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ABSTRAK 

Ramah Pratiwi. 2019. Strategi Peningkatan Kecerdasan 

Emosional Anak Usia Sekolah Dasar Melalui 

Parenting (Analisis Buku Mengajarkan Emotional 

Intelligence Pada Anak Karya Lawrence E. 

Shapiro). 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah (PGMI), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo, Pembimbing Mukhlison Efendi, M.Ag. 

 

Kata Kunci:  Keserdasan Emosional, Parenting. 

    Saat ini perkembangan teknologi, komunikasi dan 

informatika sangat pesat. Banyak pengaruh yang timbul dari 

perkembangan yang begitu pesat tersebut, bukan hanya dari 

segi positif namun banyak juga dampak negatif yang di-

timbulkan, seperti halnya pergaulan bebas, kenakalaln 

remaja dan lainya. Maka dari itu penting sekali bagi anak 

untuk mengembangkan kecerdasan emosionalnya sebagai 

filter dari dampak negatif perkembangan zaman ini. Dengan 

kecerdasan emosianal, anak akan mampu berpikir dengan 

matang segala tindakan yang akan  dilakukan. Selain itu 

perlu adanya pendampingan orang tua terhadap anak-

anaknya. Mengawal langkah demi langkah setiap 

perkembangaan anak untuk menyiapkan masa depannya. 

Maka dari itu Parenting sangat berperan dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional anak. 

    Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan konsep kecerdasan 
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emosional menurut Laurence E. Shapiro, 2) Untuk 

mengetahi dan mendeskripsikan konsep parenting menurut 

Lawrence E. Shapiro, 3) Untuk mengetahui upaya dalam 

meningkatkan kecerdasan emosional anak usia sekolah 

dasar melalui parenting menurut Lawrence E. Shapiro. 

    Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif 

model 2 (Library Research). Dalam penelitian ini, analisis 

data yang digunakan oleh penulis adalah analisis isi (content 

analysis).  

    Dari analisis data dapat disimpulkan beberapa jawaban 

dari rumusan masalah yang peneliti teliti yaitu: 

a. Konsep EQ menurut Lawrence ialah kecerdasan 

emosional sebenarnya sudah terdapat dari masing-

masing manusia. EQ dapat terbentuk dengan 

berjalannya kehidupan dan dapat dipengaruhi oleh 

lingkungan, pribadi, maupun orang lain, 

b. Konsep Parenting menurut Lawrence ialah terdapat 

tiga gaya pengasuhan dalam keluarga yaitu otoriter, 

permisif, dan otoritatif namun yang paling baik 

untuk diterapkan adalah otoritatif. Selain itu 

Lawrence juga mengajarkan kepada orangtua untuk 

memberikan kasih sayang afirmatif kepada anak-

anaknya untuk mengajarkan kecerdasan emosional. 

c. Stategi yang dapat diterapkan orangtua dalam 

mengasuh anak menurut Lawrence E. Shapiro: 1) 

Mempelajari dan mengajarkan anak emosi dari segi 

moral, 2) Keterampilan berpikir EQ, 3) Pemecahan 

masalah, 4) Keterampilan sosial, 5) Motivasi diri, 6) 

Kekuatan emosi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dizaman milinial yang semakin canggih ini dapat 

kita lihat prestasi-prestasi yang terus berkembang dalam 

segi kecerdasan intelektual (IQ), dibuktikan dengan 

semakin canggihnya anak-anak dalam penggunaan 

media informasi dan telekomunikasi serta semakin 

meningkatnya bobot mata pelajaran yang harus diterima 

anak.  

Namun tidak dipungkiri juga bahwa perkembangan 

emosional anak baik dalam segi karakter, moral dan 

lainnya malah semakin menurun. Padahal kecerdasan 

emosinal sangatlah penting bagi anak dalam mem-

persiapkan masa depannya.  

Banyak sekali fenomena-fenomena yang men-

cengangkan. Bukan hanya dari segi positif saja, 

melainkan banyak hal mencengangkan terjadi dari segi 

negatif. Seperti diberitakan akhir-akhir ini “Murid kelas 

6 SD hamil 3 bulan akibat perbuatan 4 temannya” di 

Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dilansir dari 

BANGKAPOS.com Selasa, 3 April 2018.1  

Selain itu juga ada kisah tentang Sandi seorang balita 

dari Malang yang sudah kecanduan merokok dan sangat  

fasih berbicara kotor sejak umur  satu setengah tahun 

                                                           
1 Bangka pos, http://bangka.tribunnews.com/2018/04/03/murid-

kelas-6-sd-hamil-3-bulan-akibat-perbuatan-4-temannya-sepucuk-surat-

ini-ungkap-kondisinya, di akses tgl 15 Desember 2018 pukul 20.22. 

1 

http://bangka.tribunnews.com/2018/04/03/murid-kelas-6-sd-hamil-3-bulan-akibat-perbuatan-4-temannya-sepucuk-surat-ini-ungkap-kondisinya
http://bangka.tribunnews.com/2018/04/03/murid-kelas-6-sd-hamil-3-bulan-akibat-perbuatan-4-temannya-sepucuk-surat-ini-ungkap-kondisinya
http://bangka.tribunnews.com/2018/04/03/murid-kelas-6-sd-hamil-3-bulan-akibat-perbuatan-4-temannya-sepucuk-surat-ini-ungkap-kondisinya
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dan masih banyak fenomena-fenomena lainnya Inilah 

segelintir bukti bahwa pentingnya pembentukan dan 

pengembangan emosinal anak untuk mempersiapkan 

masa depannya dan masa depan bangsa ini. Dengan 

kecerdasan emosianal, anak akan mampu berpikir 

dengan matang segala tindakan yang akan  dilakukan 

dan dapat digunakan sebagai filter sekaligus benteng 

terhadap pengaruh-pengaruh negatif diluar sana. 

Jika fenomena-fenomena seperti diatas tidak segera 

ditangani maka akan terjadi kebrobokan dan 

kehancuran di negara ini. Moral dan karekter anak 

bangsa akan terus menurun dan hancur. Kondisi 

masyarakat yang hampa moral, nilai-nilai luhur, hampa 

hukum, ditambah dengan terpaan negatif dari film, 

televisi, internet, lingkungan, dan lain-lain, juga 

semakin mengubur jiwa rohani anak-anak.  

Pandangan lama menunjukkan bahwa kwalitas 

inteligensi atau kecerdasan yang tinggi dipandang 

sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

individu dalam belajar atau meraih kesuksesan dalam 

hidup. Namun baru-baru ini, telah berkembang 

pandangan lain yang menyatakan bahwa faktor yang 

paling dominan mempengaruhi keberhasilan (ke-

sukesan) individu dalam hidupnya bukan semata-mata 

ditentukan oleh tingginya kecerdasan intelektual, tetapi 

oleh faktor kemantapan emosional yang disebut 
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Emotional Intelligence dikemukakan oleh ahlinya 

Daniel Goleman.2  

Dengan perkembangan kecerdasan emosional akan 

terbentuk karakter, pola pikir, moral yang matang 

terhadap colon-calon penerus bangsa. Sudah banyak 

penelitian-penelitian yang mengangkat kecerdasan 

emosional dalam pokok bahasannya, dan mulai banyak 

yang menyadari pentingnya konsep EQ ini baik di 

lapangan kerja maupun ditempat lain karena manusia 

merupakan makhluk sosial yang mengharuskan saling 

berhubungan. Jika EQ sudah terbentuk dengan matang 

pada diri anak, maka dampak positifnya tidak hanya 

dirasakan sekarang melainkan akan berguna dimasa 

mendatang dalam dunia pekerjaan, sosial dan lainnya. 

Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa saat ini EQ 

masih dikesampingkan dalam dunia pendidikan yang 

mana saat ini skisma antara dunia akademik masih 

terpaku pada paradigma-paradigma yang telah di-

rancang oleh pemerintah yang mana masih me-

ngedepankan kecendasar intelektual saja dalam dunia 

pendidikan. 

Dikutip dari buku Lawrence, William Damon se-

orang profesor di Brown University dengan tegas 

menerangkan masalah ini dalam kata pengantar 

bukunya Moral Child : 

                                                           
2 

Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, 

(Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2014), 113. 
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“Penelitian ilmiah tentang moralitas anak mem-

punyai potensi besar untuk membantu kita dalam upaya 

memperbaiki nilai-nilai moral anak. Namun, ini potensi 

yang belum dimanfaatkan karena kebanyakan penelitian 

tidak diketahui oleh umum, diabaikan sebagai suatu 

yang tidak relevan, atau dianggap omongkosong belaka. 

Karya ilmiah mengenai moralitas anak tetap 

tersembunyi karena tertumpuk diantara jurnal-jurnal 

akademik”.3  

Didalam buku karya Lawrence E. Shapiro yang 

berjudul Mengajarkan Emotional Intelligence pada 

anak, dijelaskan secara sistematis menelaah cara ber-

kembangnya keterampilan ini (EQ) selama masa kanak-

kanak dan menerangkan, secara praktis, apa saja yang 

dapat dilakukan untuk membesarkan anak dengan 

tingkat kematang sosial dan emosional yang lebih 

tinggi.  

Berbeda dengan buku kecerdasan emosional lainnya, 

buku karya Lawrence ini disusun bukan hanya dari 

pandangan Lawrence E. Shapiro saja yang merupakan 

seorang psikolog, melainkan didasarkan pada penelitian 

yang diselenggarakan di universitas, rumah sakit, dan 

klinik-klinik di seluruh Amerika Serikat.  

                                                           
3Lawrence E. Shapiro, Mengajarkan Emotional Intelligenece 

pada Anak, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), 7. 
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Menyikapi perkembangan zaman yang begitu pesat, 

maka perlu adanya pendampingan orang tua terhadap 

anak-anaknya. Mengawal langkah demi langkah setiap 

perkembangaan anak untuk menyiapkan masa 

depannya. Maka dari itu Parenting sangat berperan 

dalam mengembangkat kecerdasan emosional anak. 

Parenting merupakan pola asuh orang tua, disini 

keluarga merupakan tempat yang penting bagi 

perkembangan anak secara fisik, emosi, spiritual, dan 

sosial. Keluarga juga dipandang sebagai institusi 

(lembaga) yang dapat memenuhi kebutuhan insani, 

terutama kebutuhan bagi pengembangan ke-

pribadiannya. Melalui perawatan dan perlakuan yang 

baik dari orang tua, anak dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhan dasarnya, baik fisik-biologis maupun 

sosiopsikologisnya. Apabila anak telah memperoleh 

rasa aman, penerimaan sosial dan harga dirinya, maka 

anak dapat memenuhi kebutuhan tertingginya, yaitu 

perwujudan diri (self-actualization).4 

Keluarga merupakan lingkungan hidup anak yang 

utama dan paling ideal karena menjadi sumber 

intervensi terhadap anak yang sedang tumbuh dan 

berkembang. Intervensi tersebut dapat berupa stimulasi-

stimulasi yang diberikan pada anak sejak dini secara 

terpadu sehingga dapat merangsang perkembangan 

                                                           
4 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja, 

37-38. 
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semua aspek kepribadian seperti aspek kognitif, emosi, 

sosial, dan moral.5 

Maka dari itu parenting sangatlah berpengaruh 

terhadap perkembangan anak, khususnya pada fase 

sekolah dasar. Dimana pada fase ini anak sedang belajar 

mengembangkan kata hati, moral dan nilai-nilai serta 

berusaha mencapai kemandirian diri. 

Buku karya Lawrence E. Shapiro ini memberikan 

banyak saran mengenai apa saja yang dapat dilakukan 

orang tua untuk mengembangkan kecerdasan emosional 

anak yang mungkin berbeda dari kebiasaan-kebiasaan 

yang sering dilakukan. Lawrence dalam bukunya me-

ngatakan bahwa dia tidak bermaksud untuk membebani 

orang tua dengan cara ideal untuk membesarkan anak, 

namun dengan memahami ke-cerdasan emosional serta 

cara untuk me-ngembangkannya barangkali akan 

mengubah satu atau dua hal dalam cara membesarkan 

anak. tidak ada orangtua yang sempurna, namun satu 

hal penting yang harus diingat adalah bahwa satu 

perubahan saja dapat memberikan efek luar biasa pada 

kehidupan anak-anak kedepannya.6  

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, 

peneliti ingin meneliti mengenai strategi peningkatan 

                                                           
5 

Singgih D. Gunarsa, Dari Anak sampai Usia Lanjut, (Jakarta: 

PT BPK Gunung Mulia, 2006), 388. 

6 Lawrence E. Shapiro, Mengajarkan Emotional Intelligenece 

pada Anak, 25. 
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kecerdasan emosional anak melalui parenting dalam 

buku karya Lawrence E. Shapiro. Penulis berharap 

dengan adanya penelitian ini dapat membantu 

khususnya orang tua dalam meningkatkan kecerdasan 

emosional anak secara mudah. Maka dari ini penulis 

mengambil judul “Strategi Peningkatan Kecerdasan 

Emosional Anak Usia Sekolah Dasar Melalui Parenting 

(Analisis Buku Mengajarkan Emosional Intelligence 

Pada Anak Karya Lawrence E. Shapiro)”.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep kecerdasan emosional menurut 

Lawrence E. Shapiro? 

2. Bagaimana konsep parenting menurut Lawrence E. 

Shapiro? 

3. Bagaimana upaya meningkatkan kecerdasan 

emosional anak usia sekolah dasar melaui 

parenting menurut Lawrence E. Shapiro? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan 

diatas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

konsep kecerdasan emosional menurut 

Lawrence E. Shapiro 

2. Untuk mengetahi dan mendeskripsikan konsep 

parenting menurut Lawrence E. Shapiro 
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3. Untuk mengetahui upaya dalam meningkatkan 

kecerdasan emosional anak usia sekolah dasar 

melalui parenting menurut Lawrence  

                E. Shapiro 

D. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai sumbangsih pemikiran terhadap dunia 

akademis khususnya dalam pendidikan anak 

sekolah dasar mengenai kecerdasan emosional. 

