan pegawai swasta.
12

 Guru adalah pendidik 

professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarah, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan 

formal. Jadi, upaya guru adalah usaha yang dilakukan 

oleh seorang guru untuk mendidik, mengajar, 

                                                             
11

Kamus Besar Bahasa  Indonesia, dalam 

kbbi.kemendikbud.go.id, Diakses 12 Februari 2019 
12

Umbu Tagela Ibi Leba dan Sumardjono Padmumartono. 

Profesi Kependidikan. hal. 4 
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membimbing, mengarah, melatih, menilai dan 

mengevaluasi untuk mencapai maksud dan tujuan 

tertentu.
13

 

Secara formal, untuk menjadi professional 

guru disyaratkan memenuhi kualifikasi akademik 

minimum dan bersertifikat pendidik. Guru-guru yang 

memenuhi kriteria professional ialah yang mampu 

menjalankan fungsi utamanya secara efektif dan 

efisien untuk mewujudkan proses pendidikan dan 

pembelajaran untuk mencapai pendidikan nasional, 

yakni mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis 

dan bertanggung jawab. 
14

 

Salah satu syarat profesi guru adalah harus 

memiliki kode etik yang akan menjadi pedoman dalam 

pelaksanaan profesinya. Kode etik tersebut disusun 

oleh organisasi profesi, yang di Indonesia adalah 

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Selain 

                                                             
13

Ali Mudlofir, Pendidik Profesional: Konsep, Strategi dan 

Aplikasiya dalam Peningkatan mutu Pendidikan di Indonesia, (Jakarta: 

Rajawali Pres, 2014), hal. 119-120 
14

Ibid., hal.121 
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itu, ada beberap organisasi lain yang anggotanya juga 

guru, misalnya Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran/MGMP (untuk guru SMP, SMA dan SMK), 

kelompok Kerja Guru/KKG(untuk guru SD), Ikatan 

Sarjana Pendidikan/ISPI dan sebagainya.
15

 

Kepribadian seorang guru merupakan titik 

tumpu sebagai penyeimbang antara pengetahuan 

mengenai pendidikan dan ketrampilan melaksanakan 

profesi sebagai pendidik terutama dalam bidang 

pembelajaran. Ketika titik tumpu ini kuat, 

pengetahuan dan keahlian bekerja secara seimbang 

yang berakibat pada perubahan perilaku yang positif 

dalam pembelajaran. Namun, ketika titik tumpu ini 

lemah, yaitu keadaan kepribadian guru tidak banyak 

membantu, maka pengetahuan dan ketrampilan guru 

tidak akan efektif digunakan, bahkan dapat merusak 

keseluruhan proses dan hasil pendidikan. 

Ada 12 kualitas kepribadian yang harus 

dimiliki seorang guru professional, yaitu 

a. Self-Knowledge (pengetahuan mengenai diri 

sendiri), yaitu seorang guru harus mengetahui 

                                                             
15

Suparlan. Menjadi Guru Efektif. hal. 44 
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tentang dirinya sendiri, apa yang sedang dilakukan, 

permasalahan apa yang sedang dihadapi, dan 

persoalan apa yang sedang dihadapi oleh siswa. Hal 

ini sangat penting karena yang pertama, seorang 

guru yang mengetahui persepsi dirinya dengan baik 

cenderung untuk mengetahui persepsi diri siswa 

yang menjadi peserta didiknya. Kedua, kemampuan 

yang dimiliki seorang guru untuk mengetahui 

dirinya adalah kemampuan yang sama untuk 

mengetahui diri orang lain yaitu siswa. Ketiga, 

pengetahuan tentang diri sendiri memungkinkan 

seorang guru dapat merasakan dan berkomunikasi 

secara penuh perasaan dengan siswa yang menjadi 

peserta didiknya. 

b. Competence (kecakapan). Seorang guru harus 

memiliki kualitas fisik, intelektual, emosional, 

sosial, dan moral yang penting untuk dapat 

membantu klien. 

c. Kesehatan psikologis yang baik. Seorang guru 

harus menjadi model kesehatan psikologis. Mereka 

harus lebih sehat daripada orang yang mereka 

temui dalam proses pembelajaran. Kesehatan 

psikologis yang baik seorang guru sangatlah 
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penting, karena akan mendasari pemahaman 

perilaku dan keahlian mereka. Ketika pemahaman 

yang didasari kesehatan psikologis yang baik, guru 

dapat membentuk suatu kekuatan positif dalam 

pembelajaran. 

d. Tworthiness (dapat dipercaya). Kepercayaan 

sangatlah penting bagi  seorang guru, karena untuk 

mendorong orang menjadi dirinya-sendiri, guru 

tidak akan membocorkan pengakuan yang mereka 

buat dan ketika siswa mengalami konsistenan, 

penerimaan dan kepercayaan diri seorang guru, 

mereka akan mencoba untuk lebih percaya pada 

dirinya sendiri.  

e. Honesty (kejujuran). Kejujuran yang nyata berarti 

bahwa seorang guru harus transparan, dan sejati. 

Karakteristik ini sangat penting bagi seorang guru, 

mengingat ada beerapa alasan pertama, 

memudahkan seorang guru dan siswanya 

berinteraksi sedekat mungkin, kedua, kejujuran 

memungkinkan seorang guru untuk memberikan 

umpan balik yang belum terpoles. 

f. Strength (kekuatan). Kekuatan merupakan 

intimidasi dan kelemahan. Hal ini dibutuhkan bagi 
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seorang guru untuk memberi kemungkian siswa 

merasa aman dan nyaman. Para guru memerlukan 

kekuatan dalam mengatasi serangan psikologis dan 

manipulasi yang dilakukan oleh siswa. 

g. Kehangatan. Kehangatan memiliki maksud sebagai 

sesuatu yang baik, perhatian, dan dapat menghibur 

orang lain. Kehangatan dalam berkomunikasi 

biasanya secara nonverbal melalui nada suara, 

ekspresi mata, ekspresi wajah. Kehangatan ini 

sangat penting dalam proses pembelajaran, karena 

dapat mencairkan suasana. 

h. Active responsiveness (pendengar yang aktif). 

Seorang guru diharapkan mampu secara dinamis 

terlibat dalam proses pembelajaran. Mendengarkan 

dengan baik adalah titik terang antara siswa yang 

hiperaktif dan kebingungan, menjadi orang yang 

pasif dan ngantuk. Bagi seorang guru kualitas ini 

sangat penting, karena menunjukkan perhatian 

secara personal dan juga menstimulasi siswa untuk 

bereaksi secara spontan pada guru. 

i. Kesabaran.  Guru dapat membangun situasi yang 

dapat dikembangkan secara alami, tanpa secara 

premature memberikan gagasan pribadi, perasaan, 
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atau nilai-nilai. Kesabaran memperkenankan 

seseorang dalam berkonsultasi akan menciptakan 

situasi yang kondusif. Para guru tidak dapat 

memaksa mempercepat pertumbuhan psikologis 

siswa tetapi harus membimbingnya. 

j. Sensitivitas (kepekaan). Sensitivitas dalam diri 

guru sangat penting karena mereka harus 

berkomunikasi dengan siswa. Siswa yang 

berkomunikasi dengan guru yang mempunyai 

sentivitas, akan merasakan lebih percaya diri. Guru 

yang sensitive memahami bagian-bagian dasar 

perasaan seseorang dan dapat mengangkat 

masalah-masalah ke permukaan. 

k. Kebebasan.Kebebasan juga membawa seseorang 

yang sedang berkomunikasi akan lebih merasakan 

tali persaudaraan yang berarti apabila disertai rasa 

kebebasan. Satu hal yang harus diperhatikan adalah 

percaya diri untuk memiliki pilihan-pilihan mereka 

dan memberikan kesempatan kepada orang lain 

untuk berekspresi dengan bebas agar mereka 

mampu menciptakan Suasana yang aman. 

l. Kesadaran holistic. Kesadaran holistic guru dalam 

pembelajaran adalah bahwa guru menyadari 
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keseluruhan orang dan tidak mendekati hanya dari 

satu aspek saja. Namun begitu ini tidak berarti 

bahwa guru adalah seorang ahli dalam semua 

aspek, tetapi menyadari adanya beberapa dimensi 

seseorang dan bagaimana satu dimensi itu saling 

terkait.
16

 

Keikutsertaan guru dalam berbagai macam 

organisasi profesi tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan mutu profesionalisme guru. Berbagai 

jenis kegiatan organisasi profesi tersebut, seperti 

seminar pendidikan, lokakarya, dan sebagainya, secara 

langsung ataupun tidak langsung akan memberikan 

wawasan tentang pelaksanaan tugas profesi 

guru.Disekolah guru berperan sebagai perancang 

pengajaran, pengelola pengajaran, penilai hasil 

pembelajaran, pengarah pembelajaran, dan 

pembimbing siswa.
17

 Dilihat dari segi dirinya sendiri, 

seorang guru harus berperan sebagi berikut : 

1. Pelajar dan ilmuwan yaitu senantiasa terus menerus 

meuntut ilmu pengetahuan. 

                                                             
16

Mohamad Surya. Psikologi Guru, (Bandung: Alfabeta, 

2015),254-257 
17

Suparlan. Menjadi Guru Efektif,  
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2. Orang tua yaitu mewakili orang tua murid 

disekolah dalam pendidikan anaknya. 

3. Pencari teladan yaitu yang senantiasa mencarikan 

teladan yang baik utuk siswa. 

4. Pencari keamanan yaitu yang senantiasa 

mencarikan rasa aman bagi siswa.
18

 

Peran guru secara psikologis, guru dipandang 

sebagai berikut: 

1. Ahli psikologi pendidikan yaitu petugas psikologi 

dalam pendidikan, yang melaksanakan tugasnya 

atas dasar prinsip-prinsip psikologi. 

2. Seniman dalam hubungan antar manusia yaitu 

orang yang mampu membuat hubungan antar 

manusia untuk tujuan tertentu dengan 

menggunakan teknik tertentu, khususnya dalam 

kegiatan pendidikan. 

3. Pembantu kelompok sebagai jalan atau alat dalam 

pendidikan. 

4. Catalytic agent yaitu orang yang mempunyai 

pengaruh dalam menimbulkan pembaharuan. 

                                                             
18

Moch. Uzer Usman. Menjadi Guru Profesional. Bandung: PT 

Remaja Rosakarya. 2009. hal. 13 
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5. Petugas kesehatan mental yang bertanggung jawab 

terhadap pembinaan kesehatan mental khususnya 

kesehatan mental siswa. 
19

 

2. Emosi 

Sikap adalah perbuatan yang berdasarkan pada 

pendirian dan keyakinan pada diri seseorang. 

Sedangkan emosional adalah menyentuh perasaan dan 

mengharukan yang penuh dengan perasaan batin. 

Emosional dapat terpengaruh dari emosi. Jadi, sikap 

emosional adalah perbuatan yang berdasarkan 

perasaan batin seseorang.
20

 

Menurut Kleinginna mencatat ada 92 definisi 

yang berbeda tentang emosi. Namun, disepakati 

bahwa keadaan emosional adalah suatu reaksi 

kompleks yang melibatkan kegiatan dan perubahan 

yang mendalam serta dibarengi dengan perasaan yang 

kuat.
21

Sarlito Wirawan Sarwono berpendapat bahwa 

emosi merupakan setiap keadaan pada diri seseorang 

yang disertai warna afektif baik pada tingkat lemah 

                                                             
19

Ibid., 
20

Kamus Besar Bahasa  Indonesia, dalam 

kbbi.kemendikbud.go.id, Diakses 15 Februari 2019 
21

Rohmalina Wahab. Psikologi belajar. Depok: PT Raja 

Grafindo Persada. 2016. hal. 158 
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(dangkal) maupun pada tingkat yang luas (mendalam). 

Jenis-jenis emosi, antara lain terpesona, marah, 

terkejut, kecewa, sakit, takut, dan tegang. Emosi 

sebagai suatu peristiwa psikologis mengandung ciri-

ciri sebagai berikut: 

a. Lebih bersifat subjektif daripada peristiwa 

psikologis lainnya, seperti pengamatan dan berfikir. 

b. Bersifat fluktuatif (tidak tetap). 

c. Banyak bersangkut paut dengan peristiwa 

pengenalan panca indera.
22

 

d. Membesarnya pembuluh darah dan urat leher 

disertai merahnya wajah dan kedua mata. 

e. Cemberut dan mengerutnya wajah dan dahi. 

f. Terjadi permusuhan kepada pihak lain melalui 

lisan, tangan, kaki atau saran lainnya. 

g. Membalas permusuhan orang lain dengan 

permusuhan pula tanpa memperhitungkan akibat 

yang ditimbulkan.
23

 

Emosi dapat dikelompokkan ke dalam dua 

bagian, yaitu emosi sensoris dan emosi kejiwaan : 

                                                             
22

Syamsu Yusuf LN. Psikologi Perkembangan Anak dan 

Remaja. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012. hal. 115-116 
23

Azis WB, Pengungkapan Emosi Marah, dalam 

http://digilib.uinsby.ac.id. Diakses 17 Mei 2019. 

http://digilib.uinsby.ac.id/
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a. Emosi Sensoris, yaitu emosi yang ditimbulkan oleh 

rangsangan dari luar terhadap tubuh, seperti : rasa 

dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. 

b. Emosi Psikis, yaitu emosi yang mempunyai alasan-

alasan kejiwaan.
24

 

Ada tiga fungsi emosi, antara lain: 

a. Survival, yaitu sebagai sarana untuk 

mempertahankan hidup. 

b. Energizer, yaitu sebagai pembakit energi. 

c. Messenger, yaitu sebagai pembawa pesan. 