2. Sebagai bahan pertimbangan orang tua untuk 

mengembanngan kecerdasan emosional putra 

putrinya serta mengajarkan strategi-strategi yang 

dapat digunakan orang tua dalam pengembang 

kecerdasan emosional anak. 

3. Untuk menambah wawasan bagi penulis maupun 

pembaca. 

 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Nur Hayati juga melakukan penelitian mengenai 

pengembangan kecerdasan emosional dengan judul 

“Menstimulasi Kecerdasan Emosional Anak Sejak 

Usia Dini”. Dalam tulisannya ia menyimpulkan 

bahwa: 

Kecerdasan emosional sangat penting di-

kembangkan pada diri anak sedini mungkin. Karena 

betapa banyak kita jumpai anak-anak, dimana 

mereka begitu cerdas di sekolah, begitu cemerlang 

prestasi akademiknya, namun bila tidak dapat 

mengelola emosinya, seperti mudah marah, mudah 
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putus asa atau angkuh dan sombong, maka prestasi 

tersebut tidak akan banyak bermanfaat untuk dirinya.  

Ternyata kecerdasan emosional perlu lebih 

dihargai dan dikembangkan pada anak sejak usia 

dini. Karena hal inilah yang mendasari keterampilan 

seseorang di tengah masyarakat kelak, sehingga akan 

membuat seluruh potensinya dapat berkembang 

secara lebih optimal. 

Mengenalkan keterampilan EQ pada anak usia 

dini dimulai dengan mengoptimalkan lima wilayah 

kecerdasan emosional, antara lain kemampuan 

mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi 

diri sendiri, mengenali emosi orang lain serta 

membina hubungan yang baik dengan orang lain. 

Selain itu orang tua juga perlu belajar bagaimana 

menjadi orang tua yang ber-EQ. Hal itu bisa 

dilakukan dengan cara mengembangkan kasih 

sayang afirmasif, mengajarkan tata krama, 

menumbuhkan empati serta mengajarkan arti 

kejujuran dan berpikir realistik.7 

Terdapat perbedaan dalam penelitian yang 

dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis.  Perbedaan tersebut terdapat pada 

pembahahasan penilitian. Didalam penelitian yang 

                                                           
7 Artikel Nur Hayati, ”Menstimulasi Kecerdasan Emosional 

Anak Sejak Usia Dini”, Universitas Negeri Yogyakarta, 

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/artikel%20EQ.pdf, di akses tgl 15 

desember 2018 pukul 20.25. 

 

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/artikel%20EQ.pdf
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dilakukan oleh peneliti, peneliti lebih membahas 

mengenai menstimulai kecerdasan emosional dalam 

berbagai segi, seperti halnya mengembangkan 

kecerdasan emosinal yang dilakukan oleh diri 

sendiri, mengembangkan kecerdasan emosional yang 

dikukan oleh guru, dan mengembangkan kecerdasan 

emosional yang dilakukan oleh orang tua. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan lebih meruncing dan 

mendalami mengenai strategi peningkatan emosional 

anak melalui orangtua (parenting). 

Terdapat juga persamaan antara penelitian diatas 

dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun 

persamaan tersebut adalah pembahasan dan juga 

objek penelitian. Penelitian ini sama-sama 

membahas mengenai upaya peningkatan kecerdasan 

emosional anak. 

2. Nisa Fitriani Ma’rufah juga melakukan penelitian 

dengan judul Mengembangkan Kecerdasan 

Emosional Anak Melalui Kegiatan Parenting. Dalam 

skripsinya fitria menyimpulkan bahwa: 

Peran orangtua sangat berpengaruh dalam 

kondisi perkembangan kecerdasan emosional anak, 

dengan orangtua mengikuti kegiatan parenting lalu 

hasil diterapkan pada anak maka perkembangan 

kecerdasan emosional anak akan sesuai dengan 

tahapnya. Peran guru juga berpengaruh dalam 

perkembangan kecerdasan emosional anak dengan 

melaksanakan kegiatan parenting di Kelompok 
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Bermain Roudloh yang dapat mendorong orangtua 

untuk lebih memaksimalkan dan semangat mengikuti 

kegiatan parenting. Dibandingkan dengan kalangan 

orangtua yang tidak mengikuti kegiatan parenting, 

orangtua yang sering mengikuti kegiatan parenting 

cenderung lebih ramah dan ceria. Kondisi anaknya 

pun terlihat lebih peduli dengan temannya. 

Kegiatan parenting yang telah dilaksanakan di 

Kelompok Bermain Roudloh dapat mengembangkan 

kecerdasan emosional anak saat orangtua mampu 

menerapkannya dengan baik kepada anak. Baik 

kegiatan seminar parenting, wisata edukasi, outbond 

family maupun keterlibatan orangtua di kelas. Dari 

beberapa kegiatan tersebut, yang lebih efektif dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional anak adalah 

kegiatan seminar parenting karena dari kegiatan 

tersebut orangtua menerima berbagai materi dari 

guru maupun narasumber bagaimana cara mendidik 

dan mengasuh anak dengan baik, lalu orangtua 

menerapkan hasil dari mengikuti kegiatan parenting 

kepada anak.8 

                                                           

8
 Nisa Fitriani Ma’rufah, Mengembangkan Kecerdasan 

Emosional Anak Melalui Kegiatan Parenting (Studi Kasus pada 

Kelompok Bermain Roudloh Desa Cilongok, Kecamatan Cilongok, 

Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah) , (Universitas Negeri Semarang, 

2017). 
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Terdapat perbedaan yang signifikan antara 

penelitian diatas dengan penelitian penulis. 

Perbedaan tersebut terletak pada jenis penelitian 

yang digunakan, penelitian diatas menggunakan 

jenis penelitian kualitatif model 1 sedangkan penulis 

menggunakan penelitian kualitatif model 2 (Library 

Research). Selain itu dijelaskakn didalam penelitian 

diatas bahwa cara mengembangkan kecerdasan 

emosional anak dilakukan dengan memberikan 

seminar parenting, wisata edukasi, outbond family 

yang di lakukan di lembaga Kelompok Bermain 

Roudloh, sedangkan dalam proposal yang dibuat 

penulis, penulis berusaha memberikan pengetahuan 

mengenai strategi pengembangan emosional anak 

cukup dengan membaca buku “Mengajarkan 

Emotional Intelligence” karya Lawrence E. Shapiro. 

Dengan buku ini orang tua dapat berlajar secara 

otodidak mengenai strategi mengembangkan 

emosional anak-anak mereka. 

Namun terdapat persamaan antara penelitian 

diatas dengan penelitian yang penulis lakukan. 

Adapun persamaan tersebut adalah pembahasan dan 

juga objek penelitian. Penelitian ini sama-sama 

membahas mengenai upaya peningkatan kecerdasan 

emosional anak melalui orang tua (parenting). 

3. Azwar Unggul Widodo juga melakukan penelitian 

dengan judul “Pengembangan Kecerdasan 

Emosional Anak Dalam Keluarga Muslim di Desa 
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Pecinan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes” 

dalam penelitiannya azwar menyimpulkan bahwa: 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis 

lakukan, pola asuh orang tua anak-anak dalam 

membentuk/mengembangkan kecerdasan emosional 

terbagi menjadi 4 gaya parenting, meliputi gaya 

parenting mengabaikan (6,56% atau 4 orang), gaya 

parenting mencela (21,31% atau 13 orang), gaya 

parenting laisse faire (8,20% atau 5 orang), dan gaya 

parenting orang tua empati (63,93% atau 39 orang). 

Dapat disimpulkan bahwa sebagian orang tua pola 

asuhnya adalah orang tua empati. Pola asuh (gaya 

parenting) mengabaikan cenderung acuh atau 

mengabaikan perasaan emosi negatif anak, parenting 

mencela terkesan menghakimi dan mengkritik emosi 

negatif anak, laissez faire membebaskan anak 

mengungkapkan emosinya sedangkan orang tua 

empati lebih toleran, menghargai emosi yang terjadi 

pada anak serta menjadikan emosi sebagai 

kesempatan untuk menjadi lebih dekat.  

Strategi dalam mengembangkan kecerdasan 

emosional anak dapat disimpulkan dengan cara 

menyadari emosi anak, mendengarkan/ berempati 

dan membenarkan perasaan-perasaan anak, 

menganggap emosi anak sebagai suatu kesempatan 

untuk akrab dan mendidik, membantu anak untuk 

menyebutkan emosi secara verbal, menghindari 

kritik berlebihan, komentar menghina dan 

menertawakan, memberikan pujian kepada anak, 
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memberikan pilihan dan menghormati keinginan 

anak, jujur pada anak, membaca buku bersama anak, 

dan mendidik anak dengan sabar.9 

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yang 

dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan 

penulis adalah metode penelitian yang digunakan 

adalah penelitian kualitatif model 1 sedangakan 

penelitian yang digukan penulis adalah penelitian 

kualitatif model 2 (library research), selain itu 

penelitian di atas lebih menekankan pada pola asuh 

keluarga muslim yang ada di Desa Pecinan saja, 

sedangkan penilitian yang dilakukakn penulis dapat 

digunakan oleh seluruh orang tua dimana saja dan 

dapat dengan mudah digunakan untuk melajar 

mengenai strategi peningkatan kecerdasan emosional 

anak-anak mereka. 

Selain itu terdapat persama dalam penelitian ini, 

yaitu kedua penelitian ini sama-sama membahas 

mengenai pengembangan kecerdasan emosional 

anak yang dilakukan melalui orangtua (parenting). 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan penelitian dan jenis penelitian  

                                                           
9
 Azwar Unggul Widodo, Pengembangan Kecerdasan 

Emosional Anak Dalam Keluarga Muslim Di Desa Pecinan Kecamatan 

Bumiayu Kabupaten Brebes, (Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) 

Purwokerto 2015). 
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Dalam metodologi penelitian, terdapat tiga jenis 

pendekatan, yaitu pendekatan metode kualitatif, 

kuantitatif, dan campuran. Penelitian yang akan 

penulis lakukan dalam skripsi ini adalah 

menggunakan  penelitian yang termasuk dalam 

pendekatan kualitatif.  Bogdan dan Taylor 

mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
10 

 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan 

peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian literatur 

atau bisa juga disebut penelitian kepustakaan 

(library research). Penelitian kepustakaan (library 

research) ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan 

dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca 

dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.11  

Penelitian ini termasuk dalam penelitian 

kepustakaan (library research), karena sumber data 

utama dari penelitian ini adalah buku yang berjudul 

“Mengajarkan Emotional Intelligence” Karya 

Lawrence E. Shapiro. 

2. Data dan sumber data 

a. Data penelitian 

                                                           
10

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 4. 

11 Mestika Zed, Metode penelitian Kepustastakaan (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3. 
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Data penelitian yang digunakan peneliti pada 

penelitian ini adalah buku yang berjudul 

“Mengajarkan Emotional Intelligence” Karya 

Lawrence E. Shapiro. 

 

b. Sumber data 

Dalam penelitian ini, sumber data terdiri dari 

sumber data primer dan sumber data sekunder.  

1) Sumber data primer merupakan sumber 

utama dalam penelitian ini, yaitu buku 

buku yang berjudul “Mengajarkan 

Emotional Intelligence” Karya Lawrence 

E.  

2) Sumber data sekunder, yaitu sumber data 

yang menjadi penunjang terhadap 

sumber data primer, penulis meng-

gunakan berberapa sumber data sekuder 

seperti: 

a) Buku yang berjudul “Psikologi 

Perkembangan Anak dan Remaja” 

karya Syamsu Yusuf, Bandung, 

2014. 

b) Buku yang berjudul “Psikologi 

Keluarga Penanaman Nilai dan 

Penanganan Konflik dalam 

Keluarga”, karya Sri Lestari, 

Jakarta, 2012. 
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c) Buku yang berjudul “Psikologi 

Perkembangan Peserta Didik”, karya 

Desmita, Bandung, 2016. 

d) Buku yang berjudul “Emotional 

Intelligence”, karya Daniel 

Goleman, Jakarta, 1996. 

e) Buku yang berjudul “Pola Asuh 

Orang Tua dalam Membantu Anak 

Mengembangakan Disiplin Diri”, 

karya Moh. Shochib, Jakarta, 2014. 

f) Buku yang berjudul “Psikologi 

Pendidikan”, karya Sumadi 

Suryabrata, Jakarta, 2015. 

g) Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia, Nomor 44, Tahun 2017 

Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. 

h) Al-Qur’an terjemah, Al-Qur’an 

Maghfirah, Jakarta, Maghfirah Pustaka, 

2006. 

i) Buku yang berjudul “Kamus Inggris 

Indonesia”, karya John M. Echol dan 

Hassan Shadily, Jakarta, 2005. 

j) Buku yang berjudul “Dari Anak sampai 

Usia Lanjut”, karya Singgih D. 

Gunarsa, Jakarta, 2006. 

k) Buku yang berjudul “Prosedur 

Penelitian: Suatu Pendekatan 

Praktik”, karya Suharsimi Arikunto, 

Jakarta, 2006.  
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l) Buku yang berjudul “Metodologi 

Penelitian Kualitatif”, karya Lexy J. 

Moleong, Bandung, 2017. 

m) Buku yang berjudul “Memahami 

Penelitian Kualitatif”, karya Sugiono, 

Bandung, 2005. 

 

3. Teknik pengumpulan data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. 

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya.12  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

majalah, skripsi, tesis, desertasi, surat kabar, 

majalah, laporan penelitian, dst.13 Dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang.14 Dokumen 

                                                           
12

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan 

Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.  

13 
Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, 3.  