Bagi manusia fungsi emosi banyak. Tidak 

hanya berfungsi untuk survival, energizer, dan 

messenger tetapi juga merupakan bentuk komunikasi 

manusia melalui tingkah laku.
25

 

Perkembangan pada emosi anak melalui 

beberapa fase. Berikut ini lima fase berdasarkan 

usianya, sebagai berikut : 

a. Dari Bayi hingga 18 bulan 

Tujuan utama perkembangan emosi fase ini 

dalah perkembangan kepercayaan pada diri si bayi 

                                                             
24

Syamsu Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak dan 

Remaja, hal. 117-118 
25

Rohmalina Wahab. Psikologi belajar. hal. 162-163 
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yang sedang menyusu. Pada fase ini, bayi butuh 

belajar dan mengetahui bahwa lingkungan 

disekitarnya aman dan familier. Lingkungan 

merespon kebutuhan bayi yang beragam ini dengan 

cepat dan berkesinambungan. Kepercayaan si bayi 

berkembang melalui interaksi kesehariannya 

dengan lingkungan tersebut. Khususnya sang ibu 

yang memberikan ASI secara teratur , 

memeberikan rasa aman disaat bayi sakit atau 

terganggu, dan bertindak cepat tanggap di saat bayi 

menangis. Kepercayaan yang didapatkan manusia 

pada masa bayi seperti ini memainkan peranan 

utama dalam melatih dirinya untuk beradaptasi 

dengan lingkungan tempat ia hidup. Selain itu, ia 

akan terbantu untuk menggapai  keberhasilan 

dalam masyarakat. Perlakuan yang diterimanya 

padaa fase ini juga berperan dalam membentuk rasa 

percaya diri, cara pandanganya terhadap orang lain, 

serta interaksinya dengan manusia-manusia lain, 

seperti orang tua dan orang lain. 

Pada minggu ketiga atau keempat dari 

usianya, bayi mulai tersenyum jika ia merasan 

nyaman dan tenang. Pada minngu kedelapan, ia 
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tersenyum jika melihat wajah dan suara orang-

orang di sekelilingya. Ekspresi wajah anak pada 

fase dini ini sangat penting untk membantunya 

berinteraksi dengan orang-orang yang merawatnya 

seperti ibu atau ayah. Pada bulan keempat bayi 

mulai tertawa. Pada bulan keenam dan  kedelapan, 

bayi mulai belajar mengekspresikan emosi-emosi 

pokok. Seperti, gembira, terkejut, marah dan takut. 

Secara spontan ia akan berlindung ke orangtuanya 

jika ia merasa berada dilingkungan baru atau 

suasan yang tidak biasa. 

Pada bulan ke-12 sampai 15, 

ketergantungan bayi pada satu atau dua orang yang 

merawatnya, terutama ayah dan ibu akan semakin 

besar. Kita lihat, ia akan gelisah jika ia dihampiri 

oleh orang asing yang belum dikenalnya. Pada 

umur 18 bulan, bayi mulai mengamati dan meniru 

reaksi emosi yang ditunjukkan orang-orang yang 

berada di sekitarnya dalam merespon kejadian 

tertentu. 

b. 18 bulan sampai 3 tahun 

Pada fase ini, anak mulai- merasa bebas dan 

merdeka dari orang lain. Ke depan, perasaan ini 
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akan membantunya untuk menjadi orang bebas 

merdeka dan mandiri. Anak mulai mencari-cari 

aturan dan batasan yang berlaku di lingkungannya. 

Ia mulai melihat akibat perilaku dan perbuatan 

yang akan banyak mempengarui perasaannya 

dalam menyikapi posisinya di lingkungan tempat 

hidupnya. Pada usia dua tahun, anak akan merasa 

lebih terpisah dari orang lain. Ia mulai 

memperhatikan teman-teman seusianya. 

Pada fase ini, kita bisa melihat sikap 

solidaritas atau permusuhannya dalam berinteraksi 

dengan anak lain. Selain itu, anak juga belajar  

membedakan cara benar dan cara salah dalam 

mewujudkan keinginannya.Anak dibawah usia dua 

tahun belum mampu menggunakan banyak kata 

untk mengekspresikan emosinya. Namun, ia mulai 

memahami keterkaitan ekspresi wajah dengan  

emosi dan perasaan. Pada fase ini, orangtua bisa 

membantu anak mengekspresikan emosi dengan 

bahasa verbal.  

c. Usia antara 3 tahun samapai 5 tahun 

Tujuan fase ini adalah anak mempelajari 

kemampuan untuk mengambil inisiatif sendiri. Di 
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fase ini, anak mulai belajar dan mengembangkan 

beberapa ketrampilan sosial. Akan bertambah 

pemahamannya terhadap diri sendiri, pemikiran, 

masa, hubungan sosial, dan bahasa. Anak berusaha 

untuk menguji kemampuan-kemampuan baru 

dalam kondisi dan suasana yang beragam.  Dalam 

fase ini yang penting untuk diperhatikan adalah 

kemampuan anak untuk bermain dengan sahabat 

imajiner yang tidak ada dalam kenyataan. 

Fenomena ini mungkin muncul pada fase pra-

sekolah. Dalam benak si anak, sahabat imajiner ini 

mempunyai kemampuan luar biasa yang 

memungkinkannya membantu si anak mewujudkan 

semua keinginanya.  

Sahabat imajiner ini membantu anak 

menghadapi berbagai tantangan dan gagasan baru 

dengan cara yang lebih aman. Dengan demikian, si 

anak termotivasi untuk memberikan bantuan dan 

perhatian.fenomena ini menjelaskan kepada kita, 

mengapa anak senang mendengar cerita-cerita 

tentang orang hebat atau orang-orang yang 

mempunyai kemampuan di atas rata-rata, serta 

senang memperhatikan binatang-binatang besar 



32 
 

 

 

seperti dinosaurus. Pada saat anak menginjak 

bangku sekolah, sahabat atau tokoh yang bersifat 

imajiner tadi mulai menghilang, digantikan dengan 

tokoh nyata. 

Pada fase ini, pertama kalinya anak mampu 

memahami bahwa satu peristiwa bisa menimbulkan 

reaksi emosional yang berbeda pada beberapa 

orang. Misalnya, suatu pertandingan akan membuat 

si pemenang merasa senang, sementara si kalah 

akan sedih. Tantangan terbesar yang dihadapi anak 

pada fase ini adalah bagaimana menjalin hubungan 

pertemanan yang baik dengan anak lain.  

d. Usia antara 5 sampai 12 tahun 

Pada fase ini, anak mempelajari kaidah dan 

aturan yang mengendalikan suatu pekerjaan. Anak 

mempelajari konsep keadilan dan rahasia. Di usia 

lima tahun anak mulai mampu menjaga rahasia. Ini 

adalah keterampilan yang menuntut kemampuan 

menyembunyikan informasi-informasi secara 

terarah dan sensitife. Jika dalam fase ini dapat 

dilalui secara alamiah dan sehat, anak yang 

mencapai usia enam tahun akan memiliki 

keterkaitan yang baik dengan kedua orangtuanya. 
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Ia akan memosi dan perasaannya, serta mampu 

mengungkapkannya dengan bahasa yang tepat. 

Pada usia antara tujuh hingga delapan 

tahun, kesadaran anak atas kehidupan pribadi dan 

privacy-nya akan bertambah. Ia akan lebih 

bersinanggungan dengan gagasan dan emosi 

khususnya. Pada usia ini pula anak mulai 

membandingkan dirinya dengan teman seusianya. 

Pada usia antara 9 hingga 10 tahun, perhatian anak 

pada permainan imajiner akan berkurang. Ia akan 

bertambah agresif dalam menekan teman-

temannya. Karena ia mulai mempunyai perasaan 

bersalah, terkadang ia tidak membutuhkan orang 

lain yang menunjukkan benar atau salahnya suatu 

perbuatan.
26

 

Menginjak usia sekolah, anak mulai 

menyadari bahwa pengungkapan emosi secara 

kasar tidaklah diterima dimasyarakat. Oleh karena 

itu, dia mulai belajar untuk mengendalikan dan 

mengontrol ekspresi emosinya. Kemampuan 

mengontrol emosi diperoleh anak melalui peniruan 
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Makmun Mubayidh, Kecerdasan dan Kesehatan Emsional 

Anak, (Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2010), 63-67 
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dan latihan (pembiasaan). Dalam proses peniruan, 

kemampuan orang tua dalam mengendalikan 

emosinya sangatlah berpengaruh. Apabila anak 

dikembangkan dalam lingkungan keluarga yang 

suasana emosionalnya stabil, maka perkembangan 

emosi anak cenerung stabil. Akan tetapi, apabila 

kebiasaan orang tua dalam mengekspresikan 

emosinya kurang stabil dan kurang control 

(melampiaskan kemarahan dengan sikap agresif, 

mudah mengeluh, kecewa atau pesimis dalam 

menghadapi masalah), maka perkembangan emosi 

anak cenderung kurang stabil.
27

 

Meskipun pola perkembangan emosi relatif  

sama pada setiap anak, akan tetapi terdapat 

beberapa variasi pola-pola perkembangannya. 

Sebagai hasilnya, rangsangan yang berbeda dapat 

menimbulkan emosi yang sama, dan respon yang 

timbul akan berbeda antara anak satu dengan yang 

lainnya. Adapun variasi pola-pola perkembangan 

emosi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

kondisi fisik, reaksi sosial, pemuasan kebutuhan, 

                                                             
27

Syamsu Yusuf LN. Psikologi Perkembangan Anak dan 

Remaja, 183 
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jenis kelamin, dan perlakuan pendidikan yang 

diperoleh. Memperkirakan emosional anak relatif 

lebih mudah dibandingkan dengan emosioanal 

orang dewasa. Perbedaan antara emosional anak 

dan emosioanal orang dewasa terletak pada 

intensites, frekuensi penampilan, ketetapan, 

kekuatan, individualitas, dan dalam kecakapan 

untuk dideteksi dengan gejala-gejala perilaku. Ada 

beberapa karakteristik emosi pada anak antara lain 

memiliki kekuatan tertentu, sering menampakkan, 

berpindah-pindah, respons menunjukkan 

individualitas,  berubah dengan kuat, dan dapat 

dideteksi dengan gejala behavioral.Ada beberapa 

emosi yang paling nampak pada anak-anak, antara 

lain : 

a. Takut yang berkaitan dengan pola-pola 

emosional lainnya yaitu, malu, cemas dan 

khawatir. Dengan rasa takut, makin dewasanya 

seseorang maka makin mampu 

mengendalikannya. 

b.  Marah. Marah pada umumnya dinyatakan 

dalam tindakan agresif atau menyerang pada 

anak-anak, sedangkan marah pada orang dewasa 



36 
 

 

 

lebih bisa terkendalikan.Ciri-ciri pengungkapan 

marah antara lain cemberut dan mengerutnya 

wajah dan dahi, terjadi permusuhan kepada 

pihak lain (melalui lisan, tangan, kaki atau 

lainnya), dan membalas permusuhan orang lain 

dengan permusuhan pula.   

c. Kuatir atau was-was adalah rasa takut yang tidak 

mempunyai objek yang jelas atau tidak ada 

objeknya sama sekali. Kekhawatiran 

menyebabkan rasa tidak senang, gelisah, tegang, 

tidak tenang, tidak aman. Kekhawatiran 

seseorang untuk melanggar norma masyarakat 

adalah suatu bentuk kekhawatiran yang umum 

pada tiap-tiap orang. Kekhawatiran ini justru 

positif karena seseorang selalu besikap hati-hati 

dan berusaha menyesuaikan diri dengan norma 

masyarakat. 

d. Cemburu adalah bentuk khusus dari 

kekhawatiran yang didasari oleh kurang adanya 

keyakinan terhadap diri sendiri dan ketakutan 

akan kehilangan kasih sayang dari seseorang. 
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Seseorang yang cemburu selalu mempunyai 

sikap benci terhadap saingannya.
28

 

e. Perilaku agresif adalah keinginan menyakiti 

orang lain untuk mengekspresikan perasaan-

perasaan negatife, seperti  mengintimidasi 

teman-teman dengan ancaman verbal maupun 

fisik, mengganggu kelas dengan dengan 

argumen, mudah terpancing kedalam 

perkelahian (ketika keadaan tidak sesuai dengan 

keinginan), sulit untuk membuat atau 

mempertahankan hubungan persahabatan, dan 

menghancurkan barang atau melemparkan 

sesuatu pada seseorang saat marah.
29

 

f. Kata menangis terdiri dari dua kata yaitu me-

tangis. Kata tangis adalah kata benda , diimbuhi 

awalan me tangis didevinisikan sebagai 

ungkapan rasa sedih, kecewa, menyesal, dan 

sebagainya dengan mengeluarkan sura pelan, 

sedang, atau keras dengan melalui alat ucap atau 
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hidung atau tidak mengeluarkan suara tetapi 

dengan mengeluarkan air mata atau tidak. Jadi 

menangis adalah cermin emosi seseorang yang 

merupakan bagian dari penyaluran emosi 

(kesedihan, kegembiraan, kekagetan, ketakutan, 

cinta kasih, kebencian, dan kemarahan). 