14 
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta. 2017), 240. 
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ini juga bisa berupa dokumen publik (seperti koran, 

makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat 

(seperti buku harian, diary, surat email).15 

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian 

kepustakaan maka data-data yang digunakan sebagai 

bahan penelitian bersumber pada buku-buku, jurnal, 

tulisan-tulisan tertentu, dan lainnya yang terkait 

penelitian. 

4. Teknik analisis data 

Dalam penelitian ini, analisis data yang 

digunakan oleh penulis adalah analisis isi (content 

analysis). Analisis isi (content analysis) adalah 

penelitian yang bersifat pembahasan mendalam 

terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak 

dalam media masa.16  

Menurut Holsty, kajian isi atau analisis isi adalah 

teknik apapun yang digunakan untuk menarik 

kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik 

pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.17  

Analisis data dilakukan dengan meng-

organisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

                                                           
15

 John W. Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, 

Kuantitatif,  dan Mixed (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 270. 

16 
Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian 

Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 165. 

17
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017) 220. 
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memilih mana yang paling penting dan akan 

dipelajari, dengan menggunakan pola berfikir 

induktif, deduktif dalam penarikan kesimpulan yang 

dapat diceritakan orang lain.18 

Induktif yaitu proses berfikir yang berangkat dari 

fakta-fakta khusus atau peristiwa-peristiwa yang 

konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa 

khusus tersebut ditarik generalisasi yang bersifat 

umum. Sedangkan deduktif yaitu proses berfikir 

yang berangkat dari pengetahuan, fakta-fakta atau 

peristiwa yang umum, kemudian dari pengetahuan 

umum tersebut ditarik generasisasi yang bersifat 

khusus. Tahap-tahap analisis isi adalah: 

a. menemukan permasalan yang akan diteliti 

b. menyusun kerangka pemikiran dengan 

merumuskan permasalahan yang ada 

c. menyusun perangkat metodologi yaitu 

dengan menemukan metode yang akan di-

gunakan, yaitu metode untuk me-ngumpulkan 

data dan metode untuk analisis data 

d. analisis data, yaitu dengan menganalisis 

terhadap data yang delah dikumpulkan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini terdapat empat bab yang akan 

diuraikan. Berikut adalah sistematika yang penulis 

                                                           
18 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: CV. 

Alfabeta, 2005), 88. 
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susun untuk mengetahui ilustrasi secara umum dari 

penulisan skripsi ini: 

Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah hasil penelitian 

terdahulu dan kajian teori, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II membahas mengenai teori  

Bab III membahas mengenai buku “Mengajarkan 

Emotional Intelligence pada Anak” karya Lawrence E. 

Shapiro. Mengenai konsep kecerdasan emosional dan 

Konsep parenting menurut Lawrence E. Shapiro. 

Bab IV berisi tentang inti dari penelitian ini yang 

memuat analisis penelitian yang dilakukan oleh penulis 

mengenai buku “Mengajarkan Emotional Intelligence 

pada Anak” karya Lawrence E. Shapiro yaitu analisis 

materi tentang strategi peningkatan kecerdasan 

emosional anak usia sekolah dasar melalui parenting. 

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran.
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kecerdasan Emosional 

Akar kata emosi adalah movere yang berarti 

menggerakkan, bergerak. Emosi menurut Sarlito 

Wirawan Sarwono dikutip dari buku Psikologi 

Perkembangan Anak dan Remaja karya Syamsu Yusuf, 

berpendapat bahwa emosi merupakan “Setiap keadaan 

pada diri seseorang yang disertai warna efektif baik 

pada tingkat lemah maupun pada tingkat yang luas. 

Warna efektif ini adalah perasaan-perasaan tertentu 

yang dialami pada saat menghadapi (menghayati) suatu 

situasi tertentu.1 

EQ menurut Salovey dan Mayer dikutip dari buku 

Mengajarkan Emotional Intelligenece pada Anak karya 

Lawrence E. Shapiro, mendefinikan kecerdasan 

emosional sebagai himpunan bagian dari kecerdasan 

sosial yang melibatkan kemampuan memantau 

perasanaan dan emosi baik dalam diri sendiri maupun 

pada orang lain, memilih-milih semuanya, dan 

menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran 

dan tindakan.2 

                                                           
1 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, 

115. 

2 Lawrence E. Shapiro, Mengajarkan Emotional Intelligenece 

pada Anak, 8. 
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Menurut Goleman Kecerdasan Emosional adalah 

kemampuan seperti kemampuan untuk memotivasi diri 

sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, me-

ngendalikan dorongan hati dan tidak melebih-

lebihankan kesenangan, mengatur suasana hati dan 

menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan ke-

mampuan berpikir, berempati dan berdoa.3  

Kecerdasan emosional dapat sama ampuhnya 

terhadap diri manusia dan terkadang malah lebih ampuh 

dari pada IQ. Karena banyak orang mengatakan IQ 

tidak dapat banyak diubah oleh pengalaman atau 

pendidikan, sedangkan EQ dapat dipelajari dan 

dikembangkan pada anak-anak. seperti misalnya saja 

kenapa ketika ada orang yang ber IQ tinggi mengalami 

kegagalan dan orang yang ber IQ rata-rata malah 

kadang meraih sukses yang luar biasa. Yang 

mempengaruhi hal ini adalah kemampuan-kemampuan 

yang disebut dengan kecerdasan emosional, kecerdasan 

ini mencakup pengendalian diri, semangat dan 

ketekunan, serta kemampuan untuk memotivasi diri 

sendiri. Keterampilan-keterampilan inilah yang dapat 

mendorong anak-anak sukses dikemudian hari.4  

Banyak ahli yang berusaha memasukkan emosi 

kewilayah kecerdasan, seperti halnya dengan E.L. 

Thorndikel seorang ahli psikologi terkemuka dikutip 

dari buku karya Daniel Goleman dalam artikelnya di 

                                                           
3 Daniel Goleman, Emotional Intelligence, (Jakarta: PT 

Gramedia, 1996), 45. 
4 Ibid., XIII 
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Harper’s Magazine menyatakan bahwa salah satu aspek 

kecerdasan emosional, yaitu kecerdasan “sosial”, 

kemampuan untuk memahami orang lain dan bertindak 

bijaksana dalam hubungan antar manusia merupakan 

suatu aspek IQ.5  

Dalam buku karya Daniel Goleman ini dijelaskan 

bahwa Salovey menempatkan kecerdasan pribadi dalam 

definisi dasar tentang kecerdasan emosional, dan 

memperluas kecerdasan emosi ini menjadi lima wilayah 

utama yaitu: 

1. Mengenali emosi diri. Kesadaran diri mengenali 

perasaan sewaktu perasaan itu terjadi merupakan 

dasar kecerdasan emosional. 

2. Mengelola emosi. Menangani perasaan agar 

perasaan dapat terungkap dengan pas adalah 

kecakapan yang bergantung pada kesadaran diri. 

3. Memotivasi diri sendiri. Menata emosi sebagai 

alat untuk memcapai tujuan adalah hal yang 

sangat penting dalam kaitan untuk memberi 

perhatian, untuk memotivasi diri sendiri dan 

menguasai diri sendiri, dan untuk berkrasi.  

4. Mengenali emosi orang lain. Empati, ke-

mampuan yang juga bergantung pada kesadaran 

diri emosional, merupakan kemampuan bergaul. 

5. Membina hubungan. Seni membina hubungan, 

sebagian besar, merupakan keterampilan me-

ngelola emosi orang lain. Ini merupakan ke-

                                                           
 5 Ibid., 56. 
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terampilan yang menunjang popularitas, ke-

pemimpinan, dan keberhasilan antar pribadi.6 

Dikutip dari buku karya Daniel Goleman, LeDoux 

mengungkap bagaimana emosi itu terjadi, yaitu ketika 

sinyal-sinyal indra dari mata atau telinga lebih dulu 

berjalan di otak menuju talamus, kemudian melewati 

sinaps tunggal menuju ke amigdala; sinyal kedua dari 

talamus disalurkan ke neokorteks otak yang berpikir.  

Ketika sinyal disalurkan lebih dulu ke amigdala, 

manusia akan mendapatkan respon yang cepat, 

amigdala inilah  merupakan jalan pintas untuk 

merespon sinyal yang biasa disebut reflek. Sedangkan 

sinyak yang masuk pada neokorteks akan dicerna otak 

lebih lamban, namun lebih lengkap informasi, 

kemudian merancang rencana tindakan yang akan 

dilakukan.7 

Emosi dibagi menjadi dua kelompok yaitu emosi 

sensoris dan emosi kejiwaan (psikis). Emosi sensoris, 

merupakan emosi yang timbul karena rangsangan dari 

luar terhadap tubuh, seperti rasa manis, dingin, sakit, 

lelah dan lainnya. Kedua adalah emosi psikis, emosi ini 

menyangkut kejiaan seperti perasaan intelektual (rasa 

yakin, rasa gembira, rasa puas dan lainnya), perasaan 

sosial (rasa solidaritas, persaudaraan, simpati, kasih 

sayang dan lainnya), perasaan susila (rasa tanggung-

jawab, rasa bersalah, rasa tentram dan lainnya), 

                                                           
6 Ibid., 
7 Lawrence E. Shapiro, Mengajarkan Emotional Intelligence 

pada Anak, 23. 
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perasaan keindahan (keindahan akan sesuatu baik 

mengenai kebenda ataupun kerohanian), perasaan 

ketuhanan (setiap manusia sebenarnya memiliki insting 

religius pada dirinya). 

 

B. Anak usia sekolah dasar 

Karakteristik anak usia sekolah dasar (SD), anak-

anak usia sekolah ini memiliki karakteristik yaitu 

senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam 

kelompok, dan senang merasakan atau melakukan 

sesuatu secara langsung. Menurut Havighurst dikutip 

dari buku Psikologi Perkembangan Peserta Didik karya 

Desmita, tugas perkembangan anak usia sekolah dasar 

meliputi: 

1. Menguasai keterampilan fisik yang diperlukan 

dalam permainan dan aktivitas fisik. 

2. Membina hidup sehat. 

3. Belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok 

4. Belajar menjalankan peran sosial sesuai dengan 

jenis kelamin. 

5. Belajar membaca, menulis, dan  berhitung agar 

mampu   berpartisipasi dalam masyarakat. 

6. Memperoleh sejumlah konsep yang di perlukan 

untuk berpikir efektif. 

7. Mengembangkan kata hati, moral dan nilai-nilai. 

8. Mencapai kemadirian pribadi.8 

                                                           
8 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: 

PT REMAJA ROSDAKARYA, 2016), 36-37. 
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Perkembangan emosi anak usia sekolah dasar. 

Menginjak usia sekolah, anak mulai menyadari bahwa 

pengungkapan emosi secara kasar tidaklah diterima 

dimasyarakat. Oleh karena itu, anak mulai belajar 

mengendalikan dan mengontrol ekspresi emosinya. 

Kemampuan mengontrol emosi diperoleh anak melalui 

peniruan dan latihan (pembiasaan). Apabila anak 

dikembangkan dalam lingkungan yang suasana 

emosinya stabil, maka perkembangan emosi anak 

cenderung stabil begitupun sebaliknya. Emosi-emosi 

anak yang secara umum dialami pada tahap per-

kembangan usia seklah dasar adalah marah, takut, 

cemburu, iri hati, kasih sayang, rasa ingin tahu, dan 

kegembiraan.9 

Perkembangan anak pada fase sekolah dasar ini 

biasanya disebut masa pueral. Masa ini merupakan 

suatu masa dimana anak tidak lagi sibuk dengan dirinya 

sendiri melainkan ia akan sibuk dengan yang lainnya, 

mereka menghadapai dunia ini dengan aktifitas yang 

tertuju ke luar. Dikutip dari buku Psikologi Pendidikan 

karya Sumadi Suryabrata, Stern menganggap masa ini 

sebagai masa dimana anak meninggalkan masa dongeng 

dan masa bermain serta masuk ke dalam alam kerja 

yaitu alam mengenal dan berbuat.10  

Pada masa ini hubungan sosial anak makin luas, 

dimana anak akan membentuk kelompok-kelompok, 

                                                           
9 Daniel Goleman, Emotional Intelligence, (Jakarta: PT 

Gramedia, 1996), 181. 

10 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja 

GrafindoPersada, 2015), 208. 
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untuk dapat mengetahui segalanya. Keterampilan sosial 

anak pada masa ini akan berkembang begitupun dengan 

kemampuan dirinya.  

Pengawalan orang tua dalam perkembangan anak 

pada fase ini sangatlah diperlukan. Sehingga orang tua 

juga perlu mengetahui bagaimana cara mengasuh anak 

dan srategi dalam peningkatan emosional anak. maka 

dari ini parenting disini sangatlah dibutuhkan. 

 

C. Parenting   

Secara bahasa parenting berasal dari bahasa Inggris 

yaitu parent yang berarti orangtua.11 Takdir Illahi, 

dalam buku Quantum Parenting, ia memaknai 

parenting dengan sebuah proses memanfaatkan 

keterampilan mengasuh anak yang dilandasi oleh 

aturan-aturan yang agung dan mulia. Pola asuh 

merupakan bagian dari proses pemeliharaan anak 

dengan menggunakan teknik dan metode yang menitik 

beratkan pada kasih sayang dan ketulusan cinta yang 

mendalam dari orangtua.12 

Parent dalam parenting memiliki beberapa definisi 

ibu, ayah, seseorang yang akan membimbing dalam 

kehidupan baru, seorang penjaga, maupun seorang 

pelindung. Parent adalah seseorang yang mendampingi 

dan membimbing semua tahapan pertumbuhan anak, 

                                                           
11 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggrir 

Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 418. 
12 Mohammad Takdir Illahi, Quantum Parenting, (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2013), 133. 
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yang merawat, melindungi, mengarahkan kehidupan 

baru anak dalam setiap tahapan     perkembangannya.13 

Dalam PPRI No. 44 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pengasuhan Anak BAB 1 Pasal 1 Ayat 1 

berbunyi, Pengasuhan Anak adalah upaya untuk 

memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, 

keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan 

berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak. 