Ekspresi diri tidak hanya berwujud gerakan 

tetapi juga berupa berbagai reaksi emosional 

tersebut.Jenis-jenis menangis : 

1) Tangisan karena takut. Salah satu yang 

membuat air mata seseorang jatuh dan tak 

tertahankan bahkan sering berderai-derai 

tiada henti adalah air mata yang disebabkan 

rasa takut. 

2) Tangisan karena kekhawatiran. Jika 

seseorang dalam menginginkan hidup yang 

tak ada gejolak apapun, bukan didunia ini 

tempatnya. Hal tersebut dikarenakan dunia 

pasti penuh masalah, cobaan, kesulitan, dan 

kesedihan. 

3) Tangisan karena kesedihan. Air mata jatuh 

sebab Kesedihan yang teramat dalam karena 

ditinggal orang tercinta sampai berlebihan, 
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misalnya meraung-raung dan merobek-robek 

pakain.
30

 

 

Ada beberapa sifat emosi pada anak laki-laki, 

antara lain : 

a. Banyak melakukan kegiatan fisik. 

b. Lebih sering memberikan reaksi. 

c. Lebih ceroboh dan gegabah. 

d. Perkembangan bahasanya lebih lambat. 

e. Cenderung meyukai permainan-permainan 

lomba dalam kelompok besar. 

f. Jika seorang anak laki-laki jatuh dalam 

permainan, teman-temannya menghendaki agar 

meninggalkan arena bermain agar permainan 

dapat terus dilanjutkan. 

g. Cenderung mengungkapkan jati dirinya dengan 

melakukan aktivitas dan gerak karena kendala 

lambatnya perkembangan kemampuan 

bahasanya. 

h. Sampai pada umur 10 tahun, tensi kemarahan 

anak laki-laki dengan anak perempuan adalah 
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sama tingginya. Pada umur 13 tahun keatas, 

emosi anak laki-laki terusbertambah jika ia 

sedang marah. 

i. Sekolah memotivasi anak laki-laki untuk lebih 

tenang dan sedikit bergerak. 

j. Sekolah memotivasi anak lak-laki untuk 

mengekspresikan emosi dengan bahasa. 

k. Anak laki-laki diajari menghadapi tantangan 

dengan penuh keberanian. 

l. Anak laki-laki yang sudah puber dimotivasi 

untuk punya sikap berani, dengan cara 

memberinya kebebasan yang longgar. 

m. Anak laki-laki diberi penghargaan jika ia 

menyalurkan suatu inisiatif atau menghadapi 

bahaya, atau jika ia melakukan sesuatu yang 

baru. 

n. Ia merasa terancam jika kebebasannya dikekang. 

o. Jika anak laki-laki bertemu dengan teman 

sesame laki-laki, ia lebih suka bercerita tentang 

dunia pertualangan. 

p. Kemampuan anak laki-laki untuk membaca 

emosi verbal maupun non verbal adalah lebih 

lemah. 
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q. Secara umum anak laki-laki lebih sulit 

memahami mimik wajah 

Hal-hal yang bisa dilakukan keluarga untuk 

mendukung perkembangan emosi pada anak laki-laki : 

a. Memberikan kesempatan pada anak laki-laki untuk 

merasakan berbagai bentuk emosi dan perasaan. 

b. Memotivasi anak laki-laki untuk mengekspresikan 

emosinya. Janganlah anda melarang anak laki-laki 

menangis. Jangan mengatakan padanya, “Anak 

laki-laki itu tidak boleh menangis” 

c. Anggota keluarga menyadari bahwa anak laki-laki 

lebih kuat dan lebih suka beraktivitas secara fisik. 

Makanya jagan sampai dia dihukum gara-gara 

melakukan aktivitas fisik. 

d. Berbicaralah kepada anak laki-laki dengan 

menggunakan bahasa yang bisa dipahaminya. 

e. Ajarilah anak laki-laki tentang keberanian 

sekaligus makna empati terhadap orang lain. 

f. Tunjukkan padanya bahwa laki-laki juga punya 

emosi dan perasaan. 

g. Jelaskan padanya bahwa laki-laki mempunyai 

banyak cara untuk mengekspresikan 
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kejantanannya, tidak hanya dengan menunjukkan 

kekuatan dan kekerasan. 

Diantara tantangan terberat yang dihadapi anak 

perempuan zaman ini adalah tuntutan untuk menjadi 

perempuan lembut dan cantik. Pada saat bersamaan, ia 

juga dituntut untuk bersaung dengan anak laki-laki di 

seolah, di kehidupan sosial, di bidang olahraga, dan 

profesi. Di antara karakter anak perempuan adalah : 

a. Anak perempuan biasanya cenderung memberikan 

perhatian besar pada kehidupan pribadi. 

b. Terkadang anak perempuan suka emosional ; emosi 

dan perasaannya labil. 

c. Dalam permainan, anak perempuan cenderung 

lebih menyukai pertukaran peran dan fungsi. Ia 

tidak menyukai permainan yang sifatnya 

kompetitif. Ia lebih suka bermain dalam kelompok 

kecil. 

d. Jika salah satu teman bermain terluka, maka 

semuanya menghentikan permainan untuk 

menolong teman yang terluka itu. 

e. Sampai pada umur 10 tahunan, tensi kemarahan 

anak laki-laki dengan anak perempuan adalah sama 

tingginya. Pada umur 13 tahun ke atas, berbagai 
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potensi anak perempuan mengalami 

perkembangan. Ia mulai suka banyak bicara dan 

menggunjing ; memberontak dan dendam. 

f. Anak perempuan lebih suka menjalin hubungan 

daripada memisahkan diri dari yang lain. 

g. Menghadapi tantangan dengan rasa takut. 

h. Anak perempuan yang sudah puber memotivasi 

untuk merdeka, namun tetap dipantau dengan kuat. 

i. Menhadapi tantangan dengan rasa takut. 

j. Anak perempuan diberi hadiah karena sikap 

tentang dan ketaatannya, serta karena 

kemampuannya menjalankan peran dan fungsi 

yang diembannya. 

k. Anak perempuan bangga menjadi bagian dari 

jaringan “gank”. 

l. Anak perempuan merasa terganggu jika 

hubungannya dengan yang lain diusik. 

m. Jika bertemu dengan sesama anak perempuan, 

maka ia lebih suka membicarakan hubungan dan 

emosi. 
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n. Dibandingkan dengan anak laki-laki, anak 

perempuan lebih mampu membaca emosi melalui 

mimik wajah dan tensi suara.
31

 

Dalam perkembangan emosi akan terjadi 

dominansi emosional yaitu kecenderungan ada satu 

jenis emosi yang lebih dominan dan dirasa 

menyenangkan. Hal itu berkembang karena pengaruh 

lingkungan dimana anak dibesarkan. Ada beberapa 

kondisi yang berpengaruh terhadap dominasi 

emosioanal antara lain : kondisi kesehatan, iklim 

kesehatan, latihan-latihan masa kanak-kanak, iklim 

keluarga,  hubungan antar anggota keluarga, hubungan 

dengan teman sebaya, perlindungan yang berlebihan, 

aspirasi orang tua,  bimbingan dari orang tua, dan 

orang dewasa lainnya. 

Siswa  berusaha memenuhi kebutuhan 

emosinya yang belum terwujud. siswa mempunyai 

banyak cara untuk memenuhi kebutuhan yang 

seringkali diabaikan oleh orang dewasa. siswa sangat 

pandai dalam menyelesaikan masalahnya. Dengan 

demikian, janganlah kita terburu-buru memberikan 
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solusi untuknya, karean ini akan melemahkan 

kreativitasnya dalam mencari solusi. Selain itu, sikap 

orangtua yang terburu-buru memberikan solusi akan 

membuatnya terbiasa bergantung pada orang lain, 

kehilangan rasa percaya diri, dan membuatnya lemah. 

Kita merasa tidak dihargai apabaila perasaan 

kita tidak dihargai. Hal sama juga dirasakan siswa. 

Bahkan, ada yang mengatakan bahwa perasaan 

siswaharus lebih dihargai karena ia masih dalam fase 

perkembangan. Perkembangan siswa akan lebih baik 

apabila ia dihargai. Apabila di waktu kecil siswa tidak 

dihargai, maka pada saat ia telah dewasa ia akan sulit 

menghargai diri sendiri dan orang lain. Seringkali 

siswa mentaati dan menghormati orangtuanya karena 

didorong oleh perasaan takut kalau ia membantahnya.  

Sikap saling menghormati (mutual respect) 

adalah masalah penting dan asasi bagi setiap 

masyarakat. Masyarakat akan tentram jika orangtua 

maupaun guru mengajarkan pada siswa sikap saling 

menghormati. Sikap ini akan mendorong anak untuk 

saling tolong-menolong antar sesamasiswa dan 

orangtua. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk itu antara 

lain : 
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a. Tanyakan pada anak apa yang sedang ia rasakan. 

b. Menyetujui dan mengakui perasaanya. 

c. Simpati dengan apa yang dirasakan. 

d. Berusaha memahami hakekat perasaannya. 

e. Mengambil suatu keputusan dengan 

mempertimbangkan perasaan siswa. 

3. Broken Home 

Broken Home sudah menjadi populer di 

kalangan masyarakat sekitar kita. Demikian 

populernya, jika kasus suami-istri bertengkar, atau 

anak yang kabur dari rumah, sudah dikatakan bahwa 

telah terjadi Broken Home. Padahal, belum tentu 

kejadian tersebut bisa terjadi karena Broken Home. 

Seberapa besar kuantitas dan kualitas peristiwa dan 

perilaku negative anggota keluarga yang berdampak 

bisa menjerumuskan kepada kehancuran dan 

perceraian di keluarga. Dewasa ini banyak sekali 

penyebab potensial untuk dapat menimbulkan 

keretakan keluarga (Broken Home) yang dapat 

berakibat fatal bagi terjadinya perceraian suami-isteri. 

Selain itu, banyak pula faktor yag menimbulkan 

ketegangan dan kekacauan keluarga. Mungkin faktor-

faktor tersebut berasal dari ayah, ibu dan anak-anak 
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menjadi kambing hitam untuk melampiasakan 

kemarahan oleh salah satu dari suami-isteri tersebut. 
32

 

Broken Home adalah perpecahan permasalahan 

keluarga, kurangnyaperhatian dari keluarga atau 

kurangnya kasih sayang dari orang tua 

sehinggamembuat mental seorang anak menjadi 

frustasi, brutal dan susah diatur. Brokenhome sangat 

berpengaruh besar pada mental seorang pelajar hal 

inilah yangmengakibatkan seorang pelajar tidak 

mempunyai minat untuk berprestasi.Sarlito Wirawan, 

Broken home juga bisa merusak jiwa anaksehingga 

dalam sekolah mereka bersikap seenaknya saja, tidak 

disiplin didalam kelas mereka selalu berbuat keonaran 

dan kerusuhan hal ini dilakukankarena mereka Cuma 

ingin cari simpati pada teman teman mereka bahkan 

padaguru-guru mereka.
33

 

Kehidupan keluarga dengan beberapa anak-

anak, sering menghadapi masalah. Hal ini berawal dari 

ketidakpahaman orang tua tentang perilaku anak. 

Kebiasaan orang tua memaksakan prinsipnya terhadap 

                                                             
32

Sofyan S. Willis, Konseling Keluarga, (Bandung: Alfabeta, 

2013), 154-155. 
33

Wiwin. Peranan Guru dalam Mengatasi Siswa Broken Home 

di SMA Negeri 1 Cigugur Kabupaten Kuningan 



48 
 

 

 

anak, kemungkinan akan mengalami kekecewaan. 

Karena konsep orang tua tentang sesuatu yang 

diduganya benar, belum tentu dipahami anak. Bahkan 

beraksi melawan arus. Sikap otoriter tidak dapat 

mendukung perkembangan anak . Sikap tersebut 

terlihat pada komunikasi yang tidak menghargai, tidak 

ramah, dan tidak empati. 

Pemaksaan kehendak secara sepihak dari orang 

tua memuat suasana keluarga menjadi tegang, konflik, 

dan stres. Anak merasa kehilangan kasih sayang dan 

perhatian, serta keteladanan orang tua. Rumah bukan 

lagi menjadi pelabuhan hati bagi anak-anak, tempat 

mereka mencurahkan isi hati, rasa cinta, harapan, dan 

cita-cita masa depan. Kondisi ini diperburuk jika 

orang tua suka bertengkar. Objek untuk melemparkan 

kekesalan orang tua, biasanya anak-anak. Situasi 

keluarga yang seringkali bertengkar dan memojokkan, 

membuat anak tidak betah di rumah. Mereka suka 

meninggalkam rumah, hidup berkelompok dengan 

teman-teman sebaya yang senasib. Hal ini bisa 

menyeret anak kepada narkoba dan kenakalan. 

Tekanan terhadap anak yang bersumber dari 

keluarga dapat pula berupa tuntutan orang tua agar 
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mereka dapat memenuhi cita-cita orang tua seperti 

menjadi insinyur, dokter, guru dan lain-lain. Padahal 

anak ingin menjadi sesuatu yang lain. Misalnya orang 

tua memaksakan anak agar memasuki fakultas yang 

tidak diinginkannya. Maka timbullah konflik antara 

anak dengan orang tua. Berhubung orang tua 

mempunyai kekuasaan dan kekuatan materi, dan 

dipastikan bahwa konflik tersebut akan dimenangkan 

oleh orang tua. Mungkin anaknya akan mengikuti 

secara terpaksa keinginan orang tua. Jika hal seperti 

ini terjadi, besar kemungkinan sang anak akan 

menambah penderitaan orang tua. Kehidupan keluarga 

makin tidak bahagia. Upaya mengatasi tidak mungkin 

dengan cara otoriter, akan tetapi dengan toleransi, 

menghargai, dan kasih sayang.
34

 

Kelurga dengan riwayat prceraian/divorce, 

single parent, keluarga dengan praktek poligami 

didalamnya, keluarga dengan perluasan anggota 

keluarga, dan keluarga dengan penggabungan 

anggota keluarga, tidak selalu dapat diberi label 

broken home. Kesepakatan pada tetap 
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berlangsungnya fungsi keluarga adalah fokus 

terpenting untuk tidak keliru memberatkan beban 

kepada seseorang atau kepada suatu keluarga. 

Perselisihan dalam keluarga terkadang tidak selalu  

dapat dihindarkan. Namun perselisihan dapat 

mengantarkan kepada perubahan keluarga biasa 

menjadi keluarga yang istimewa.
35

 

Setiap tingkat usia anak dalam menyesuaikan 

diri dengan situasi baru ini memperlihatkan cara dan 

penyelesaian berbeda. Kelompok anak yang belum 

berusia sekolah pada saat kasus ini terjadi, ada 

kecenderungan untuk mempersalahkan diri bila ia 

menghadapi masalah dalam hidupnya. Ia menangisi 

dirinya. Umumnya anak usia kecil itu sering tidak 

betah, tidak menerima cara hidup yang baru. Ia tidak 

akrab dengan orang tuanya. Anak ini sering 

dibayangi rasa cemas, selalu ingin mencari 

ketenangan.
36

 

Anak-anak dari keluarga retak berubah 

menjadi canggung menghadapi realitas sebenarnya. 
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Kadang-kadang mereka mulai berfantasi yang tinggi, 

mulai memimpikan orang yang tenar. Mereka 

menerawang jauh, tidak lagi menerima kenyataan. 

Berkurangnya daya imajinasi anak pada saat bermain 

akan sangat berpengaruh pada perkembangan sosial 

dan kognitifnya.
37

 

Ada beberapa perubahan lain yang muncul 

pada diri anak. Anak ini masih tetap lebih senang 

menyendiri dalam bermain, kurang ingin bekerjasama, 

kurang kreatif. Mereka lebih senang mengamati 

permainan daripada ikut terlibat dalam bermain. 

Ketika ia ingin bermain bersama temannya, ia lebih 

memilih teman bermain yang usianya lebih kecil. Pada 

anak-anak dari keluarga retak, aktifitas fisiknya 

menjadi lebih agresif untuk tahun pertama. Namun 

pada tahun berikutnya, anak ini kurang menampilkan 

kegirangan. Mereka lebih diselimuti perasaan cemas. 

Setelah dua tahun berlalu, anak ini masih 

memperlihatkan aktivitas fisik yang menurun. Tetapi 

sebaliknya, aktivitas bahasa lebih agresif. Gejala ini 

tampak pada pergaulan teman putrinya dan teman 
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yang berusia lebih kecil  dari dirinya. Meski anak ini 

agresif dalam berbicara,namun ia tidak stabil, goyah. 

Mereka melakukan sesuatu tanpa motivasi yang jelas, 

tidak efektif, dan emosi yang tidak terkontrol. 

Tidaklah mengherankan jika teman seumurnya 

kurang berminat dan tidak menghiraukan kelompok 

ini. Mereka sering menyendiri dan hanya sedikit 

diantara mereka dipilih oleh temannya untuk diajak 

bermain. Dan kebanyakan mereka bergaul dengan 

anak-anak yang berusia lebih kecil atau dengan 

kelompok teman putri. Tetapi pada anak putri dari 

keluarga yang retak itu, persoalan pergaulan dengan 

teman sebayanya tidaklah terlalu sulit. Ada juga gejala 

lain pada anak laki-laki dari keluarga broken home ini. 

Mereka menjadi lebih memperlihatkan sikap kasar 

kepada teman-temannya. Gejala ini muncul mungkin 

sebagai akibat sikap kasar dari ibunya yang menimpa 

diri mereka.
38

 

Adapun sumber-sumber konflik keluarga dapat 

dari faktor ekonomi, kecurigaan mengenai 

perselingkuhan, soal anak, soal mertua, dan anggota 
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keluarga pihak suami atau isteri. Faktor kegagalan 

atau frustasi suami-istri di pekerjaan bisa juga 

dilampiaskan kedalam kehidupan keluarga. Demikian 

pula perilaku negative anak yang diperoleh dari 

pergaulan di sekolah dan masyarakat, 

akanmenimbulkan ketegangan keluarga.Seorang anak 

telah mencuri beberapa barang milik ibu dan ayahnya, 

sehingga anak tersebut ketahuan mencuri barang 

tersebut. Selanjutnya pertengkaran suami dengan istri 

yang saling menyalahkan akan terjadi dan sudah dapat 

dipastikan ada hukum tertentu terhadap anak. 

Jika dirinci secara sistematis sebab-sebab 

keretakan keluarga, ada dua faktor besaryaitu : Faktor 

internal dan faktor eksternal. Yang termasuk kedalam 

faktor internal adalah beban psikologis ayah/ibu yang 

berat (psychological overloaded) seperti tekanan 

(stress) di tempat kerja, kesulitan keuangan keluarga, 

tafsiran dan perlakuan terhadapa perilaku marah-

marah, kecurigaan suami/istri bahwa salah satu 

diantara mereka diduga berselingkuh, sikap egositis 

dan kurang demokratis salah satu orang tua misalnya 

suka mengatur suami atau istri, memaksakan pendapat 
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terhadapa anak-anak, sok berkuasa (otoriter), dan 

kurang berdialog antar anggota keluarga.
39

 

Setiap orang menginginkan keluarga bahagia. 

Definisi keluarga bahagia ini amat beragam karena 

dasar filsafat, norma, nilai dan agama yang dianut 

beragam pula. Namun satu hal harus diingat, bahwa 

setiap anggota keluarga membutuhkan kasih sayang, 

perhatian, dorongan, kegembiraan, dan ketenangan 

batin. Orang tua sebagai pembimbing anak-anak, 

sudah seharusnya lebih bijak di dalam menciptakan 

keluarga seperti itu akan tetap sering terjadi bahwa 

biang kekacauan keluarga bersumber dari orang tua, 

karena orang tua tidak memahami persyaratan-

persyaratan menjadi oarng tua yang bijak. Berikut ini 

dikemukakan beberapa butir syarat untuk menjadi 

orang tua yang bijak. Pertama mampu berkomunikasi 

secara empati, menghargai dan mendorong.  

a. Komunikasi yang empati, yaitu suatu dialog antara 

orang tua dengan anak, dimana orang tua berusaha 

memahami apa yang dirasakan, dialami, dan 

dipikirkan oleh anak. Demikian pula ayah harus 
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Sofyan S. Willis, Konseling Keluarga, 155-156. 
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mampu berkomunikasi yang empati terhadap ibu, 

atau sebaliknya. Jika orang tua mengembangkan 

empati maka anak-anak akan meniru pula dalam 

berkomunikasi secara empati terhadap saudara-

saudaranya dan teman-teman lain. 

b. Menghargai anak, adalah vitamin bagi 

perkembangannya. Sebaliknya sifat-sifat yang 

merendahkan, melecehkan,dan menekan 

merupakan racun bagi perkembangan kejiwaan 

anak. Menghargai anak harus disesuaikan dengan 

keadaan.  

c. Mendorong anak, adalah upaya orang tua agar 

anak-anak maju sesuai bakat, kemampuan, dan 

kepribadiannya. Dengan demikian anak akan 

berkembang optimal. Sebaliknya, sifat buruk orang 

tua adalah mencela, mengejek, dan membanding-

bandingkan. Jika seorang anak menampakkan 

bakatnya, atau ingin kesuatu jurusan yang 

disenanginya, orang tua kurang setuju. Hal ini lebih 

baik didiskusikan secara baik, agar anak 

memahami bahwa cita-citanya kurang memadai 

untuk masa depannya. 
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Kedua, orang tua teladan: yaitu sesuai kata 

dengan perbuatan (konsisten) serta menguasai nilai 

agama dan melaksanakannya, dan berjiwa sosal. 

a. Konsisten atau sesuai kat dengan perbuatan, 

memberikan teladan kuat terhadap anak, sehingga 

anakpun akan konsisten. Sebaliknya jika orang tua 

sering menyimpang dari aturan, maka anak-

anakpun akan tumbuh menjadi suka berbohong, 

menipu, dan jauh dari kebenaran nilai-nilai agama.  

b. Menguasai agama dan pelaksanaanya amat penting 

bagi keluarga. Jika ayah dan ibu taat beragama 

maka insya Allah akhlaknya akan mulia, suka 

berbuat baik. Hal ini akan berdampak positif 

terhadap anak, sehingga anak menjadi sholeh. 

c. Berjiwa sosial yaitu orang tua memberi teladan 

bagaimana berbuat baik terhadap sesama, 

menyantuni fakir miskin, dan selalu bersikap baik 

terhadap keluarga dan tetangga. 

Ketiga, dialog: adalah upaya orang tua untuk 

senantiasa membuka dialog dengan anggota keluarga, 

terutama anak dan remaja. Dengan cara itu, terbuka 

kemungkinan anak menyatakan perasaan, 

pengalaman, dan pemikirannya, karena dialog berarti 



57 
 

 

 

membuka kesempatan bagi anak untuk berbagi 

(sharing), apa-apa yang menjadi tekanan perasaan, 

keinginan-keinginan, cita-cita, dan bahkan rahasia 

yang jauh dalam lubuk hatinya. jika orang tua otoriter, 

mengatur dan menekan, maka banyak perasaan-

perasaan anak yang disimpan. Kecenderungan 

bekuasa pada orang tua mungkin disebabkan perasaan 

memiliki segala yang ada di rumah termasuk anak. 

Anak dianggap objek yang mudah diatur menurut 

kehendak orang tua. 

 Banyak tempat yang dapat dijadikan forum 

dialog keluarga, seperti meja makan, setelah selesai 

sholat berjamaah, dan ruang keluarga. Sesudah atau 

sedang makan kadang-kadang seorang anak yang 

masih duduk di SD kelas empat mengeluh uang 

jajannya tidak mencukupi. Topik tersebut bisa 

dijadikan sebagai bahan dialog keluarga di meja 

makan. Pada saat tersebut, orang tua berperan sebagai 

pembimbing yang membantu anak-anak berkembang 

ke arah positif. 

Keempat, humor: di keluarga sesekali terjadi 

humor yang mungkin berasal dari ayah, ibu, atau 

anak-anak. Orang tua yang selalu serius akan 



58 
 

 

 

membuat suasana keluarga sepi, kaku dan 

membosankan. Suasana rumah yang seperti ini dapat 

menyebabkan stress, dan anak-anak lebih suka keluar 

rumah. Sikap positif terhadap humor harus dipelihara 

orang tua. Disamping itu, orang tua dapat menciptakan 

situasi kondusif bagi tumbuhnya humor. Sebagai 

contoh , jika anak yang duduk di SD kelas tiga pulang 

kerumah dengan menceritakan sebuah kisah lucu, 

maka orang tua seharusnya ikut mendengarkan, lalu 

ikut tertawa. Suasana girang penuh keakraban, akan 

memudahkan anak-anak menyatakan perasaan dan 

pemikirannya. Orang tua agar segera tanggap untuk 

berdialog masalah perasaan dan pemiiran anak itu. 

Selama ini sering kita melihat suasana rumah 

dimana otoriter orang tua amat kental, seorang anak 

kecil ingin mengatakan sesuatu kepada ibunya yang 

sedang bercengkrama di ruang tamu, anak terkejut 

karena ibunya menyambut dengan nada tidak suka dan 

otoriter, yaitu “Husss ! jangan mengganggu ibu, 

karena ibu sedang ada tamu”. Anak kecil yng 

mendapat teguran seperti itu, langsung menunduk dan 

menekan perasaan yang akan dismpaikan kepada 

ibunya. Jika orang tua sering memperlakukan seorang 
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anak kecil seperti itu, atau dengan kata lain, melarang 

anak untuk mengekspresikan perasaan, pengetahuan, 

dan pemikirannya, maka besar kemungkinan anak itu 

akan tertekan, penyendiri dan suka gagap bicara. 

Perasaan tertekan akan membuat anak sedih, dan tidak 

tau mau mengatakan perasaanya kepada siapa. Hal ini 

berdamapak pada perilakuannya ketika menginjak 

remaja, yaitu tidak gembira, tidak bisa bergaul. 