Dalam Ayat 5 berbunyi, Orang Tua adalah ayah 

dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau 

ayah dan/atau ibu angkat.14 

Menurut Shochib, parenting adalah upaya orangtua 

yang diaktualisasikan pada penataan lingkungan sosial, 

lingkungan budaya, suasana psikologis serta perilaku 

yang ditampilkan pada saat terjadinya pertemuan 

dengan anak-anak, kontrol orangtua terhadap perilaku 

anak, serta nilai moral yang dijadikan dasar berperilaku 

dan yang diupayakan kepada anak.15 
 

                                                           
13 Nisa Fitriani Ma’rufah, Mengembangkan Kecerdasan 

Emosional Anak Melalui Kegiatan Parenting (Studi Kasus pada 

Kelompok Bermain Roudloh Desa Cilongok, Kecamatan Cilongok, 

Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah) , (Universitas Negeri Semarang, 

2017). 

14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 44, Tahun 

2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak 

15 Moh. Shocib, Pola Asuh Orang Tua dalam Mengembangkan 

Disiplin Diri, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 39. 
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Sedangkan menurut Surbakti bahwa parenting 

memiliki bermacam-macam makna. Secara terminologi 

dapat diidentifikasikan sebagai proses mengasuh anak. 

Di dalam bahasa Indonesia, kata mengasuh me-

ngandung makna metode atau cara orangtua mencukupi 

kebutuhan fisiologis dan psikologis anak, membesarkan 

anak berdasarkan standar dan kriteria yang orangtua 

terapkan, menanamkan dan memberlakukan tata nilai 

kepada anak.16 

Istilah parenting menggeser istilah parenthood, 

sebuah kata benda yang berarti keberadaan atau tahap 

menjadi orang tua, menjadi kata kerja yang berarti 

melakukan sesuatu pada anak seolah-olah orang tualah 

yang mebuat anak menjadi manusia. Tugas orang tua 

pun kemudian tumbuh dari sekedar mencukupi 

kebutuhan dasar anak dan melatihnya dengan ke-

terampilan hidup mendasar, menjadi memberikan yang 

terbaik bagi kebutuhan material anak, memenuhi 

kebutuhan emosi dan psikologi anak, dan menyediakan 

kesempatan untuk menempuh pendidikan terbaik. La 

Veni , menjelaskan bahwa tujuan universal parenting 

meliputi: (1) menjamin kesehatan dan keselamatan 

fisik, (2) mengembangkan kapasitas perilaku untuk 

                                                           
16 Nisa Fitriani Ma’rufah, Mengembangkan Kecerdasan 

Emosional Anak Melalui Kegiatan Parenting (Studi Kasus pada 

Kelompok Bermain Roudloh Desa Cilongok, Kecamatan Cilongok, 

Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah) , (Universitas Negeri Semarang, 

2017). 
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menjaga diri dengan pertimbangan ekonomis, dan (3) 

pemenuhan kapasitas perilaku untuk memaksimalkan 

nilai-nilai budaya, misalnya moralitas, kemuliaan, 

prestasi.17 

Dapat disimpulkan bahwa parenting adalah cara, 

upaya ataupun pola asuh orang tua dalam mencukupi 

kebutuhan fisiologis dan psikologis anak serta mem-

bimbing, mendampingi, menjaga, merawat dalam 

semua tahap pertumbuhan anak untuk mengarahkan 

kepada kehidupan baru. 

Gaya pengasuhan anak dan interaksi orantua dengan 

anak memiliki dampak yang besar pada perkembangan 

anak. Dikutip dari buku karya Sri Lestari yang berjudul 

Psikologi Keluarga, Baumrind telah mempelopori 

pendekatan Tipologi sebagai gaya pengasuhan orangtua 

terhadap anak. Gaya pengasuhan anak (Parenting Style) 

ini memiliki dua dimensi dalam pelaksanaan tugas 

pengasuhan tersebut, yaitu demandingness dan 

responssiveness. Demandingness merupakan dimensi 

yang berkaitan dengan tuntutan-tuntutan orangtua 

mengenai keinginan menjadika anak sebagai bagian 

dari keluarga, harapan tentang perilaku dewasa, 

disiplin, penyediaan supervisi, dan upaya menghadapu 

masalah perilaku. Faktor ini mewujudkan dalam 

tindakan kontrol dan regulasi yang dilakukan oleh 

                                                           
17 Sri Lestari, Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan 

Penanganan Konflik dalam Keluarga, (Jakarta: Kencana Prenamedia 

Group, 2012), 36. 
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orangtua. Responssiveness merupakan dimensi yang 

berkaitan dengan ketanggapan orangtua dalam hal 

membimbing kepribadian anak, membentuk ketegasan 

sikap, pengaturan diri, dan pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan khusus. Faktor ini mewujud dalam tindakan 

penerimaan, suportif, sensitif terhadap kebutuhan, 

pemberian afeksi dan penghargaan.
18

  

Dalam buku Mengajarkan Emotional Intelligence 

pada Anak karya laurence E. Shapiro, para peneliti 

menemukan bahwa ada tiga gaya umum bagaimana 

orang tua menjalankan perannya sebagi orangtua: 

1. Orangtua otoriter memberlakukan peraturan-

peraturan yang ketat dan menutut agar peraturan-

peraturan itu dipatuhi. Orangtua otoriter berusaha 

menjalankan rumahtangga yang didasarkan pada 

struktur dan tradisi, walaupun dalam bannyak hal, 

tekanan mereka akan keteraturan dan pengawasan 

membebani anak. 

2. Orangtua permisif, berusa menerima dan 

mendidik sebaik mungkin, tetapi cenderung 

sangat pasif ketika sampai ke masalah penetapan 

batas-batas atau menanggapi ketidak patuhan. 

Orang tua permitif tidak begitu menuntut, juga 

tidak menetapkan sasaran yang jelas bagi 

anaknya, karena yakin bahwa anak-anak 

seharusnya berkembang sesuai dengan 

kecenderungan alamiahnya. 

                                                           
18 Ibid., 48. 
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3. Orangtua otoritatif, berbeda dengan orangtua 

otoriter maupun orangtua permisif, pola asuh 

orang tua pada otoritatif ini berusa me-

nyeimbangkan antara batas-batas yang jelas dan 

lingkungan rumah yang baik untuk  tumbuh. 

Mereka memberi bimbingan tetapi tidak 

mengatur, mereka memberi penjelasan tentang 

yang mereka lakukan serta membolehkan anak 

memberi masukan dalam pengambilan keputusan-

keputuasan penting.
19

 

Dalam buku karya Sri Lestari juga dijelaskan, 

Baumrind pelopor pendekatan tipografi ini me-

nunjukakan empat gaya pengasuhan yaitu gaya 

authoritative (otoritatif), authoritarian (otoriter), 

permisive (permisif), dan rejecting-neglecting (tak 

peduli).
20

 

Orangtua yang memiliki gaya pengasuhan otoriter 

akan cenderung pada banyaknya aturan dan tuntutan 

pada anak, sedikit penjelasan, dan kurang peka terhadap 

kebutuhan dan pemahaman terhadap anak. kebalikan 

dengan gaya pengasuhan otoriter, gaya pengasuhan 

permisif ini cenderung sedikit aturan dan tuntutan, anak 

cenderung terlalu dibiarkan bebas menuruti ke-

mauannya. Sedangkan orangtua otoritatif ini lah dimana 

                                                           
19Lawrence E. Shapiro, Mengajarkan Emotional Intelligenece 

pada Anak, 27-28. 

20Sri Lestari, Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan 

Penanganan Konflik dalam Keluarga, 48. 
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orangtua memiliki tuntutan yang masuk akal, penguatan 

yang konsisten, disertai kepekaan dan penerimaan pada 

anak. ada juga gaya pengasuhan tak peduli, orangtua 

akan lebih sedikit memberi aturan dan tuntutan, tidak 

peduli dan tidak peka terhadap kebutuhan anak. 

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui gaya 

pengasuhan seperti apa yang perlu diterapkan untuk 

mengasuh anak. Gaya pengasuhan otoritatif inilah yang 

dianggap sebagai gaya pengasuhan yang lebih efektif 

untuk mengasuh anak dan sangat menunjang dalam 

perkembangan kecerdasan emosional anak. 

Orangtua hendaknya memperlakukan seorang anak 

dengan baik. Perilaku orangtua yang otoriter atau keras 

akan mengakibatkan perkembangan pribadi anak yang 

kurang diharapkan. Begitu pula dengan perlakuan yang 

permisif (terlalu memberi kebebasan), akan menjadikan 

anak pribadi yang tidak bertanggungjawab, atau bahkan 

kurang mempedulikan aturan atau nilai-nilai dalam 

masyarakat. 

Sikap dan perlakuan orangtua yang baik adalah yang 

mempunyai karakteristik: a) memberikan curahan kasih 

sayang yang ikhlas, 2) bersikap respek atau menghargai 

pribadi anak, 3) menerima anak sebagaimana biasanya, 

4) mau mendengarkan keluhan anak, 5) memaafkan 

kesalahan anak dan memintamaaf bila ternyata orangtua 

sendiri melakukan kesalahan, 6) meluruskan kesalahan 
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anak dengan pertimbangan atau alasan-alasan yang 

tepat.21  

Orangtua tua yang bersikap otoriter dan yang 

memberikan kebebasan penuh pada anak menjadi 

pendorong bagi anak untuk berperilaku agresif. 

Orangtua yang bersikap demokratis tidak memberi andil 

terhadap terhadap perilaku anak untuk agresif dan 

menjadi pendorong terhadap perkembangan anak ke 

arah yang positif.  

Dalam Al-Qur’an juga dijelaskan pentingnya 

parenting atau pengasuhan orangtua terhadap anak. 

Terdapat dalam Q.S. Al-Isro’(17) : 24  

 

ْحَمِة َوقُْل َربِّ اْرَحْمهَُما َكَما َربَّيَانِي َواْخفِْض  لِّ ِمَن الزَّ لَهَُما َجنَاَح الذُّ

 َصِغيًزا 

 

Terjemah Arti: Dan rendahkanlah dirimu terhadap 

keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah: 

"Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana 

mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil".22 

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah akan 

mengasihi hambanya (orantua) sesuai dengan apa yang 

telah ia bimbingkan kepada anaknya, sesuai dengan 

kasih sayang yang telah ia ajarkan kepada anak-

                                                           
21 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, 

139. 
22 Al-Qur’an terjemah, Al-Qur’an Maghfirah, (Jakarta: 

Maghfirah Pustaka, 2006), 282. 
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anaknya. Janganlah berharap banyak pada anakmu jika 

kamu tidak mendidiknya sebagaimana mestinya. 

Dari surah tersebut dapat diketahui dengan jelas 

bahwa penting sekali pengasuhan orangtua bagi anak. 

Begitupun orangtua seharusnya dapat mengasuh 

anaknya dengan sabaik-baiknya karena Allah telah 

menitipkan anugrah yang harus dijaga kepada mereka.   

Anak-anak yang memiliki perilaku baik diupayakan 

melalui kultur, situasi, dan kondisi yang mencerminkan 

nilai-nilai moral, dan demokratisasi dalam kehidupan 

keluarga, sehingga tidak ada kesempatan untuk 

memiliki sifat-sifat agresif dan negatife, dan lingkungan 

eksternal ditata oleh orangtua yang memberikan 

dukungannya. Hal inilah yang perlu diterapkan oleh 

orangtua, yaitu memiliki kasih sayang yang afirmatif.
23 

 

Dalam buku karya Lawrence menjelaskan 

bagaimana cara mengembangkan kasih sayang afirmatif 

dalam mendidik anak. kasih sayang afirmatif berarti 

menyediakan situasi yang baik bagi perkembangan 

emosi anak, dan mendukung melalui cara yang dengan 

jelas dikenal oleh anak.
24

  

Kasih sayang seperti ini lebih dari sekedar memberi 

pujian ketika anak mendapat nilai tinggi dalam ulangan, 

atau memeluk dan memberi ciuman selamat tidur, 

namun kasih sayang afirmatif ini berarti melibatkan diri 

secara aktif dalam kehidupan anak seperti bermain 

                                                           
23 Moh. Shocib, Pola Asuh Orang Tua dalam Mengembangkan 

Disiplin Diri, 4-5. 
24 Lawrence E. Shapiro, Mengajarkan Emotional Intelligence 

pada Anak, 29. 
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bersama anak-anak atau ikut serta dalam kegiatan-

kegiatan anak. Penelitian juga mengungkapkan bahwa 

hubungan yang terbuka dan saling menyayangi dengan 

anak akan memberikan efek jangka panjang berupa 

meningkatnya citra diri, keterampilan menguasai 

situasi, dan mungkin kesehatan anak. 

Kasih sayang afirmatif ini dapat digunakan oleh 

orangtua untuk meningkatkan kecerdasaan emosional 

anak.  

 

D. Strategi meningkatkan kecerdasan emosional anak 

Dalam buku karya Lawrence E. Shapiro ini di-

jelaskan upaya yang dapat dilakukan oleh orangtua 

untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak, yaitu 

dengan:  

1. Emosi dari Segi Moral 

Perlu kita ketahui bahwa saat ini krisis moral 

terus melanda generasi bangsa ini. Pemberitaan di 

surat-surat kabar, televisi dan median lain tentang 

khasus-khasus anak seperti kenakalan remaja, 

narkoba, tawuran bahkan pembunuhan sudah 

tidak asing lagi kita dengar.  

Berita-berita dalam surat kabar itu hanyalah 

mencerminkan masalah-masalah yang paling 

gawat saja. Padahal sebetulnya tidak memadainya 

fasilitas dalam perkembangnan moral anak-anak 

atau kurang berkembanganya kesadaran akan 

moral, berpengaruh terhadap setiap aspek dalam 

masyarakat, seperti: harmoni di rumah, keamanan 
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di jalan, kemampuan sekolah-sekolah dalam 

mengajar, dan terpadunya nilai-nilai sosial sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan moral anak-

anak, sehingga hal-hal semacam itu juga perlu 

diperhatiakan. 

 Keberhasilan perkembangan moral berarti 

dimilikinya emosi dan perilaku yang 

mencerminkan kepedulian akan orang lain: saling 

berbagi, bantu-membantu, saling mengasihi, 

tenggang rasa, dan kesediaan mematuhi aturan-

aturan masyarakat. agar menjadi manusia 

bermoral, dikutip dari buku karya Lawrence ini, 

William Damon, seorang profesor di Bown 

University, yang dianggap salah satu pakar 

terkemuka Amerika dalam perkembangan moral 

anak-anak dan remaja menyatakan bahwa anak-

anak harus mendapat keterampilan emosional dan 

sosial sebagai berikut: 

Mereka harus mengikuti dan memahami 

perbedaan antara perilaku yang “baik” dan yang 

“buruk” dan mengembangkan kebiasaan dalam 

hal perbuatan yang konsisten dengan sesuatu yang 

dianggap “baik”. 

Mereka harus mengembangkan kepedulian, 

perhatian, dan rasa tanggungjawab atas ke-

sejahteraan dan hak-hak orang lain, yang di-

ungkapkan melalui sikap peduli, dermawan, 

ramah, dan pemaaf. 
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Mereka harus merasakan reaksi emosi negatif 

seperti malu, bersalah, marah, takut, dan rendah 

diri bila melanggar aturan moral.25 

2.  Keterampilan Berpikir EQ 

Tidak seperti makluk-makluk lain, manusia 

mempunyai kemampuan untuk mengelola dan 

mengendalikan emosinya cukup dengan berpikir. 

Berkembangnya neokorteks, bagian otak yang 

mengendalikan bahasa dan pikiran logis, me-

mungkinkan manusia berpikir tentang perasannya, 

bahkan mengubah perasaan itu. Misalnya saja 

ketika seseorang merasa cemas menjelang ujian, 

ia dapat mencari cara untuk menenangkan dirinya, 

mungkin dengan membaca, menghitung,  ber-

nyanyi sejenak dan lainnya.26 

 Ahli psikologi telah mengetahui bahwa 

pikiran dapat membuat manusia sakit secara fisik 

dan mereka telah mengembangkan berbagai 

metode untuk mengendalikan proses tersebut. 

Anak-anak saat ini memerlukan keterampilan 

bertahan hidup yang berbeda karena terus ber-

kembangnya teknologi, komunikasi, dan 

informatikan yang sangat pesat. Orangtua perlu 

mengajari anak-anaknya cara menggunakan 

kecerdasan, serta keterampilan emosional dan 

sosial mereka untuk menghadapi tekanan-tekanan 

baik tekanan pribadi, dari keluarga, maupun 

                                                           
25 Ibid., 46. 
26 Ibid., 83. 
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lingkungan pergaulan yang semakin kompleks 

dan bertubi-tubi. 

Beberapa cara yang dapat dilakukan orangtua 

untuk mengajari anak menggunakan kecerdasaan 

emosional dan sosialnya, yaitu dengan: a.) 

Berpikir realistis, b.) Optimisme: obat penangkal 

depresi dan rendahnya prestasi, c.) Mengubah 

kelakuan anak dengan mengubah pola pikir 

mereka. 

3.  Pemecahan Masalah 

Orang tua sering tidak memberi anak-anak 

kepercayaan penuh akan kemampuan mereka 

dalam menyelesaikan masalah. Kebanyakan 

orangtua justru hanya terus menerus memberi 

bantuan kepada anak padahal sebetulnya anak 

belum terlalu membutuhkannya. Orangtua 

menganggap anak-anak masih belum mampu 

menyelesaikan masalahnya dan orangtuapun 

menganggap sedapat mungkin anak harus 

dibebaskan dari masalah. Padahal bila diberi 

kesempatan dan dorongan anak-anak mampu 

memandang suatu masalah dari segala sisi dan 

memecahkan masalah yang sangat rumit 

sekalipun. Kemampuan memecahkan masalah 

tersebut akan terus berkembang seiring dengan 

tahap perkembangannya. Dengan kemampuan 

memecahkan masalah yang anak dapatkan bisa 

menjadi pegangan anak nantinya dalam 

menghadapi permasalahan-permasalah mereka. 
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 Dikutip dari buku karya Lawrence ini, 

Stephanie Thorton seorang profesor di University 

of Sussex dalam bukunya Childern Solving 

Problem, mengutip dari beberapa penelitian yang 

menyatakan bahwa anak-anak jauh lebih ahli 

dalam pemecahan masalah daripada yang pernah 

diduga oleh banyak orang. Ia menyimpulkan 

bahwa pemecahan masalah yang berhasil tersebut 

tidak tergantung kepada kecerdasan anak 

melainkan lebih kepada pengalaman mereka.27 

Konsep pemecahan masalah ini lebih banyak 

berhubungan dengan kecerdasan emosional dan 

sosial (EQ) dibandingkan dengan kecerdasan 

intelektual (IQ). Dengan pengalaman-pengalaman 

dan sosial anak, ia akan lebih mampu menghadapi 

masalah yang akan datang dan pemecahan yang 

harus diselesaikan. 

Ada berbagai cara mengajari anak untuk dapat 

menjadi pemecah masalah yaitu mengajar dengan 

memberi teladan serta melatih anak membuat 

solusi. 

4. Keterampilan sosial 

Dari keterampilan EQ yang akan di-

kembangkan oleh anak, kemampuan untuk 

bergaul dengan orang lain akan paling banyak 

membantunya merasakan keberhasilan dan 

kepuasan dalam hidup. Agar dapat berkiprah 

                                                           
27 Ibid., 141. 
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secara efektif dalam dunia sosial, anak perlu 

belajar mengenali, menafsirkan, dan bereaksi 

secara tepat terhadap situasi-situasi sosial. Anak 

memerlukan kemampuan untuk mencari titik 

temu antara kebutuhan dan harapannya dengan 

kebutuhandan harapan orang lain. 

Banyak literatur psikologi memusatkan 

perhatian pada anak-anak yang mengalami 

kesulitan dalam keterampilam sosial, entah karena 

temperamen bawaannya, atau karena kurangnya 

kondisi psikologi tertentu yang mempengaruhi 

pembelajaran aspek sosial dan akademisnya. 

Sekitar 50% anak-anak yang dirujuk kebagian 

pendidikan khusus (BP) di sekolah diidentifikasi 

mempunyai keterampilan sosial yang buruk dan 

cenderung ditolak oleh teman sebayanya. Dalam 

banyak hal, masalah sosial pada anak menjadi 

lebih menonjol dibandingkan kesulitan dalam 

pelajaran sekolah sendiri. Banyak study 

menunjukkan bahwa penolakan oleh teman pada 

masa kanak-kanak menjadi salah satu faktor yang 

ikut menyebabkan buruknya prestasi akademik, 

timbulnya masalah emosi, dan meningkatnya 

resiko kenakalan remaja.28 

Dapat dilakukan beberapa cara untuk 

meningkatkan keterampilan sosial anak yaitu 

dengan : a.) Keterampilan bercakap-cakap: 

lebih dari sekedar berbicara, b.) Nikmat dan 

                                                           
28 Ibid., 175. 
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pentingnya humor, c.) Menjalin persahabatan: 

lebih penting dari pada yang kita kira,  d.) 

Fungsi dalam kelompok, e.) Pentingnya tata 

krama 

5.  Motivasi Diri dan Keterampilan Berprestasi 

Orang yang termotivasi mempunyai keinginan 

dan kemauan untuk menghadapi dan mengatasi 

rintangan-rintangan. Bagi banyak orang, motivasi 

diri sama dengan kerja keras, dan kerja keras akan 

membuahkan keberhasilan dan kepuasan pribadi. 

Kebanyakan seseorang yang memiliki motivasi 

diri dan tekat yang ideal adalah mereka yang 

pernah mengatasi kesulitan-kesulitaan luar biasa 

untuk meraih tingkat-tingkat keberhasilan yang 

istimewa.29 

Sebenarnya seperti halnya kebanyakan ke-

terampilan-keterampilan EQ lainnya, unsur-unsur 

dasar motivasi untuk belajar dan menguasai 

lingkungan, sebagian berasal dari warisan genetik. 

Dapat dibuktikan bahwa sejak awal hidupnya 

anak mempunyai rasa ingin tahu tentang dunianya 

dan berusaha memahami segalanya. Seperti 

halnya ketika anak sedang dalam tahap belajar 

untuk berjalan. Anak akan terus berusaha keras 

agar dapat berdiri dan berjalan walaupun 

beberapa kali terjatuh. Inilah bukti bahwa 

                                                           
29 Ibid., 225. 



45 
 

 

kemampuan motivasi diri sudah ada dalam diri 

manusia sendiri.  

Orangtua dapat melakukan beberapa hal untuk 

mengajarkan anak keterampilan memotivasi diri 

dan mencapai keberhasilan. Dalam buku karya 

Lawrence ini para peneliti telah mengungkapkakn 

prinsip-prinsip umum agar orangtua dapat 

menumpuhkan dan mengajarkan keterampilan 

motivasi diri pada anak, yaitu dengan: 

a. Ajari anak untuk mengharapkan 

keberhasilan 

b. Sediakan kesempatan kepada anak untuk 

menguasai dunia 

c. Berikan pendidikan yang relevan dengan 

minat dan gaya belajar anak 

d. Ajari anak menghargai sikap tidak mudah 

menyerah 

e. Ajari anak pentingnya menghadapi dan 

mengatasi kegagalan. 

6. Kekuatan Emosi.30 

Emosi memiliki peran khusus dalam per-

kembangan seorang anak untuk menjadi manusia 

dewasa yang bahagia dan berhasil. Namun 

perkembangan emosi bisa ke arah yang sangat 

buruk, yang membuat anak menderita akibat 

berbagai masalah baik pribadi maupun sosial apa 

                                                           
30 Ibid., 227. 



46 
 

 

bila kekuatan emosi tersebut tidak dikontrol dan 

diarahkan pada kekuatan emosi positif. 

 Banyak pakar teori yang setuju tentang 

adanya seperangkat emosi dasar yaitu cinta, 

benci, takut, sedih, dan rasa bersalah. Semua 

emosi lain berpangkal dari emosi-emosi dasar itu, 

emosi dasar tersebut dapat digambarkan seperti 

halnya warna-warna dasar yang dapat meng-

hasilkan warna-warni yang tak terbatas. Orangtua 

perlu mengajarkan keterampilan EQ kepada anak-

anaknya, karena dengan keterampilan ini, ia tidak 

hanya akan mengarahkan emosi anak untuk 

menghadapi tuntutan kehidupan sosial ber-

dasarkan teknologi yang terus berubah, namun 

juga akan dapat dengan sungguh-sungguh meng-

gunakan pemahamannya tentang emosi untuk 

meraih hidup yang lebih memuaskan, lebih 

berhasil, bahkan sehat. Ada beberapa cara yang 

dapt dilakukan oleh orangtua yaitu: a. Kesadaran 

emosi dan komunikasi, b.) Komunikasi tanpa 

kata, c.) Pengendalian emosi, d.) Penyembuhan 

jasmani dan rohani melalui terapi emosi. 
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BAB III 

Pembahasan 

 

A. Konsep Kecerdasan Emosional Menurut Lawrence 

E. Shapiro 

Para ilmuan sosial masih berdebat bagaimana 

pembentukan dan pengukuran IQ seseorang, dan se-

bagian besar profesional sepakat bahwa IQ dapat diukur 

menggunakan uji kecerdasan standar, misalnya 

Wechsler Intelligence Scales, yang mengukur baik ke-

mampuan verbal maupun nonverbal, termasuk ingatan, 

perbendaharaan kata, wawasan, pemecahan masalah, 

abstraksi logika, persepsi, pengolahan informasi, dan 

keterampilan motorik visual. Namun berbeda dengan 

IQ yang dapat diukur melalui tes dan terdapat penilaian 

yang bisa menyatakan besarnya kecerdasan Intelegence 

seseorang, EQ disini tidaklah dapat diukur hanya 

dengan tes semata. Tidak ada uji yang akurat untuk me-

ngukur EQ. Kecerdasan emosional seseorang tidaklah 

dapat diukur dan tidak dapat dinyatakan dalam bentuk 

nilai. 

Menurut Salovey dan Meyer dikutip dari buku 

Lawrence E. Shapiro mendefinisikan kecedasan 

emosional sebagai “himpunan bagian dari kecerdasan 

sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan 

dan emosional baik pada diri sendiri maupun pada 

orang lain, memilah-milah semuanya, dan meng-

gunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan 

tindakan”.  
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 Walaupun tidak dapat begitu saja mengukur bakat 

atau sifat-sifat khas seseorang seperti halnya ke-

ramahan, percaya diri, atau sikap hormat kepada orang 

lain, namun kita dapat mengenal sifat-sifat tersebut 

pada anak-anak dan sifat-sifat tersebut memiliki nilai 

penting dan harus diperhatikan. 