Gugup, dan mungkin pula kecerdasannya menurun. 

Jika banyak remaja berperilaku seperti itu, maka 

negeri kita tidak akan mendapatkan pemimin yang 

baik. 

Kelima, adil: orang tua bijak adalah yang adil 

terhadap anak-anaknya. Adil dalam hal apa ? terutama 

kasih sayang, perhatian dan perlakuan. Memang 100% 

adil sulit untuk dilakukan, karena berbagai faktor 

seperti subjektivitas, waktu dan kesempatan. Namun, 

oarng tua harus berusaha selalu untu adil dalam 

membagi kasih sayang dan perhatian. Sebagai contoh, 

yang mendapat adik baru lagi, akan muncul sifat iri 

hati terhadap adiknya. Sifat iri ini ditampakkan 

dengan memukul dan mencubit adik. Sifat ini 

bisaterjadi karena orang tua sepenuhnya mencurahkan 
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perhatian dan kasih sayang terhadap sang bayi. 

Sedangkan si bungsu tadi diabaikan dan dimarahi 

karena mengganggu adik. Sikap positif orang tua 

adalah tetap menyayangi si bungsu betapapun 

sibuknya. Perhatian terpaksa dibagi agar dia merasa 

aman.
40
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

merupakan aktivitas ilmiah untuk mengumpulkan data 

secara sistematik, mengurutkannya sesuai kategori 

tertentu, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data 

yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan 

dokumentasi.
41

 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh 

peneliti adalah penelitian studi kasus. Studi kasus adalah 

sebuah kasus dari waktu ke waktu melalui pengumpulan 

data mendalam yang melibatkan sumber-sumber 

informasi yang banyak dengan konteks yang 

kaya.
42

Kasus dalam penelitian ini adalah upaya guru 

dalam mengatasi sikap emosional siswa yang mempunyai 

latar belakang broken home. 

 

                                                             
41

Abdul Manab. Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif). 

Yogyakarta: Kalimedia. 2015. hal. 4 
42

Ibid., hal. 70 
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B. Kehadiran Peneliti 

Beberapa peranan yang dapat dimainkan oleh 

peneliti dalam penelitian kualitatif ini antara lain peneliti 

berperan sebagai pengamat penuh, peneliti ikut serta 

dalam semua kegiatan kelompok yang diamati dan 

melakukan tugas-tugas sebagaimana anggota kelompok 

melakukannya, peneliti menjalin hubungan dengan 

partisipan dan mengadakan wawancara mendalam, 

peneliti berada didalam kegiatan yang dilakukan 

kelompok peneliti melakukan dua fungsi meneliti dan 

ikut serta dalam kegiatan yang diteliti. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah SDN 1 

Jenangan Ponorogo. Penentuan lokasi ini didasarkan 

pada penyesuaian, topik yang dipilih oleh peneliti. 

Peneliti memilih lokasi ini karena menurut peneliti di 

SDN 1Jenangan Ponorogo masih memiliki permasalahan 

yang wajib diselesaikan guna meningkatkan kualitas dari 

SDN 1 Jenangan Ponorogo itu sendiri. 
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D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber 

data primer (utama) dan sekunder (tambahan). Sumber 

data primer yaitu data yang diambil dari sumber data 

primer atau lapangan. Data primer merupakan data yang 

diperoleh dari sumber pertama baik dari individu maupun 

kelompok.
43

Sumber data utama dalam penelitian ini 

diperoleh dari kepala sekolah, dewan guru, dan siswa-

siswi SDN 1 Jenangan Ponorogo. 

Sumber data sekunder merupakan data primer 

yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh 

pengumpul data maupun pihak lain yang sangat 

diperlukan dalam penellitian ini, diperoleh dengan cara 

melakukan pencatatan terhadap dokumen-

dokumen.
44

Data sekunder dalam penelitian ini 

didapatkan dari dokumentasiseperti dokumentasi tertulis, 

foto, buku-buku dan karya ilmiah lainnya yang terkait 

dengan upaya guru dalam mengatasi sikap emosional 

siswa,dan dokumen hasil evaluasi pembelajaran. 

                                                             
43

Abdul Manab. Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif). 

hal. 202 
44

Ibid., 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama 

dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti 

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar 

data yang ditetapkan.
45

 Pada dasarnya teknik 

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah 

peneliti itu sendiri, namun dalam pelaksanaanya peneliti 

perlu menentukan cara apa yang akan digunakan dalam 

melakukan penelitian, sehingga mutu dan validitas data 

yang dikumpulkan sangat tergantung pada bagaimana 

peneliti melaksanakan pengumpulan data tersebut dengan 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data.
46

 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, 

antara lain: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan (yang 

bertujuan) dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan 

                                                             
45

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 

2006. hal. 308 
46

Uhar Suharsaputra. Metode Penelitian. Bandung:PT Refika 

Aditama. 2014. hal. 209 
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makna dalam suatu topik tertentu. Metode 

pengumpulan data melalui wawancara dalam 

penelitian kualitatif dimaksudkan untuk lebih 

mendalami suatu kejadian dan atau kegiatan subjek 

penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif 

diperlukan suatu wawancara mendalam baik dalam 

suatu situasi maupun dalam beberapa tahapan 

pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan wawancara mendalam dengan teknik 

wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak 

terstruktur yaitu wawancara dimana pertanyaan 

ditentukan pada saat terjadinya wawancara serta 

bersifat terbuka sehingga responden keleluasaan untuk 

mengekspresikan jawabannya. Wawancara tidak 

berstruktur diperlukan bila penelitibelum mempunyai 

pemahaman yang cukup akan masalah yang perlu 

digali informasinya, sehingga dapat menjadi sumber 

pertanyaan untuk wawancara berikutnya.
47

 Metode ini 

digunakan peneliti untuk memperoleh data tentang 

upaya guru dalam mengatasi sikap emosional siswa 

yang berlatar belakang broken home yang 

                                                             
47
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mewawancarai kepala sekolah, wali kelas atau guru, 

dan teman sejawat. 

2. Observasi 

Observasi merupakan suatu kegiatan mencari 

data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu 

kesimpulan. Observasi dapat dilakukan dengan cara 

ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang di observasi 

atau tidak. Observasi merupakan teknik pengumpulan 

data yang penting dalam penelitian kualitatif.
48

 

Observasi dalam penelitian kualitatif ini dilakukan 

dengan observasi tidak berstruktur. Fokus observasi 

akan berkembang selama kegiatan observasi 

berlangsung. Observasi tidak berstruktur adalah 

observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis 

tentang apa yang akan diobservasi. Dalam melakukan 

pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrument 

yang telah baku tetapi hanya berupa rambu-rambu 

pengamatan.
49

 Disini peneliti melakukan penelitian 

berupa pengamatan terhadap upaya guru dalam 

mengatasi sikap emosional siswa di SDN 1 Jenangan 

Ponorogo. Penelitian ini dilakukan terutama di kelas 

                                                             
48

Ibid., hal 209 
49

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. hal. 313 
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rendah di SDN 1 Jenangan Ponorogo yang datanya 

sangat dibutuhkan bagi peneliti. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan rekaman kejadian 

masa lalu yang ditulis atau dicetak yang berupa 

catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-

dokumen.
50

 Dokumentasi bisa berbentu tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif.
51

 Dalam penelitian ini, 

dokumentasi yang diambil oleh peneliti berupa 

dokumen tentang, catatan sejarah, letak geografis, visi 

dan misi, tujuan, keadaan guru dan peserta didik, serta 

data guru dan staf sekolah di SDN 1 Jenangan 

Ponorogo. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan, proses mencari 

dan menyusun secara sitematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi 
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Uhar Suharsaputra. Metode Penelitian. hal. 215 
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dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori. 

Menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di 

lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Miles dan 

Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. 

Sehingga datanya sudah jenuh.
52

 Aktivitas-aktivitas 

dalam analisis data, antara lain: 

1. Data reduction (reduksi data) 

Reduksi data merupakan suatu proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

Reduksi data ini berlangsung secara terus menerus 

selama proyek yang berorientasi kualitatif 

berlangsung. Selama pengumpulan data berjalan, 

terjadilah tahapan reduksi (membuat ringkasan, 

                                                             
52

Andi Prastowo. Metode Penelitian Dalam Perspektif 

Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012. hal. 242-243 
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mengode, membuat gugus-gugus, membuat partisi, 

dan menulis memo). Reduksi data ini bahkan berjalan 

hingga setelah penelitian di lapangan dan laporan 

akhir lengkap tersusun.
53

 

2. Data display (penyajian data) 

Penelitian kualitatif ini, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. 

Dalam hal ini, Miles dan Huberman menyatakan 

bahwa yang paling sering digunakan untuk menyaikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. Demhan mendsiplaykan data, 

maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data 

selain dengan teks yang naratif juga dapat berupa 

grafik, matrik, network (jaringan kerja), dan chart.
54
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3. Conclusion drawing/verification (penarikan 

kesimpulan/verifikasi) 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak 

karena masalah dan rmusan masalah dalam penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkemban setelah penelitian berada di lapangan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang 

diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi 

atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 

remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jela, 

dapat berupa hubungan interaktif, dan hipotesis.
55

 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep validitas dan reliabilitas. Dalam 

keabsahan data, uji kredibilitas datalah yang paling 

utama. Dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas data 

dapat dilakukan berbagai cara. Namun, ada beberapa cara 
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yang dilakukan diantaranya dengan cara meningkatkan 

ketekunan dan triangulasi.
56

 Ketekunan pengamatan 

berarti mencari secara konsisten interprestasi dengan 

berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang 

konstan. Mencari suatu usaha membatasi berbagai 

pengaruh, mencari apa yang dapat diperhitungkan dan 

apa yang tidak dapat diperhitungkan. Triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperlun 

pengecekan atau sebagai pemanding terhadap data itu. 

Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah 

pemeriksaan melalui sumber lainnya.
57

Dalam penelitian 

kualitatif ini, dilakukan pengecekan keabsahan data yang 

menggunakan uji kredibilitas data dengan cara 

meningkatkan ketekunan dan triangulasi. Meningkatkan 

ketekunan dilakukan dengan cara observasi proses 

pembelajaran secara cermat dan berkesinambungan 

terhadap penelitian yang dilakukan. Triangulasi data 

dilakukan dengan triangulasi metode yang menggunakan 
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Andi Prastowo. Metode Penelitian Dalam Perspektif 

Rancangan Penelitian. hal. 265 
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3 metode dalam penelitian ini yaitu wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan dalam penelitian kualitatif ini antara 

lain : 

1. Tahap Pra-lapangan. Pada tahap ini memuat 

menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perijinan, menjajaki dan menilai 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, serta 

menyiapkan perlengkapan penelitian. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan. Tahap ini berupa 

memahami latar penelitian dan persiapan diri yaitu, 

membuat lembar observasi dan catatan lapangan, 

memasuki lapangan, berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Teknik Analisa Data. Pada tahap ini dibahas prinsip 

pokok yang dirinci bagaimana cara analisis data yang 

dilakukan, antara lain pengumpulan data, 

penyederhanaan data, pemaparan data, penarikan dan 

pengujian kesimpulan.
58
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah berdirinya SD Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo 

Sekolah ini merupakan Sekolah Negeri 

pertama berdiri di Kecamatan Jenangan (1916). 

Meskipun terletak di tengah-tengah kecamatan namun 

latar belakang kehidupan sosial ekonomi wali murid 

sangat beragam, sebagaian besar bermata pencaharian 

sebagai petani dan sebagian kecil dalah PNS, 

POLRI/TNI, Tenaga migran dan buruh. Keberadaan 

masyarakat yang demikian sangat berpengaruh beasar 

terhadap partisipasi dan peran masyarakat terhadap 

program-program serta kegiatan sekolah. Sehingga 

dalam penyusunan program dan kegiatan sekolah 

selalu memperhatikan aspek-aspek diatas. 

Namun demikian kepedulian masyarakat 

khususnya wali murid terhadap program dan kegiatan 

sekolah sangatlah tinggi, hal ini terbukti dari 

terlaksananya program dan kegiatan yang dibuat oleh 

sekolah baik dibidang akademik maupun non 
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akademik. Kerjasama sekolah, komite sekolah, 

masyarakat sekitar, serta wali murid tetap terjaga 

dengan baik, hal ini dapat dilihat dari setiap ada 

program yang dimusyawarahkan, mereka dengan 

antusias untuk hadir ikut musyawarah. Biaya yang 

digunakan untuk operasional sekolah diperoleh dari 

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang 

diberikan oleh pemerintah. Keberhasilan sekolah yang 

sudah diraih merupakan kerja keras dari warga 

sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah ibu Hj. Tri 

Wahyuningsih, M.Pd. serta dukungan dari masyarakat 

umum yang diwakili oleh mereka-mereka yang duduk 

di kepengurusan komite sekolah. 

Keberhasilan melahirkan output yang 

berprestasi dan sekolah yang baik tidak terlepas dari 

peran para guru dan kepala sekolah yang berperan 

memimpin di SDN 1 Jenangan.
59

 Berikut ini adalah 

nama kepala sekolah yag pernah menjabat di SDN 1 

JenanganPonorogo, antara lain : 

a. Bpk. Koesartodjo 

b. Bpk. R. Soetarko 
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c. Bpk. M. H. Soeprapto. A. Ma. Pd 

d. Bpk. HM. Badar Tamami S.Pd.I 

e. Bpk. Tugiman A.Md 

f. Ibu Nurmiyati S.Pd M.Pd 

g. Ibu Hj. Tri Wahyuningsih M.Pd. 

2. Letak geografis SD Negeri 1 Jenangan, Ponorogo 

Sekolah Dasar Negeri 1 Jenangan merupakan 

Sekolah Dasar yang terletak di tengah-tengah 

kecamatan Jenangan tepatnya pada titik kordinat 7
 0, 

50’34,69” LS dan 111
0
, 31’59,61” BT.

60
 Batas-batas 

wilayah SDN 1 jenangan sebagai berikut :  

Batas Timur : Jalan Raya Ngebel  

Batas Barat : Rumah Penduduk 

Batas Utara : Rumah Penduduk 

Batas Selatan : Rumah Penduduk 

3. Visi, misi, dan tujuan SD Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo 

Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan 

yang diberikan tugas untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional harus menjalankan perannya 
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dengan baik. Pengelolaan sekolah harus berjalan 

secara optimal, maka dibutuhkan rencana strategis 

sebagai upaya untuk mengendalikan organisasi secara 

efektif dan efisien sehingga tujuan dan sasarannya 

tercapai. Perencanaan strategis merupakan landasan 

bagi sekolah dalam menjalankan proses pendidikan 

meliputi visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan. 

Hal ini diterapkan di SDN 1 Jenangan yang 

mempunyai visi, misi dan tujuan lembaga pendidikan. 

a. Visi 

 “Terwujudnya Peserta Didik Mandiri, Berprestasi, 

Berbudaya danPeduli Terhadap Lingkungan Hidup 

Berdasarkan Iman dan Taqwa”. 

b. Misi 

1) Mengembangkan potensi peserta didik dalam 

rangka membentuk pribadi yang mandiri. 

2) Melaksanakan pembelajaran yang kontektual 

dan bernuansa PAIKEM. 

3) Menanamkan kepedulian social, lingkungan, 

cinta damai dan cinta tanah air.  

4) Memberdayakan potensi semua pihak untuk 

peduli terhadap lingkungan. 
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5) Melaksanakan budaya hidup bersih dan sehat 

sebagai wujud pelestarian terhadap lingkungan. 

6) Melaksanakan kegiatan pencegahan terjadinya 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 

7) Menyelengarakan pendidikan demi terwujudnya 

pada sistem nilai adat istiadat, agama dan tetap 

mengikuti perkembangan IPTEK. 

c. Tujuan 

1) Meningkatkan kemandirian dan rasa tanggung 

jawab pada diri siswa melalui kegiatan 

kepramukaan, keolahragaan, dan ekstra 

kurikuler. 

2) Melaksanakan PBM dengan pendekatan 

PAIKEM. 

3) Membiasakan hidup sehat, kepekaan sosial 

sehat dalam setiap kegiatan baik di dilingkungan 

sekolah maupun rumah. 

4) Menciptakan sekolah yang peduli pada 

lingkungan hidup. 

5) Mengembangkan model pembelajaran 

terintegrasi pendidikan lingkungan hidup. 

6) Melaksanakan pemilahan dan pengolahan 

sampah organik dan anorganik. 
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7) Menanamkan sikap peduli dan berbudaya 

lingkungan sehingga tercipta lingkungan 

sekolah yang bersih, sehat, indah, aman dan 

nyaman. 

8) Menyiapkan generasi yang mantap dalam 

keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa.
61

 

4. Struktur organisasi SD Negeri 1 Jenangan  

Ponorogo 

Struktur organisasi terdiri dari kepala sekolah, 

waka humas, komite sekolah, kepala TU, guru, dan 

siswa. Adapun struktur organisasi secara lebih lengkap 

bisa dilihat pada  lampiran. 

5. Sarana dan prasarana SD Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo 

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan 

semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang 

sangat diperlukan oleh lembaga pendidikan. Semua 

lembaga pendidikan pasti memiliki sarana dan 

prasarana pendidikan, tidak terkecuali di SD Negeri 1 

Jenangan. Di lembaga ini, sarana dan prasarana 
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pendidikan meliputi gedung sekolah, ruang kepala 

sekolah, ruang guru, ruang kelas, ruang 

ibadah/mushola,ruang musik, ruang kesenian, ruang 

administrasi/TU, laboratorium IPA, laboratorium 

komputer, perpustakaan, UKS (Usaha Kesehatan 

Sekolah), ruang pramuka, kantin, dapur,lapangan 

voley, lapangan sepak bola, tempat wudhu,green 

house, kamar mandi atau WC, tempat parkir, bank 

sampah, dan tempat pengolahan sampah.Adapun 

sarana dan prasarana secara lebih lengkap bisa dilihat 

pada  lampiran.
62

 

6. Keadaan guru dan siswa SD Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo 

SDN 1 Jenangan mempunyai 13 pendidik 

dan tenaga kependidikan. Terdiri dari seorang Kepala 

Sekolah, enam orang guru kelas, dua orang guru 

agama, satu orang guru olahraga, satu orang 

administrasi yang merangkap sebagai guru TIK, satu 

orang pustakawan, dan satu orang penjaga sekolah.
63

 

 

                                                             
62

Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 03/D/02-02/2019 dalam 

Lampiran Laporan Hasil Penelitian ini. 
63

Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 03/D/02-02/2019 dalam 

Lampiran Laporan Hasil Penelitian ini. 



80 
 

 

 

Adapun keadaan guru secara lebih lengkap 

bisa dilihat pada tabel dibawah ini, sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Keadaan/Jumlah Guru SDN 1 Jenangan 

Ija
sa

h
T

e
r
t

in
g
g
i 

Jumlah J
u

m
la

h
 

GT 

(PNS) 

PT 

(PNS) 

GTT 

(Non PNS) 

PTT 

(Non PNS) 

S1 7 - 2 1 10 

S2 1 - - - 1 

D2 - - - - - 

D1 - - - - - 

SLTA - - - 2 2 

SLTP - - - - - 

Jumlah 8 - 2 3 13 

 

Siswa yang masuk pada lembaga pendidikan 

SDN 1 Jenangandari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan. Siswa yang masuk di SDN 1 Jenangan 

sebagian besar berasal dari desa Jenangan. Ada juga 

yang berasal dari desa sekitar, misalnya desa 

Panjeang, desa Sraten, desa Tanjungsari,dan desa 

Jimbe. Tentunya latar belakang keluarga dan 

ekonominya berbeda-beda, sehingga kemampuan 
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dasar dari dalam keluarga pun tidak sama.
64

Adapun 

keadaan siswa secara lebih lengkap bisa dilihat pada 

tabel dibawah ini, sebagai berikut : 

Tabel 1.2 Keadaan/Jumlah Siswa di SDN 1 Jenangan 

Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

I 10 11 21 

II 11 12 23 

III 12 12 24 

IV 9 12 21 

V 11 11 22 

VI 10 14 24 

Jumlah 63 72 135 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Sikap Emosional Siswa yang Mempunyai Latar 

Belakang Broken Home terhadap Teman Sejawat 

di SDN 1 Jenangan Ponorogo 

Siswa dari keluarga yang broken home 

mengalami kesulitan dalam belajar, dikarenakan 

kedua orang tuanya kurang memperhatikan 
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perkembangan belajar siswa. Siswa yang kurang 

memiliki sikap dalam belajar memiliki tingkat 

penangkapan dalam belajar lebih lambat dari teman 

yang mendapatkan kasih sayang dari orang 

tuanya.Kemungkinan besar faktor utama terjadinya 

broken home dikalangan orang tua siswa di SDN 1 

Jenangan adalah faktor ekonomi yang menyebabkan 

diantara salah satu orang tua dari siswa tersebut 

harus bekerja menjadi TKI di luar negeri.Hal 

tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bu Tri 

selaku kepala sekolah di SDN 1 Jenangan.  

“Iya benar, sebagian besar penyebab 

terjadinya Broken Home pada orang tua 

siswa adalah Faktor Ekonomi. Jadi terpaksa 

salah satu diantara orang tua meraka harus 

rela meninggalkan keluarganya untuk 

menjadi TKI”.
65

 

Hal tersebut sebagaimana telah diungkapkan 

oleh ibu Sri selaku guru di SDN 1 Jenangan sebagai 

berikut : 

“Sebagai wali kelas satu di SDN 1 jenangan, 

menurut ibu apa faktor terjadinya broken 

home pada orang tua siswa. Faktor utama 

penyebab terjadinya broken home 
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dikalangan orang tua siswa yaitu faktor 

ekonomi yang kurang mencukupi untuk 

kebutuhan”.
66

 

Hal ini juga disampaikan oleh pak Galih 

selaku guru di SDN 1 Jenangan. 

“Dengan adanya beberapa faktor penyebab 

broken home tersebut diatas berpengaruh 

pada sikap dan perilaku yang ditunjukkan 

kepada guru. salah satu sikap yang 

ditunjukkan kepada guru adalah cara 

berbicara  siswa kepada guru. Selama ini 

siswa tersebut cenderung berbicara dan 

berperilaku agresif terhadap gurunya. 

Dengan sikap dan perilaku siswa yang 

seperti itu, siswa berani terhadap guru 

dalam tingkah laku. Sikap emosional siswa 

yang sering ditunjukkan ketika di sekolah 

terhadap guru yaitu sikap agresif, marah, 

dan takut”.
67

 

Beberapa faktor diatas ada beberapa siswa 

yang mempunyai latar belakang Broken Home. 

Beberapa siswa tersebut berjumlah 7 orang siswa 

terhitung dari kelas 1 sampai kelas 6. Hal tersebut 

disamapaikan oleh bu Sri selaku guru di SDN 1 

Jenangan : 
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“Menurut sepengetahuan saya siswa yang 

mempunyai latar belakang Broken 

Homesebanyak 7 siswa terhitung mulai dari 

kelas 1 sampai kelas 6”
68

 

Hal tersebut juga disampaikan oleh pak Galih 

selaku Guru di SDN 1 Jenangan : 

“Sepengetahuan saya  untuk tahun ini siswa 

yang mempunyai latar belakang Broken 

Home berjumlah 7 siswa  terhitung mulai 

dari kelas 1 sampai kelas 6”
69

 

Salah satu sikap yang dimiliki siswa adalah 

sikap emosional.Hal tersebut sebagaimana telah 

diungkapkan oleh ibu Tri selaku kepala sekolah di 

SDN 1 Jenangan : 

”Sikap yang sering ditunjukan siswa ketika 

di sekolah adalah sikap emosional”
70

 

Hal ini disampaikan oleh bu Sri selaku guru di 

SDN 1 Jenangan : 

“Menurut sepengetahuan saya sikap yang 

sering ditunjukkan siswa ketika disekolah 

adalah sikap emosional”
71
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Hal ini senada juga disampaikan oleh pak 

Galih selaku guru di SDN 1 Jenangan : 

“Menurut saya sebagai guru kelas sikap yang 

sering ditunjukkan siswa ketika disekolah 

adalah sikap emsional mbak.”
72

 

Sikap emosional siswa sangat beragam 

diantaranya marah, menangis, takut/minder, agresif, 

dan lain-lain. Di SDN 1 Jenangan rata-rata sikap 

emosional yang sering ditunjukkan siswa yaitu marah, 

takut/minder, dan agresif. Di SDN 1 Jenangan rata-

rata siswanya mempunyai latar belakang broken 

home. Hal tersebut sebagaimana telah diungkapkan 

oleh ibu Tri selaku kepala sekolah SDN 1 Jenangan : 

“Menurut pengetahuan saya sikap yang sering 

ditunjukkan siswa ketika di sekolah yaitu 

marah dan takut/minder.”
73

 

 

Hal ini disampaikan oleh bu Sri selaku guru 

di SDN 1 Jenangan : 

“Menurut sepengetahuan saya sikap 

emosional yang sering ditunjukkan siswa 
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ketika disekolah yaitu marah, menangisdan 

takut/minder.”
74

 

Hal ini senada juga disampaikan oleh pak 

Galih selaku guru di SDN 1 Jenangan : 

“Sikap emosional siswa yang sering 

ditunjukkan ketika di sekolah yaitu marah 

dan takut/minder mbak.”
75

 

Hal ini disampaikan oleh Hilmi selaku teman 

satu kelas : 

“Suka mengamuk mbak, kadang-kadang juga 

langsung menangis dan kalau disuruh minta 

maaf gitu tidak pernah mau mbak”.
76

 

Hal ini juga senada disampaikan oleh Abi 

selaku teman satu kelas : 

“Suka marah dan ngamuk mbak, kalau dia 

salah dan disuruh minta maaf tidak pernah 

mau”.
77

 

 

Tentunya keseharian siswa saat disekolah 

dengan sikap emosional yang seperti itu sangat 

beragam, diantaranya yaitu tidak disiplin, tidak 
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sopan, tidak tanggung jawab dan percaya diri. Hal 

ini disampaikan oleh bu Sri selaku guru kelas di 

SDN 1 Jenangan : 

“Saat pembelajaran berlangsung siswa tidak 

memperhatikan, penampilan siswa kurang 

disiplin, dalam keseharian di sekolah siswa 

kurang sopan dalam berbicara dan bertingkah 

laku terhadap guru.”
78

 