 Menurut Lawrence keterampilan EQ bukanlah lawan 

keterampilan IQ atau keterampilan Kognitif, namun 

keduanya berinteraksi secara dinamis, baik pada tingkat 

konseptual maupun dalam kehidupan. Idealnya 

seseorang dapat menguasai keterampilan kognitif 

sekaligus keterampilan sosial dan emosional, se-

bagaimana ditunjukkan oleh negarawan-negarawan 

besar dunia. Penurut pakar ilmu politik di Duke 

University, James David Barber, Thomas Jefferson me-

miliki perpaduan antara kepribadian dan intelektualitas 

yang nyaris sempurna. Ia dikenal sebagai komunikator 

yang hebat dan penuh empati, selain sebagai seorang 

janius sejati. Pada tokoh-tokoh besar lain, EQ yang 

tinggi tampaknya sudah cukup. Banyak yang ber-

pendapat bahwa kepribafian Franklin Delano Roosevelt 

yang dinamis dan optimismenya yang luar biasa 

merupakan faktor peling penting dalam memimpin 

Amerika mengatasi masa-masa kritis zaman Depresi 

dan Perang Dunia II. Oliver Wendell Holmes meng-

gambarkan Roosevelt sebagai orang yang memiliki 

kecerdasan kelas dua, tetapi kematangan emosiona 

kelas satu. Hal yang sama juga ditunjukan untuk John 

F. Kennedy, yang menurut banyak sejarawan, lebih 
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banyak memimpin Amerika dengan hatinya ketimbang 

dengan kepalanya. 

Menurut Lawrence dalam bukunya menyatakan 

perbedaan yang paling penting antara IQ dan EQ adalah 

EQ tidak begitu dipengaruhi oleh faktor keturunan, 

sehingga membuka kesempatan bagi orangtua dan para 

pendidik untuk melanjutkan apa yang sudah di-

sediakaan oleh alam agar anak mempunyaai peluang 

lebih besar untuk meraih keberhasilan.1  

 Dari penjelasan Lawrence tersebut dapat kita ketahui 

bahwa kecerdasan emosinal bukanlah dipengaruhi dari 

pewarisan orang tua atau gen, melainkan kecerdasan 

emosional sebenarnya sudah terdapat dari masing-

masing manusia dan dapat terbentuk dengan ber-

jalannya kehidupan. EQ juga dapat dipengaruhi oleh 

lingkungan, pribadi, orang lain, maka dari itu peran 

orang tua dan pendidik disini juga sangaat penting 

untuk mengembangkan kemampuan anak sehingga 

anak mempunyai peluang lebih besar untuk meraih 

keberhasilan.  

Dikutip dari buku Lawrence, istilah kecerdasan 

emosional pertama kali dilontarkakan pada tahun 1990 

oleh Peter Solovey dari Harvard University dan John 

Mayer dari Universitay of New Hampshire untuk 

menerangkan kualitas-kualitas emosional yang penting 

bagi keberhasilan. Kualitas ini antara lain adalah 

empati, mengungkapkan dan memahami perasaan, me-

                                                           
1 Lawrence E. Shapiro, Mengajarkan Emotional Intelligenece 

pada Anak, 8-10. 
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ngendalikan amarah, kemandirian, kemampuan me-

nyesuaikan diri, disukai, kemampuan memecahkan 

masalah antar pribadi, ketekunan, kesetiakawanan, 

keramahan, sikap hormat.2  

 

B. Konsep Parenting Menurut Lawrence  E. Shapiro 

Dalam buku Mengajarkan Emotional Intelligence 

pada Anak karya laurence E. Shapiro, para peneliti 

menemukan bahwa ada tiga gaya umum bagaimana 

orang tua menjalankan perannya sebagi orangtua: 

1. Orangtua otoriter memberlakukan peraturan-

peraturan yang ketat dan menutut agar peraturan-

peraturan itu dipatuhi. Orangtua otoriter berusaha 

menjalankan rumahtangga yang didasarkan pada 

struktur dan tradisi, walaupun dalam bannyak hal, 

tekanan mereka akan keteraturan dan pengawasan 

membebani anak. 

2. Orangtua permisif, berusa menerima dan 

mendidik sebaik mungkin, tetapi cenderung 

sangat pasif ketika sampai ke masalah penetapan 

batas-batas atau menanggapi ketidak patuhan. 

Orang tua permitif tidak begitu menuntut, juga 

tidak menetapkan sasaran yang jelas bagi 

anaknya, karena yakin bahwa anak-anak se-

harusnya berkembang sesuai dengan ke-

cenderungan alamiahnya. 

3. Orangtua otoritatif, berbeda dengan orangtua 

otoriter maupun orangtua permisif, pola asuh 

                                                           
2 Ibid., 5. 
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orang tua pada otoritatif ini berusa me-

nyeimbangkan antara batas-batas yang jelas dan 

lingkungan rumah yang baik untuk  tumbuh. 

Mereka memberi bimbingan tetapi tidak 

mengatur, mereka memberi penjelasan tentang 

yang mereka lakukan serta membolehkan anak 

memberi masukan dalam pengambilan keputusan-

keputuasan penting. Namun kebanyakan orangtua 

yang memilih polo asus ini malah terlalu ber-

lebihan dalam menyayangi anak-anaknya dan 

cenderung menjadi orangtua yang terlalu pemurah 

dari pada orang tua permisif.
3
 

Namun dalam buku karya Lawrence disini lebih 

condong kepada pola asuh orang tua yang afirmatif. 

Dalam bukunya menjelaskan bagaimana cara me-

ngembangkan kasih sayang afirmatif dalam mendidik 

anak. kasih sayang afirmatif berarti menyediakan situasi 

yang baik bagi perkembangan emosi anak, dan 

mendukung melalui cara yang dengan jelas dikenal oleh 

anak.4 

Kasih sayang seperti ini lebih dari sekedar memberi 

pujian ketika anak mendapat nilai tinggi dalam ulangan, 

atau memeluk dan memberi ciuman selamat tidur, 

namun kasih sayang afirmatif ini berarti melibatkan diri 

secara aktif dalam kehidupan anak seperti bermain 

bersama anak-anak atau ikut serta dalam kegiatan-

kegiatan anak. Penelitian juga mengungkapkan bahwa 

                                                           
3 Ibid., 27-28. 

4 Ibid., 29. 
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hubungan yang terbuka dan saling menyayangi dengan 

anak akan memberikan efek jangka panjang berupa 

meningkatnya citra diri, keterampilan menguasai 

situasi, dan mungkin kesehatan anak. 

 Dr. Russell Barkley, salah satu pakar terkemuka 

Amerika dalam penanganan gangguan akibat kurangnya 

perhatian (attention deficit disorder) pada anak-anak, 

mengemukakan dalam bukunya, Taking Charge of 

ADHD, bahwa orangtua anak yang “sulit” (anak yang 

memiliki gangguan) dianjurkan meluangkakan waktu 

khusus 20 menit per hari bersama anaknya sebagai cara 

untuk menjamin mereka mendapat manfaat dari 

ungkapan sayang yang afirmatif.
5 

 

 Selain kasih sayang afirmatif dalam buku Lawrence 

dijelaskan juga mengenai Disiplin afirmatif. Dimana 

disiplin afirmatif ini merupakan apa yang harus 

dilakukan dan sebuah cara yang telah dipikirkan dengan 

matang, terencana, dan sesuai dengan usia untuk 

menanggapi perilaku menyimpang anak. 

 William damon dalam bukunya Greater Expectation: 

overcoming the culture of indulgence in our hames and 

schools, “Semua anak memerlukan disiplin dalam arti 

yang positif dan mengikat. Agar anak dapat mem-

pelajari keterampilan yang produktif, mereka perlu 

mengembangkan disiplin yang tegas dan konsisten 

setiap kali mencoba-coba melanggar batas aturan sosial 

(seperti yang cenderung diperbuat oleh setiap anak)”.
6
 

                                                           
5 Ibid., 30. 
6 Ibid., 32. 
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 Sebenarnya tidak mungkin mengembangkan suatu 

gaya pengasuhan anak yang meningkatkan EQ anak 

tanpa disertai cara yang konsisten dan efektif untuk 

mendisiplinkan mereka. Sudah banyak sekali buku yang 

menerangkan tentang cara mendisiplinkan anak, 

menurut Lawrence disiplin yang efektif dapat disarikan 

menjadi beberapa prinsip dan strategi sederhana yaitu: 

1) Buatlah aturan dan batas yang jelas dan 

berlakukan dengan tegas.   

2) Beri peringatan atau petunjuk apabila anak anda 

mulai berbuat salah. 

3) Bentuklah perilaku positif dengan mendukung 

perilaku yang baik melalui pujian atau perhatian 

dan mengabaikan perilaku yang sengaja di-

lakukan untuk menarik perhatian anda. 

4) Didiklah anak sesuai dengan harapan anda.  

5) Cegah masalah sebelum terjadi. Memahami 

tanda-tanda dan menghilangkan rangsangan-

rangsangan akan membantu orantua meng-

hindari situasi yang memicu perangai buruk. 

6) Apabila peraturan yang telah dinyatakan dengan 

jelas dilanggar, baik dengan sengaja atau karena 

terpaksa, langsung tanggapi dengan hukuman 

yang sesuai. 

7) Apabila hukuman tidak dapat diletakkan, 

pastikan bahwa hukuman itu setara dengan 

pelanggarann atau perilaku buruk yang 

dilakukan. 
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8) Biasakan diri anda dengan sejumlah teknik 

pendisiplinan yang paling sering dianjurkan7 

yaitu:  

a) Teguran; ini yang pertama  harus di-

perbuat oleh orang tua, dan mungkin 

harus cukup sering, namun teguran disini 

haruslah teguran yang membuat mereka 

mau mengubah perilaku tanpa men-

jadikan benci atau mebuat penilaian 

negatif anak. 

b) Konsekuensi wajar; dalam hal ini 

orangtua membiarkan anak merasakan 

konsekuensi logis akibat kesalahan 

mereka untuk membuktikan betapa 

pentingnya suatu aturan. 

c) Menyetrap; mendiamkan anak anda diam 

di suatu tempat beberapa waktu, ini bisa 

efektif bila anak berperangai buruk di 

temapt umum. 

d) Menahan hak untuk menikmati sesuai; 

orangtua bisa mengganti hukuman 

dengan mengambil hak anak untuk 

menikmati sesuatu, namun hindari cara 

ini bila berakibat hilangnya kesempatan 

anak untuk mengalami sesuai yang 

penting bagi perkembangannya. 

e) Koreksi berkebihan; teknik ini sering 

dianjurkan untuk mengubah perilaku 

                                                           
7 Ibid., 33-34. 
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secara cepat, yaitu apabila anak berbuat 

salah,ia harus mengulang perbuatan yang 

benar, paling tidak sepuluh kali atau 

sampai beberapa menit. 

f) Sistem angka; memberikan nilai atau 

poin apabila anak berbuat baik dan akan 

kehilangan poin apabila anak berbuat 

buruk dan poin tersebut nantinya bisa 

ditukar dengan imbalan.  

Dalam karya Lawrence E. Shapiro  yang berjudul 

Mengajarkan Emotional Intelligence pada Anak. ini 

dengan jelas penelitian mengungkapkan bahwa jika 

orang tua ingin membesarkan anak dengan EQ tinggi, 

lebih baik terlalu ketat dari pada terlalu lunak. Dalam 

sebuah surve yang dilakukan oleh USA Today terhadap 

101 orang mantan Academic Team All Starts (mantan 

murid-murid senior yang setiap tahun dipilih menurut 

prestasi akademik, bakat, dan pelayanasn sosial yang 

tinggi) 49 persen di antaranya mengungkapkan bahwa 

orangtua mereka lebih ketat daripada orangtua anak-

anak lain. 
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BAB IV 

Analisis upaya Meningkatkan Kecerdasan Emosional 

Anak Menurut Lawrence E. Shapiro 

 

A. Emosi dari Segi Moral 

      Dapat kita ketahui dari penjelasan teori dalam bab II 

diatas bahwa perkembangan emosi anak dari segi moral 

sangat perlu diperhatikan. Untuk mengembangkan emosi 

dari segi moral dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

yaitu: 

1. Mengembangkan empati dan peduli 

Mengajari anak agar lebih empati sungguh luarb 

biasa manfaatnya. Mereka yang mempunyai ke-

mampuan empati kuat cenderung tidak begitu agresif 

dan rela terlibat dalam perbuatan yang lebih 

prososial, misalnya menolong orang lain dan ke-

sediaan berbagi. Sehingga anak-anak yang bersikap 

empati akan lebih disukai oleh orang lain dan lebih 

berhasil, baik di dunia sekolah maupun dunia kerja. 

Tidak mengherankan bila anak-anak yang bersikap 

empati memiliki kemampuan yanng lebih besar 

untuk menjalin hubungan yang akrab, dengan teman, 

dengan tetangga, rekan kerja dan lainnya.  

      Yang dapat dilakukan orangtua agar anak 

bersikap lebih empatik terhadap sesama adalah: 

a. Perketat tuntutan pada anak mengenai sikap 

peduli dan tanggung jawab. 



 

 

      Dalam penelitian Rabbi Neil Kurshan 

dikutip dari buku Lawrence menjelaskan, 

bahwa saat ini semakin lama tuntutan 

orangtua kepada anak semakin berkurang. 

Hingga saat ini mencapai titik dimana 

orantua takut bila anak menolak dan 

menentang mereka. seperti dalam 

penelitiannya ia bertemu dengan orangtua 

yang mana ia menyembunyikaan uangnya 

dilaci karena takut anaknya mengambil lebih 

banyak uang yang ia punya, ada juga 

orangtua yang tidak berani menetapkan jam 

malam untuk anaknya karena  ia takut 

anaknya tidak mau menggubris dirinya, 

hingga ada pula orangtua yang hanya bisa 

terdiam ketika anaknya menyebut mereka 

“tolol” atau “dungu”.1  

       Dari tindakan orangtua yang tidak mau 

menuntut anak dan menetapkan aturan lebih 

ketat kepada anak, tidak bisa dipungkiri lagi 

tindakan-tindakan seperti itu akan terus 

menjadi-jadi dan menjadikan anak tidak lagi 

memiliki rasa empati dan tanggungjawab 

kepada orantua bahkan kepada oranglain. 

      Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui 

bahwa, jika kita ingin anak lebih empatik, 

peduli, lebih penyayang, lebih bertanggung-

                                                           
1 Lawrence E. Shapiro, Mengajarkan Emotional Intelligenece 

pada Anak, 56. 
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jawab, orangtua harus menuntut sedemikian 

kepada mereka. Seperti halnya anak-anak 

usia sekolah dasar sudah mampu ber-

tanggungjawab atas kebersihan dirinya, maka 

orangtua harus membiasakan misalnya 

setelah bangun pagi ia harus merapikan 

tempat tidurnya sendiri, atau mengajarkan 

anak untuk membantu orangtua dalam 

pekerjaan rumah tangga dan tanggungjawab 

lain yang sesuai dengan usia dan terus 

ditingkatkan seiring bertambahnya usia 

mereka. Orangtua harus mampu membimbing 

anak dan mengajarkan serta menetapkan 

aturan yang konsisten di dalam keseharian 

anak, agar anak terbiasa dan memiliki 

tanggungjawab terhadap dirinya dan sesama. 

b. Ajari anak mempraktekkan “perbuatan baik 

secara acak”. 

      Salah satu cara yang paling sederhana 

dan efektif untuk mengajarkan empati kepada 

anak adalah dengan mempraktekkan sebuah 

tindakan atau kebaikan bersama anak. 

gerakan menebar kebaikan ini dipicu oleh 

buku berjudul Random Acts of Kindness, 

dikutip dalam buku karya Lawrence ini 

merangkum cerita tentang sebuah tindakan 

kebaikan kepada orang lain, seperti kisah 

seorang ibu yang baru saja ditinggal mati 

suaminya turun dari mobil dan menangis 



 

 

sedih di pinggir jalan, karena liburan natal 

kali ini suaminya tidak lagi bersama mereka. 

kemudian seorang penduduk didekat situ 

menghampiri, menghibur, dan mengajaknya 

untuk mampir dan minum teh bersama untuk 

menghilangkan kesedihannya dan masih 

banyak kisah-kisah kebaikan lainnya.2 

       Dari buku tersebut dapat mengajarkan 

dan mengajak pembacanya juga melakukan 

perbuatan baik. Maka dari itu dapat kita 

ketahui bahwa kebaikan yang sederhana pun 

sudah dapat menghibur orang dan mampu 

mengajak oranglain untuk berbuat kebaikan-

kebaikan lainnya. 

      Maka dari itu orang tua juga perlu 

mangajak anak dan mempraktekkan sebuah 

kebaikan mestipun dalam hal sederhana, 

misalnya saja menyeberangkan nenek-nenek 

di jalan, memberikan makanan kepada orang 

yang membutukan dan masih banyak lagi 

kegiatan sederhana yang dapat dilakukan 

orangtua untuk mengajarkan kebaikan kepada 

anak. jika perlu orangtua dapat menjadikan 

sebuah perbuatan baik sebagai proyek 

keluarga dimana setiap kebaikan dari yang 

sederhana hingga luarbiasa setiap keluarga 

dapat dicatan dibuku khusu setiap harinya. 

Apabila kebaikan telah menjadi kebiasaan, 

                                                           
2 Ibid., 57. 
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maka anak-anak juga akan terbiasa untuk 

berbuat baik dan secara otomatis anak akan 

dengan sendirinya melakukan dan mencari 

kebaikkan dimanapun.  

c. Libatkan anak dalam kegiatan masyarakat 

Berdasarkan sebuah surve yang dikukan 

pada tahun 1994 oleh Educational Research 

Service, lebih dari 30 persen sekolah negeri 

dan swasta akan mewajibkan kegiatan 

pelayanan masyarakat sebagai salah satu 

syarat kelulusan. Namun pada kenyataannya, 

bawa sekolah mewajibkan pelayanan 

masyarakat sebagai salah satu syarat 

kelulusan warga negara yang bertanggung-

jawab diartikan sebagai kegagalan fungsi 

keluarga, kerena keluargalah yang seharusnya 

mengajarkan dan menumbuhkan rasa sosial 

dalam diri anak.3  

Saat ini sebagian besar anak tidak 

mengalami rasa memiliki dan keberartian 

yang diperoleh ketika ia terlibat dalam 

kegiatan sosial, karena memang mereka tidak 

diajarkan oleh orangtua dan keluarganya 

secara nyata sejak kecil untuk ikut dalam 

kegiatan sosial. Walaupun kebanyakan 

orangtua menularkan nilai kepada anak-

                                                           
3 Ibid., 58. 



 

 

anaknya, sesungguhnya hanya perbuatan 

nyata yang bisa memberikan dampak. 

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui 

bahwa peran orantua sangatlah penting dalam 

menumbuhkan rasa sosial anak, karen 

orangtua adalah orang pertama yang harusnya 

mengajarkan dan mengajak anak dalam 

kegiatan sosial. Apabila orangtua dan 

keluarga dapat secara teratur membantu 

orang lain dalam kegiatan organisasi sosial, 

ini tidak hanya akan mengajari anak lebih 

peduli kepada oranglain, tetapi juga 

mengajari mereka keterampilan sosial, yakni 

pentingnya kerjasama, dan nilai ketekunan 

dan kesetiaan. Ini semua adalah keterampilan 

yang ikut menyumbang tingginya EQ 

2.  Kejujuran dan integritas 

Yang dapat anda lakukan untuk mengajarkan 

pentingnya kejujuran kepada anak adalah: 

a. Membangun kepercayaan 

Orangtua perlu membangun kepercayaan 

anak sejak dini, hal ini bisa dilakukan dengan 

kegiatan sederhana misalnya bermain game 

bersama anak yang dapat mengasah ke-

percayaan mereka. 

Salah satu game yang dapat digunakan 

untuk mengasah kepercayaan anak adalah 

permainan “Menuntun urang buta” (untuk 

anak usia 7 tahun ke atas). Dalam permainan 

ini menutup mata anak dengan kain, lalu 
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tuntunlah dia ke sekeliling ruangan. Mungkin 

awalnya anak akan menolak perasaan 

ketergantungan itu tapi secara berangsur-

angsur mereka akan menerima dan 

menikmatinya. Yang menyenagkan lagi 

adalah ketika orantua bertukar peran, dimana 

orangtua yang ditutup matanya dan anak 

menuntun untuk mengelilingi ruangan.4  

Disinilah akan timbul sebuah ke-

percayaan antara anak dan orantua sehingga 

akan muncul kepercayaan pada diri anak 

terhadap orangtua, dan keluarga. Setelah me-

lakukan permainan ini, ajaklah anak untuk 

membicarakan masalah saling percaya dan 

tergantung, sehingga nantinya anak dengan 

sendirinya akan merasakan kepercayaan pada 

orangtua. 

b. Menghormati privasi anak 

Dalam buku yang ditulis oleh suami Mary 

Ann Mason Ekma dikutip ari buku karya 

lawrence mengatakan “salah satu penyebab 

kerenggangan terbesar antara orangtua dan 

anak adalah terus bertambahnya keinginan 

anak untuk mendiri, dan karena itu makin 

banyak mempunyai rahasia, sementara 

orangtua berkeras mempertahankan ke-

inginannya untuk melindungi, mengendali-

                                                           
4 Ibid., 67. 



 

 

kan, dan membimbing anak”. ia menyarankan 

orantua perlu membuat daftar tentang apa 

yang sungguh-sunggguh perlu mereka ke-

tahui dan apa yang boleh tidak mereka 

ketahui, daftar tersebut harus diperbarui 

seiring bertambahnya usia anak. daftar seperti 

ini perlu diperkenalkan kepada anak  mulai 

anak umur delapan atau sembilan tahun, 

sebelum privasi menjadi penyebab terjadinya 

kerenggangan.5 

Daftar ini dapat digunakan sebagai salah 

satu cara untuk membicarakan masalah hak 

anak atas privasi, dan dapat digunakan 

sebagai langkah agar orangtua bisa me-

ngontrol dirinya untuk tidak terlalu ingin 

mengendalikan anak, dan over protektif 

terhadap anak. 

3.  Emosi moral  negatif: rasa malu dan rasa bersalah 

a. Memanfaatkan rasa malu 

Terdapat pertanyaan yang sering kita 

dengar yaitu apakah tindak mempermalukan 

sebaiknya dipertimbangkan sebagai bagian 

dalam pengasuhan anak? dapatkah emosi 

moral “negatif” dimasukkan kembali ke 

dalam budaya kita untuk mengatasi krisis 

moral? 

Dalam buku karya lawrence menjawab 

semua pertenyaan tersebut, jawaban pertama 

                                                           
5 Ibid., 68-69. 
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dalah upaya mempermalukan harus diberikan 

apabila seoranga anak tidak memiliki reaksi 

emosi setelah melakukan sesuatu yang 

seharusnya membuatnya malu. Jawaban 

kedua yaitu upaya mempermalukan harus 

dipertimbangkan sebagai strategi pengubahan 

perilaku yang sah apabila cara pendisiplinan 

yang lebih lunak dianggap gagal. 

Menurut John Braithwaite dikutip dari 

buku karya Lawrence mengatakan bahwa 

tindak mempermalukan masih dapat di-

anggap manusiawi bila selain mengungkap-

kan ketidak setujuan masyarakat juga 

mengandung unsur memberi maaf dan 

menerima kembali. Ia menggunakan istilah 

tindak mempermalukan reintegratif untuk 

menekankan bahwa bentuk hukuman ini tidak 

boleh dijadikan pelampiasan kemarahan atau 

balas dendam, tetapi betul-betul kegiatan 

yang dapat membangkitkan penyesalan 

sampai tingkat tertentu pada anak.6  

Dari pernyataan di atas dapat kita ketahui 

tindak mempermalukan diperlukan untuk 

membentuk kecerdasan emosional anak. 

selama tindakkan tersebut benar-benar 

dilakukan untuk membangkitkan penyesalan 

pada diri anak sampai tingkat tertentu dan 

                                                           
6 Ibid., 78. 



 

 

harus disertai dengan unsur memberi maaf 

dan menerima kembali. 

b. Memanfaatkan rasa bersalah 

Karena didasarkan pada standart dan 

tuntutan diri sendiri alih-alih karena 

“tertangkap” orang lain, rasa bersalah 

sesungguhnya lebih berdayaguna dan lebih 

membekas sebagai pemotivasi moral ke-

timbang rasa malu. Walaupun sebagian orang 

mengatakan bahwa rasa bersalah bisa me-

nimbulkan efek kejiwaan seumur hidup, 

kebanyakan psikolog setuju bahwa rasa 

bersalah juga bisa bermanfaat. 

Penelitian oleh Donald McAbe dikutip 

dari buku karya Lawrence, ia adalah seorang 

profesor di Rutgers Univerity, me-

ngungkapkan bahwa untuk mempengaruhi 

perilaku moral selewat masa kanak-kanak, 

rasa bersalah semakin efektif dibanding 

ketakutan kepada hukuman.7  

Banyak penelitian dan juga dari 

penjelasan diatas menunjukkan bahwa rasa 

bersalah dalam diri, sesungguhnya bisa kita 

sebut “kesadaran moral”, lebih efektif untuk 

mengendalikan perilaku anak dibanding 

ancaman atau rasa takut dari luar. Bahkan 

jika kita dapat merangsang rasa bersalah pada 

anak, mereka bersedia menjalani peraturan 

                                                           
7 Ibid., 79. 



67 
 

 
 

dan akibat yang lebih keras daripada yang 

telah kita tetapkan. Sehingga rasa bersalah 

sangat diperlukan untuk mengontrol ke-

sadaran anak dan juga menguntrol emosinal 

anak. 

Namun kita harus tau bagaimana dan 

kapan memanfaatkan emosi moral “negatif” 

dengan tepat. Ketika kita mampu meng-

gunakan rasa malu dan bersalah secara 

kontruktif untuk membimbing anak menjadi 

orang dewasa yang jujur, tahu diri, dan peduli 

dapat kita lakukan dengan beberapa cara 

berikut:  

1) Tetapkan aturan yang konsisten dan 

hukuman yang konsisten apabila aturan itu 

dilanggar. Pastikan bahwa hukuman anda 

adil, langsung, dan efektif. 

2) Apabila anak-anak di atas 10 tahun 

melanggar aturan yang penting dan 

tampak tidak jera oleh hukuman-hukuman 

anda, suruh mereka menyusun daftar 

hukuman sendiri untuk tiap aturan itu. Hal 

ini akan merangsang anak untuk me-

netapkan tuntutan yang lebih tinggi atas 

diri sendiri dan akan memungkinkan anak 

untuk lebih manjalani tuntutan-tuntutan 

itu. 

3) Berikan reaksi yang lebih keras bila anak 

melakukan sesuatu yang merugikan orang 



 

 

lain. Misalnya jika anak melakukan 

perbuatan tidak bertanggungjawab yang 

merugikan orang lain, jangan takut untuk 

mengekspresikan rasa kecewa dan disertai 

dengan hukuman yang sesuai. 

4) Jadikan permintaan maaf sebagai sesuatu 

yang serius. Jika permintaan maaf anak 

tidak tidak jujur, jangan mudah menyerah 

tetapi terus mendesaknya membuat per-

mintaan maaf sampai ia bereaksi secara 

emosi. 

 

B. Keterampilan Berpikir EQ 

 Dapat kita ketahui dari penjelasan teori dalam bab II 

diatas pentingnya kecerdasan emosional dan kecerdasan 

sosial diatas. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan 

orangtua untuk mengajari anak menggunakan 

kecerdasaan emosional dan sosialnya, yaitu dengan: 

1. Berpikir realistis  

Untuk menjadikan anak mampu berpikir 

realistis orangtua dapat menerapkan beberapa 

cara yaitu: 

a. Hidup dalam jujuran  

Seperti dalam khasus beberapa 

anak, dalam buku karya Lawrence ini 

mengambil kisah Marien seorang anak 

yang membenci sekolah barunya dan 

tidak menyukai belajar. Ia sadar bahwa 

orangtuanya akan kecewa dan bahkan 

marah besar ketika ia mendapatkan 
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nilai jelek. Maka setiap kali pembagian 

rapot ia perpikir untuk me-

nyembunyikan hasil belajarnya itu. 