Hal ini juga disampaikan oleh pak Galih 

selaku guru di SDN 1 Jenangan : 

“Menurut sepengetahuan saya sebagai guru 

kelas, siswa yang mempunyai latar belakang 

broken home ketika pembelajaran 

berlangsung siswa lebih memeilih ramai 

sendiri, tidak mendengarkan penjelasan dari 

guru, merasa dirinya sudah bisa dan ketika 

ada tugas hasilnya masih kurang dibadingkan 

dengan teman-temannya. Dan ketika 

disekolah siswa tersebut tidak displin dalam 

mejalankan tugasnya sebagai siswa, seperti 

tidak mengerjkan piket harian, tidak 

mengerjakan PR  kurang displin dalam 

brseragam sekolah dan kurang sopan dalam 

berbicara dengan guru.”
79

 

Hal ini juga senada disampaikan oleh Hilmi 

selaku teman satu kelas : 
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“Kalau ada tugas dari pak guru/bu guru suka 

ramai sendiri mbak, tidak cepat dikerjakan 

dan memilih bermain sendiri kadang juga 

menjaili teman-teman yang sedang 

mengerjakan tugas”.
80

 

Hal ini juga senada disampaikan oleh Abi 

selaku teman satu kelas : 

“Ketika pelajaran dimulai suka ramai sendiri 

mbak, kadang malah bermain dibawah meja, 

saat bu guru menjelaskan materi tidak 

memperhatikan”.
81

 

Karena keseharian siswa yang sering 

ditunjukkan disekolah kurang baik maka hal ini 

berdampak pada cara belajar siswa yang kurang baik 

juga. Misalnya tidak mengerjakan PR dan ramai 

sendiri saat guru menjelaskan materi. Hal ini 

disampaikan oleh bu Sri : 

“Cara belajar siswa ketika di sekolah masih 

kurang baik, ketika proses belajar mengajar 

berlangsung siswa tidak memperhatikan 

penjelasan dari guru siswa tersebut”
82

 

Senada dengan hal tersebut pak Galih selaku 

guru kelas dua jugamenyampaikan : 
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“Ya hampir sama seperti yang saya 

sampaikan tadi mbak, ketika proses belajar 

didalam kelas siswa ramai sendiri, merasa 

bahwa dia sudah bisa, tidak memperhatikan 

ketika guru sedang menjelaskan materi 

pembelajaran.”
83

 

Hal ini disampaikan oleh Hilmi selaku teman 

satu kelas : 

“Dia lebih memilih bermain sendiri mbk dari 

pada bermain bersama teman-teman.  Kalau 

bermain sama teman-teman dia sering jail 

dan mudah marah”.
84

 

Hal ini juga senada disampaikan oleh Abi 

selaku teman satu kelas : 

“Dia itu suka bermain sendiri mbak, jarang 

sekali bermain bersama teman-teman”.
85

 

 

Dengan cara belajar siswa yang kurang baik 

tersebut maka hasil belajar siswa juga kurang baik. 

Hal ini disampaikan oleh bu Sri selaku guru di SDN 

1 Jenangan: 

“Ya karena ketika proses belajar mengajar 

siswa tidak memperhatikan jadi hasil 

                                                             
83

 Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/W/06-02/2019 dalam 

Lampiran Laporan Hasil Penelitian ini 
84

 Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/W/09-02/2019 dalam 

Lampiran Laporan Hasil Penelitian ini 

 
85

 Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/W/09-02/2019 dalam 

Lampiran Laporan Hasil Penelitian ini 



90 
 

 

 

belajarnya juga masih kurang baik. Untuk 

prestasi didalam maupun diluar 

pembelajaran masih belum ada mbk.”
86

 

Pak Galih selaku guru di SDN 1 Jenangan 

juga menambahkan : 

“Ya tentunya dengan sikap siswa yang 

seperti saya sampaikan siswa tersebut masih 

belum bisa mendaptakan hasil belajar yang 

baik jika dibandingkan dengan teman-

temannya masih sangat tertinggal jauh 

mbak. Untuk hasil prestasi didalam maupun 

diluar sekolah belum ada.”
87

 

Dari beberapa hal diatas disebabkan karena 

adanya perubahan sikap emosional siswa dari 

sebelum dan sesudah orang tua mereka berpisah. Hal 

ini disampaikan oleh bu Sri selaku guru kelas satu : 

“Iya ada perubahan dalam sikap maupun 

hasil belajar”
88

 

Pak Galih selaku guru di SDN 1 Jenangan 

juga menambahkan : 

“Iya ada perubahan sikap mereka lebih 

cenderung emosional dan berkecil hati 
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ketika ada teman bercerita tentang 

keluarga.”
89

 

Sejak siswa tersebut mengalami broken home 

maka sikap emosional siswa tersebut berpengaruh 

terhadap teman-temannya seperti mudah marah, dan 

mudah tersinggung. Hal ini disampaikan oleh bu Sri 

selaku guru di SDN 1 Jenangan : 

“Dari kejadian broken home pada siswa maka 

berpengaruh terhadap sikap emosionalnya 

terhadap temannya yaitu mudah marah dan 

mudah tersinggung”
90

 

 

Pak Galih selaku guru di SDN 1 Jenangan 

juga menambahkan : 

 

“Ya sejak siswa tersebut broken home sikap 

emosionalnya juga terpengaruh terhadap 

teman-temannya yaitu mudah tersinggung 

dan mudah marah”
91

 

2.  Sikap Emosional Siswa yang Mempunyai Latar 

Belakang Broken Home terhadap Guru Di SDN 1 

Jenangan Ponorogo 

 

Dengan sikap siswa yang sering ditunjukkan 

saat disekolah kurang baik maka hal ini juga 
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berdampak pada cara berbicara siswa terhadap guru. 

Hal ini disampaikan oleh bu Sri : 

“Kurang sopan, berbicara kotor didepan 

guru”
92

 

Hal ini juga disampaikan oleh pak Galih 

selaku guru di SDN 1 Jenangan ; 

“Cara berbicara siswa yang mempunyai latar 

belakang broken home kurang sopan 

terhadap gurunya, siswa masih sering berkata 

kotor didepan guru”
93

 

 

Dari cara berbicara siswa yang kurang baik 

terhadap guru maka berdampak pada sikap siswa 

terhadap gurunya. Hal ini disampaikan oleh bu Sri : 

“Berani terhadap guru, tidak mendengarkan 

nasehat dari guru”
94

 

Hal ini juga disampaikan oleh pak Galih 

selaku guru di SDN 1 jenangan ; 

“Sikap yang sering ditunjukkan siswa 

terhadap gurunya yaitu tidak pernah 
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mendengarkan dan melaksanakan nasehat 

dari guru”
95

 

Selain hal tersebut sikap emosional siswa 

yang sering ditunjukkan pada gurunya yaitu mudah 

marah. Hal ini disampaikan oleh bu Sri selaku guru 

di SDN 1 Jenangan:  

“Mudah marah ketika siswa tersebut 

melakukan kesalahan dan guru memberikan 

nasehat kepada siswa tersebut, selain itu 

siswa yang mempunyai latar belakang broken 

home mempunyai sikap  takut/minder ketika 

guru menunjuk siswa terssebut maju kedepan 

untuk mengerjakan tugas di papan tulis dan 

siswa meras minder ketika guru menanyakan 

keberadaan orang tuanya.”
96

 

Hal ini juga disampaikan oleh pak Galih 

selaku guru di SDN 1 Jenangan ; 

“Mudah marah/mengamuk mbak. Misal 

siswa tersebut sedang melakukan kesalahan 

ntah itu berantem sama teman atau jail sama 

temannya kalau dinasehatin malah ngamuk, 

dan ketika dia ditanya keberadaan orang 

tuanya dia selalu minder dan langsung 

menyendiri.”
97
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3. Upaya Guru dalam Mengatasi Sikap Emosional 

Siswa yang Mempunyai Latar Belakang Broken 

Home Di SDN 1Jenangan Ponorogo 

Seperti yang telah dikemukakan tentang 

berbagai sikap emosional siswa di SDN 1 Jenangan 

dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Hal 

tersebut diperlukan upaya guru untuk mengatasi 

sikap emosional tersebut agar dapat teratasi. Apabila 

sikap emosional siswa yang mempunyai latar 

belakang broken home dibiarkan maka akan 

berakibat buruk terhadap perkembangan siswa di 

SDN 1 Jenangan dan pendidikannya akan 

mengalami kesulitan atau kegagalan.  

“Adapun upaya kepala sekolah yang ada di 

SDN 1 Jenangandalam mengatasi sikap 

emosional siswa yang mempunyai latar 

belakang broken home adalah memberikan 

motivasi dan melakukan pendekatan terhadap 

siswa yang mempunyai latar belakang broken 

home tersebut”.
98
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Hal ini senada yang disampaikan oleh ibu Sri 

selaku guru di SDN 1 Jenangan :  

“Untuk saat ini pihak sekolah antara kepala 

sekolah dan guru sudah ada upaya untuk 

mengatasi masalah tesrebut, yaitu dengan 

memberikan motivasidan melalukan 

pendekatan baik secara indivudu maupun 

secara berkelompok”.
99

 

 

Dari pernyataan wawancara diatas, peneliti 

juga melakukan observasi pada tanggal 22 Februari 

2019 yaitu 

 

“Pada hari ini saya datang ke sekolah untuk 

melakukan observasi tentang upaya guru 

dalam mengatasi sikap emosional siswa kelas 

satu di SDN 1 Jenangan. Guru melihat siswa 

yang ramai sendiri, tidak memperhatikan saat 

guru memberikan materi. Selain itu guru juga 

melihat sikap emosional siswa yang 

mempunyai latar belakang broken home 

ketika disekolah terutama saat proses 

pembelajaran. Adapun upaya yang dilakukan 

guru adalah membimbing siswa secara 

individu dan secara kelompok. Guru 

memberikan bimbingan secara individu 

kepada siswa tersebut karena hasil belajarnya 

masih kurang dibandingkan dengan teman-
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temannya. Sedangkan guru memberikan 

bimbingan secara berkelompok yaitu 

memberikan motivasi kepada semua siswa 

bahwa sesama teman harus saling 

menyayangi dan tidak pilih teman.
100

 

 

Hal ini juga senada disampaikan oleh pak Galih 

selaku guru di SDN 1 Jenangan : 

“Sudah ada mbak. Seperti memberikan 

motivasi, melakukan pendekatan dan 

memberikn bimbingan kepada siswa yang 

mempunyai latar belakang broken home”.
101

 

 

Dari pernyataan wawancara diatas, peneliti 

juga melakukan observasi pada tanggal 15 Maret 

2019 yaitu : 

“Pada hari ini saya datang ke sekolah untuk 

melakukan observasi tentang upaya guru 

dalam mengatasi sikap emosional siswa kelas 

dua di SDN 1 Jenangan. Guru melihat siswa 

yang sering melamun saat proses kegiatan 

belajar mengajar dimulai, siswa yang  ramai 

sendiri, tidak memperhatikan saat guru 

memberikan materi dan menjahili teman 

ketika pelajran berlangsung.. Selain itu guru 

juga melihat sikap emosional siswa yang 

mempunyai latar belakang broken home 
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ketika disekolah terutama saat proses 

pembelajaran. Sebagian besar siswa yang 

mempunyai latar belakang broken home 

memiliki sikap emosional yatu mudah marah 

saat siswa tersebut merasa tersinggug. 

Adapun upaya yang dilakukan guru adalah 

membimbing siswa secara kelompok. Guru 

memberikan bimbingan secara berkelompok 

yaitu memberikan motivasi kepada siswa 

yang mempunyai latar belakang broken 

homebahwa meskipun orang tua kalian 

berpisah dan  harus tinggal bersama 

kakek/nenek harus tetap bersemangat dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar 

disekolah. Selain itu guru juga memberikan 

bimbingan kepada siswa agar siswa dapat 

mengontrol sikap emosionlya.
102

 

Hambatan-hambatan yang memacu kepala 

sekolah dan guru untuk mengatasi sikap emosional 

siswa yang mempunyai latar belakang broken home 

yaitu kepala sekolah dan guru berusaha untuk 

menjadi teman yang baik bagi siswa. Selain itu, 

kepala sekolah dan guru memanggil orang tua siswa 

untuk konsultasi secara langsung dengan harapan 

siswa mendapat perhatian yang selama ini tidak 

mendapat perhatian dari orang tuanya. Kepala 
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sekolah dan guru juga memberikan motivasi dan 

melakukan pendekatan pribadi terhadap siswa yang 

bermasalah pribadi tersebut secara tatap muka 

langsung.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Data 

1. Sikap Emosional Siswa yang Mempunyai Latar 

Belakang Broken Home terhadap Teman Sejawat 

di SDN 1 Jenangan Ponorogo 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, 

dimana peneliti di SDN 1 Jenangan beberapa siswanya 

mempunyai latar belakang broken home. Hal ini dapat 

mempengaruhi sikap siswa tersebut kepada teman-

temannya, diantaranya saat pembelajaran berlangsung  

tidak memperhatikan penjelasan, dari guru. Siswa 

tersebut lebih memilih ramai sendiri dan lebih suka 

menjaili teman-temannya yang sedang fokus 

memperhatikan penjelasan dari guru. Pada saat jam 

istirahat semua siswa terlihat bercengkrama bersama 

teman-temannya, mereka bergerumbul diberbagai 

tempat seperti di ruang kelas, di halaman sekolah, 

dibawah pohon mangga maupun di halaman belakang 

sekolah. Namun ada beberapa siswa yang terlihat 

bermain sendiri didalam kelas. Siswa tersebut merasa 

lebih nyaman bermain sendiri dibandingkan harus 
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bermain dengan teman-temannya. Ketika mereka 

bermain bersama teman-temannya siswa tersebut 

mencoba meminjam mainan yang dimiliki oleh 

temannya dan pemiliknya tidak mengijinkan sehingga 

menyebabakan pertengkaran diantara mereka. Hal ini 

sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Fauzi 

Ahmad yaitu  adabeberapa emosi yang paling nampak 

pada anak-anak, antara lain  

a. Takut yang berkaitan dengan pola-pola emosional 

lainnya yaitu, malu, cemas dan khawatir. Dengan 

rasa takut, makin dewasanya seseorang maka 

makin mampu mengendalikannya. 

b. Marah. Marah pada umumnya dinyatakan dalam 

tindakan agresif atau menyerang pada anak-anak, 

sedangkan marah pada orang dewasa lebih bisa 

terkendalikan. Ciri-ciri pengungkapan marah antara 

lain cemberut dan mengerutnya wajah dan dahi, 

terjadi permusuhan kepada pihak lain (melalui 

lisan, tangan, kaki atau lainnya), dan membalas 

permusuhan orang lain dengan permusuhan pula. 

c. Kuatir atau was-was adalah rasa takut yang tidak 

mempunyai objek yang jelas atau tidak ada 

objeknya sama sekali. Kekhawatiran menyebabkan 
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rasa tidak senang, gelisah, tegang, tidak tenang, 

tidak aman. Kekhawatiran seseorang untuk 

melanggar norma masyarakat adalah suatu bentuk 

kekhawatiran yang umum pada tiap-tiap orang. 

Kekhawatiran ini justru positif karena seseorang 

selalu besikap hati-hati dan berusaha menyesuaikan 

diri dengan norma masyarakat. 

d. Cemburu adalah bentuk khusus dari kekhawatiran 

yang didasari oleh kurang adanya keyakinan 

terhadap diri sendiri dan ketakutan akan kehilangan 

kasih sayang dari seseorang. Seseorang yang 

cemburu selalu mempunyai sikap benci terhadap 

saingannya.
103

 

e. Perilaku agresif adalah keinginan menyakiti orang 

lain untuk mengekspresikan perasaan-perasaan 

negatif, seperti mengintimidasi teman-teman 

dengan ancaman verbal maupun fisik, mengganggu 

kelas dengan dengan argumen, mudah terpancing 

kedalam perkelahian (ketika keadaan tidak sesuai 

dengan keinginan), sulit untuk membuat atau 

mempertahankan hubungan persahabatan, dan 
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menghancurkan barang atau melemparkan sesuatu 

pada seseorang saat marah.
104

 

f. Kata menangis terdiri dari dua kata yaitu me-tangis. 

Kata tangis adalah kata benda, diimbuhi awalan 

me-tangis didefinisikan sebagai ungkapan rasa 

sedih, kecewa, menyesal, dan sebagainya dengan 

mengeluarkan suara pelan, sedang, atau keras 

dengan melalui alat ucap atau hidung atau tidak 

mengeluarkan suara tetapi dengan mengeluarkan 

air mata atau tidak. Jadi menangis adalah cermin 

emosi seseorang yang merupakan bagian dari 

penyaluran emosi (kesedihan, kegembiraan, 

kekagetan, ketakutan, cinta kasih, kebencian, dan 

kemarahan). Ekspresi diri tidak hanya berwujud 

gerakan tetapi juga berupa berbagai reaksi 

emosional tersebut. Jenis-jenis menangis : 

1) Tangisan karena takut. Salah satu yang membuat 

air mata seseorang jatuh dan tak tertahankan 

bahkan sering berderai-derai tiada henti adalah 

air mata yang disebabkan rasa takut. 
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2) Tangisan karena kekhawatiran. Jika seseorang 

dalam menginginkan hidup yang tak ada gejolak 

apapun, bukan didunia ini tempatnya. Hal 

tersebut dikarenakan dunia pasti penuh masalah, 

cobaan, kesulitan, dan kesedihan. 

3) Tangisan karena kesedihan. Air mata jatuh 

sebab Kesedihan yang teramat dalam karena 

ditinggal orang tercinta sampai berlebihan, 

misalnya meraung-raung dan merobek-robek 

pakain.
105

 

Berbicara tetang siswa tidak semua memiliki 

sikap emosional yang sama antara yang satu dengan 

yang lainnya dalam artian ada yang termasuk kategori 

wajar dan tidak wajar begitu juga yang ada di SDN 1 

Jenangan mengenai hal ini dapat dijelaskan 

berdasarkan wawancara dan observasi di atas terdapat 

beberapa siswa yang memiliki sikap emosional tidak 

wajar diantaranya takut, marah, kuatir/was-was, dan 

cemburu. 
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2. Sikap Emosional Siswa yang Mempunyai Latar 

Belakang Broken Home terhadap Guru Di SDN 1 

Jenangan Ponorogo 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, 

dimana peneliti di SDN 1 Jenangan beberapa siswanya 

mempunyai latar belakang broken home. Hal ini dapat 

mempengaruhi sikap emosional siswa terhadap 

gurunya, sikap yang sering ditunjukkan siswa di 

sekolah terutama pada guru salah satunya yaitusikap 

agresif , pemarah dan takut. Dengan sikap dan 

perilaku siswa yang seperti itu, siswa berani terhadap 

guru dalam tingkah laku maupun berbicara. Selain itu 

sikap emosional yang ditunjukkan siswa adalah marah 

terhadap gurunya dan perasaan takut/minder. 

Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan 

oleh Fauzi Ahmad yaitu  adabeberapa emosi yang 

paling nampak pada anak-anak, antara lain takut, 

marah, kuatir atau was-was, cemburu, dan gembira. 

106
Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Sukoco 

KW yang mengatakan bahwa perilaku agresif adalah 

keinginan menyakiti orang lain untuk 
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mengekspresikan perasaan-perasaan negatife, seperti  

mengintimidasi teman-teman dengan ancaman verbal 

maupun fisik, mengganggu kelas dengan dengan 

argumen, mudah terpancing kedalam perkelahian 

(ketika keadaan tidak sesuai dengan keinginan), sulit 

untuk membuat atau mempertahankan hubungan 

persahabatan, dan menghancurkan barang atau 

melemparkan sesuatu pada seseorang saat marah.
107

 

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat MA 

Ardianto yang mengatakan bahwa kata menangis 

terdiri dari dua kata yaitu me-tangis. Kata tangis 

adalah kata benda, diimbuhi awalan me-tangis 

didevinisikan sebagai ungkapan rasa sedih, kecewa, 

menyesal, dan sebagainya dengan mengeluarkan sura 

pelan, sedang, atau keras dengan melalui alat ucap 

atau hidung atau tidak mengeluarkan suara tetapi 

dengan mengeluarkan air mata atau tidak. Jadi 

menangis adalah cermin emosi seseorang yang 

merupakan bagian dari penyaluran emosi (kesedihan, 

kegembiraan, kekagetan, ketakutan, cinta kasih, 
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kebencian, dan kemarahan). Ekspresi diri tidak hanya 

berwujud gerakan tetapi juga berupa berbagai reaksi 

emosional tersebut. 

Jenis-jenis menangis : 

a. Tangisan karena takut. Salah satu yang membuat 

air mata seseorang jatuh dan tak tertahankan 

bahkan sering berderai-derai tiada henti adalah 

air mata yang disebabkan rasa takut. 

b. Tangisan karena kekhawatiran.Jika seseorang 

dalam menginginkan hidup yang tak ada gejolak 

apapun, bukan didunia ini tempatnya. Hal 

tersebut dikarenakan dunia pasti penuh masalah, 

cobaan, kesulitan, dan kesedihan. 

c. Tangisan karena kesedihan. Air mata jatuh 

sebab Kesedihan yang teramat dalam karena 

ditinggal orang tercinta sampai berlebihan, 

misalnya meraung-raung dan merobek-robek 

pakain.
108
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3. Upaya Guru dalam Mengatasi Sikap Emosional 

Siswa yang Mempunyai Latar Belakang Broken 

Home Di SDN 1Jenangan Ponorogo 

Dilihat dari segi dirinya sendiri, seorang guru 

harus berperan sebagai berikut : 

a. Pelajar dan ilmuwan yaitu senantiasa terus menerus 

menuntut ilmu pengetahuan. 

b. Orang tua yaitu mewakili orang tua murid 

disekolah dalam pendidikan anaknya. 

c. Pencari teladan yaitu yang senantiasa mencarikan 

teladan yang baik untuk siswa. 

d. Pencari keamanan yaitu yang senantiasa 

mencarikan rasa aman bagi siswa.
109

 Dari teori 

diatas disini guru berperan untuk selalu 

memberikan ilmu pengetahuan baik secara formal 

maupaun informal. Selan itu guru disini juga 

berperan sebagai pengganti orang tua dalam  

mendidik dan membentuk karakter siswa. Hal 

tersebut juga diiringi dengan perilaku guru yang 

menjadi panutan untuk siswanya dan memberikan 

rasa nyaman dan aman untuk siswanya. 
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Peran guru secara psikologis, guru dipandang 

sebagai berikut: 

a. Ahli psikologi pendidikan yaitu petugas psikologi 

dalam pendidikan, yang melaksanakan tugasnya 

atas dasar prinsip-prinsip psikologi. 

b. Seniman dalam hubungan antar manusia yaitu 

orang yang mampu membuat hubungan antar 

manusia untuk tujuan tertentu dengan 

menggunakan teknik tertentu, khususnya dalam 

kegiatan pendidikan. 

c. Pembantu kelompok sebagai jalan atau alat dalam 

pendidikan. 

d. Catalytic agent yaitu orang yang mempunyai 

pengaruh dalam menimbulkan pembaharuan. 

e. Petugas kesehatan mental yang bertanggung jawab 

terhadap pembinaan kesehatan mental khususnya 

kesehatan mental siswa.
110

 Dalam hal ini guru 

berperan sebagai ahli psikolog yaitu guru 

melakukan pendekatan terhadap siswa yang 

mempunyai masalah, memberikan dan melakukan 

komunikasi antara guru dan siswa, guru berperan 
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sebagai pendidik dan juga menjadi motivator bagi 

siswa, guru juga berpenagruh dalam membantu 

permasalahan siswa , dan juga sebagai petugas 

kesehatan jiwa atau mental siswanya. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi 

yang dilakukan peneliti bahwa hasil yang ditemukan 

di SDN 1 Jenangan sesuai dengan teori yang 

dipaparkan diatas. Hal ini diperjelas dengan upaya 

yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru yaitu 

dengan melakukan pendekatan, memberi motivasi dan 

juga memberikan bimbingan khusus (kelompok dan 

individu)  pada siswa tersebut.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian di lapangan dan dibanding 

dengan teori yang peneliti dapatkan, maka kesimpulan 

peneliti, antara lain : 

1. Sikap emosional siswa yang mempunyai latar 

belakang broken home terhadap teman sejawat di SDN 

1 Jenangan Ponorogo yaitu beberapa siswa yang 

memiliki sikap emosional tidak wajar diantaranya 

takut, marah, kuatir/was-was, dan cemburu. 

2. Sikap emosional siswa yang mempunyai latar 

belakang broken home terhadap guru di SDN 1 

Jenangan Ponorogo yaitu sikap yang sering 

ditunjukkan siswa di sekolah terutama pada guru salah 

satunya yaitusikap agresif, pemarah dan takut. Dengan 

sikap dan perilaku siswa yang seperti itu, siswa berani 

terhadap guru dalam tingkah laku maupun berbicara. 

Selain itu Sikap emosional yang ditunjukkan siswa 

adalah marah terhadap gurunya dan perasaan 

takut/minder. 
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3. Upaya guru dalam mengatasi sikap emosional siswa 

yang mempunyai latar belakang broken home di SDN 

1 Jenangan Ponorogo yaitu dengan melakukan 

pendekatan, memberi motivasi dan juga memberikan 

bimbingan khusus pada siswa tersebut. 

 

B. Saran 

1. Bagi lembaga dan guru 

Diharapkan dapat membangun dan 

mendukung upaya guru dalam mengatasi sikap 

emosional siswa yang mempunyai latar belakakang 

broken home di SDN 1 Jenangan pada khususnya dan 

seluruh lembaga pendidikan pada umumnya. 

2. Bagi peneliti yang akan datang 

Untuk meningkatkan upaya guru dalam 

menagatasi sikap emosional siswa yang mempunyai 

latar belakang broken home perlu diadakannya 

penelitian berikutnya terkait tentang sikap emosional 

siswa tidak memiliki latar belakang broken home . Hal 

tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

lembaga untuk mengetahui perbedaan sikap emosional 

siswa yang mempunyai latar belakang broken 
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homedengan siswa yang tidak mempunyai latar 

belakang broken home.  
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