Karena orangtuanya sibuk dengan 

pekerjaan dan mengurusi 3 orang anak 

yang belajar di sekolah yang berbeda 

orangtua marein tidak pernah sadar 

bahwa anaknya tidak pernah mem-

berikkan rapornya bahkan ketika guru 

memberikan peringatan  berupa surat 

berulang kali yang seharusnya di 

tujukan kepada orangtua, Marien pun 

menyembunyikan semuanya. Hingga 

akhir masa sekolah orangtua Merien 

pun bertemu dengan kepala sekolah dan 

disinilah ia baru mengerti dan sangat 

terkejut dengan apa yang sebenarnya 

terjadi dengan Merien.8  

Dari kejadian tersebut dapat kita 

ketahui bahwa ketidak jujuran telah 

menggerogoti keluarga ini. Berawal 

dari ketakutan untuk menerima ke-

nyataan dan berusaha menghindari 

kebenaran yang menyakitkan, ketidak 

pedulian orangtua dan tidak adanya 

pengajaran untuk bersikap jujur dari 

orangtua akan berdampak kepada anak 

                                                           
8 Ibid., 86. 



 

 

kedepannya. Memang sebagai manusia, 

kita semua tidak terbebas dari ketidak 

jujuran, tetapi jika bertekat untuk 

membesarkan anak-anak yang sehat 

fisik maupun emosi, orangtua harus 

belajar menghadapi kenyataan, baik 

atau buruk, menyenangkan atau tidak 

dan dapat mengambil pembelajaran 

dalam setiap kejadian dan kenyataan 

yang ada. 

b. Menjernihkan pikiran kita 

Lawan dari membohongi diri 

sendiri adalah berpikir secara realistis, 

memandang dunia seperti apa adanya 

dan menanggapi dengan keputusan 

serta perilaku yang sesuai. Namun 

sayangnya banyak orangtua yang 

mengabaikan pengajaran keterampilan 

EQ ini kepada anak, bahkan malah 

mengajarakan yang berlawanan dengan 

hal itu. Dengan melindungi anak dari 

kenyataan pahit dalam hidup, 

sesungguhnya orangtua memupuk 

ketidak jujuran pada anak. 

Ketimbang mencoba melindungi 

anak dari suatu masalah, kita dapat 

membantu mereka secara maksimal 

dengan berterus terang, tidak peduli 

betapa menyakitkan situasi yang harus 

dihadapi. Bila orantua menerangkan 



71 
 

 
 

situasi itu kepada anak, dengan 

memperinci fakta-fakta berdasarkan 

pengamatan orangtua, mereka akan 

belajar bahwa orangtuanya mempunyai 

kekuatan emosi untuk mempelajari dan 

mengatasi situasi yang paling me-

nyusahkan. Secara tersirat ini 

menyampaikan pesan bahwa me-

rekapun dapat berbuat yang sama yaitu 

dapat menghadapi kenyataan tersebut 

sehingga akan terbentuk keterampilan 

EQ dalam diri anak. 

2. Optimisme: Obat penangkal depresi dan 

rendahnya prestasi 

Untuk menjadikan anak optimis orangtua 

dapat menerapkan berberapa cara yaitu: 

a. Berhati-hati dalam mengkritik anak 

Perhatikan cara anda mengkritik 

anak. karena kritik yang betul dan kritik 

yang salah dapat berpengaruh nyata 

kepada  apakah anak akan menjadi 

orang yang optimis atau menjadi orang 

yang pesimis.  

Menurut Seligman dikutip dari 

buku karya Lawrence aturan pertama 

dalam mengkritik anak adalah harus 

teliti. Saligman menulis; “Menyalahkan 

secara berlebihan menimbulkan rasa 

bersalah dan malu lebih daripada yang 



 

 

diperlukan untuk membuat anak 

berubah. Namun, tidak menyalahkan 

samasekali dapat mengikis rasa 

tanggungjawab dan meniadakan ke-

mauan untuk berubah”. Kedua 

kembangkan gaya pemberian pen-

jelasan yang optimis, uraikan masalah 

secara realistis apabila penyebabnya 

spesifik dan dapat diubah.9  

b. Menggunakan orangtua sendiri sebagai 

model 

Anak cenderung meniru perilaku 

orangtua, mereka akan menyerap dan 

dan mencontoh semua aspek-aspek 

yang baik atau bahkan yang buruk dari 

orangtua. Jika orangtua sendiri adaalah 

tipe orang yang pesimis, anak akan 

cenderung memiliki sifat pesimis 

begitupun sebaliknya. Sehingga jika 

orangtua menginginkan pola pikir anak 

yang optimis maka semua itu harus 

berawal dari diri orangtua sendiri, yakni 

orangtua harus mengubah pola pikirnya 

menjadi pola pikir yang optimis 

sehingga anak akan mencontoh dan 

menjadi anak yang optimis pula.  

Mengubah pola pikir memang tidak 

mudah, namun ada cara yang dapat 

                                                           
9 Ibid., 105. 
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digunakan orangtua yaitu dengan 

menggunakan daftar untuk mengubah 

pikiran negatif menjadi pikiran yang 

positif dan realistis. Daftar ini diisi 

dengan catatan kesalahan dalam meng-

kritik anak seperti halnya menyalahkan, 

membesar-besarkan masalah dan 

lainya. Setelah daftar tersusun, orangtua 

dapat menggunakan daftar pemikiran 

negatif itu untuk kemudian diubah dan 

dipraktekan menjadi pemikiran positif 

yang realistis. Daftar ini juga dapat 

digunakan anak untuk mengevaluasi 

masalah-masalahnya secara realistis 

dan optimis. 

3. Mengubah kelakuan anak dengan mengubah 

pola pikir mereka 

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan 

orangtua untuk mengubah pola pikir anak yaitu 

dengan: 

a. Mendefinisakan masalah sebagai 

musuh dan merancang rencana untuk 

melawannya 

Orang tua dapat mengubah 

kelakuan anak dengan mendefinisakan 

masalah sebagai musuh. John March 

seorang ahli psikologi dikutip dari buku 

karya Lawrence ini menyuruh anak-

anak untuk memandang masalah 



 

 

mereka sebagai musuh, memberinya 

julukan, dan merancang perang 

melawan mereka.10 

Hal ini dapat diajarkan kepada anak 

untuk mengatasi beberapa masalah, 

misalnya saja fobia. Seperti yang sudah 

dikatakan oleh John March yang 

pertama dapat dilakukan yaitu men-

definisakan malasah tersebut sebagai 

musuh yang harus dilawan. Mem-

berikan penjelasan kepada anak bahwa 

ketakutan-ketakutan tersebut adalah 

musuh yang akan menyerang dari 

berbagai penjuru, sehingga anak harus 

berhati-hati terhadapnya. Kemudian 

memberi nama kepada musuh tersebut, 

nama yang ketika anak menyebut dan 

mendengarnyapun membuat dirinya 

marah, dengan itu anak akan memiliki 

semangat untuk melawan dan me-

ngalahkannya. Setelah memberi nama 

kepada musuh (fobia) tersebut ajari 

anak untuk membuat kerangka masalah 

dan menuliskannya serta membuat 

rencana perang melawan masalah atau 

musuh tersebut. Dengan berbagai tahap 

tersebut anak akan berusaha melawan 

ketakutan dan ancaman pada dirinya, 

                                                           
10 Ibid., 116. 



75 
 

 
 

anak akan mencari jalan dan per-

lawanan untuk menghilangkan musuh 

(fobia) atau masalah tersebut. 

b. Berbicara pada diri sendiri dan 

mengotomatiskan dialog positif dengan 

diri sendiri 

Banyak ahli terapi mempromosikan 

berbicara kepada diri sendiri sebagai 

cara untuk mempelajari perilaku-

perilaku baru. Beberapa program meng-

gunakan pembimbingan diri sendiri 

(self coaching) untuk mengajari anak-

anak membuat rencana dan me-

ngendalikan perilaku impulsif mereka. 

selain itu berbicara kepada diri sendiri 

dapat digunakan untuk mengatasi stres 

dan mengurangi kecemasan. Dalam 

bukunya Positive Self-Talk For 

Childern, Doglas Bloch dikutip dari 

buku karya Lawren ini menganjurkan 

orangtua menuliskan serangkaian per-

nyataan yang akan memudahkan anak-

anak menerima kekuatan-kekuatan dan 

keterbatasan-keterbatansannya, berani 

mengatakan “tidak” ketika menghadapi 

godaan, mampu mengendalikan 



 

 

amarah, dan mengatasi berbagai situasi 

sulit.11  

Strategi ini juga dapat dilakukan 

dengan mengulang-ulang beberapa 

kalimat positif hingga anak dapat mem-

percayainya, misalnya dengan meng-

gunakan kalimat positif atau pernyataan 

positif “saya bisa, saya mampu me-

ngerjakan” dengan mengulang kalimat 

tersebut akan muncul rasa kepercayaan 

dan dapat mengotomatiskan dialog 

positif dengan diri sendiri. 

c. Melatih daya cipta dan memanfaatkan 

kekuatan daya cipta 

Pada usia anak-anak, mereka me-

ngembangkan kemampuan men-

ciptakan gambar dalam pikiran mereka, 

dan dapat membuat gambar-gambar 

tersebut bergerak. Pada masa anak-anak 

kemampuan membentuk bayangan ini 

sangatlah kuat, hal inilah yang disebut 

daya cipta.  

Membangun daya cipta dapat men-

jadi alat yang penting dalam me-

ngurangi penderitaan baik fisik maupun 

mental. Daya cipta disini dapat di-

lakukan untuk mengurangi tekanan, 

kesal, cemas dan lainnya. Contohnya 

                                                           
11 Ibid., 123. 



77 
 

 
 

ketika anak cemas dan kesal karena 

pekerjaan rumah yang sulit, disini anak 

diminta untuk membayangkan bahwa 

pensilnya disihir, tetapi kekuatan sihir 

itu hilang bila tidak bersentuhan 

langsung dengan kertas. Kemudian 

pensil itu berbicara kepadanya dan 

menyemangatinya untuk terus men-

coba. Dari sinilah daya cipta akan 

bekerja, dengan imajinasinya anak akan 

terdorong untuk terus berusaha men-

coba, daya cipta juga akan mengontrol 

kecemasan dan emosi dalam diri anak.  

Mengajari anak membentuk bayang 

mental sebagai cara untuk mem-

bantunya mengatasi berbagai situasi. 

Daya cipta yang kuat dapat memicu 

ingatan pengindraan, dan menciptakan 

keadaan yang oleh para ahli disebut “ 

mimpi dalam keadaan terjaga”. Melatih 

daya cipta sangat membantu anak 

dalam mengontrol emosinya. Dengan 

daya cipta anak dapat mengatasi situasi 

apapun baik ketika cemas, kesal, 

marah, sakit, sedih dan lainnya. Daya 

cipta dapat memberikan ketenangan 

dan relaksasi kepada anak, sehingga 

daya cipta ini perlu dipelajari dan di-



 

 

asah untuk mengembangan kecerdasan 

emosional pada anak. 

 

C. Pemecahan Masalah 

Dalam bab II sudah dijelaskan pentingnya 

pemecahan masalah bagi aanak. Ada berbagai cara yang 

dapat dilakukan orangtua untu mengajari anak agar 

menjadi pemecah masalah yang baik, yaitu mengajar 

dengan memberi teladan serta melatih anak membuat 

solusi. 

Kebanyakaan orangtua mungkin tidak mengetahui 

pentingnya mengajarkan pemecahan masalah bagi anak 

dan tidak pula mencontohkan keterampilan pemecahan 

masalah di rumah, padahal sebenarnya mereka adalah 

pemecah-pemecah masalah yang handal dalam 

pekerjaan, kehidupan sehari-hari dan masyarakat.  

Pengajaran pemecahan masalah sangat dibutuhkan 

bagi anak dan peran orangtua disini sangatlah 

diperlukan. Orangtua merupakan teladan yang paling 

utama bagi anak sehingga dalam pengajaran pemecahan 

masalah ini sikap orangtua dalam menghadapai masalah 

dan kepemimpinan orangtua dapat dijadikan sebagai 

teladan bagi anak dalam memecahkan masalah mereka. 

Dikutip dari buku karya lawrence ini Dr. Louise 

Hart seorang ahli psikologi sosial, dalam bukunya The 

Winning Family, mengungkapkan apabila orangtua 

menjalankan tanggungjawab atas peran mereka sebagai 
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pemimpin dalam keluarga, mereka merupakan teladan 

yang baik sekali bagi anak-anak mereka.12  

Pengajaran pemecahan masalah dalam keluarga 

salah satunya dapat dilakkukan dengan rapat keluarga. 

Prosedur yang dapat dilakukan dalam proses 

pemecahan masalah pada rapat keluarga yaitu; 

1. Mengidentifikasikan masalah 

2. Memikirkan pemecahan-pemecahan alternatif 

3. Membandingkan tiap pemecahan yang muncul 

4. Memilih pemecahan yang paling baik 

5. Pada rapat berikutnya, melaporkan hasil 

pelaksanaan pemecahan yang telah diambil.  

Langkah-langkah tersebut dapat dirapatkan oleh 

seluruh anggota keluarga dan libatkan anak dalam 

pemecehan masalah tersebut. Begitupun ketika anak 

memiliki masalah, anak bisa menyampaikan 

masalahnya dan mencari solusi masalah tersebut 

bersama-sama. Dengan begitu anak akan belajar secara 

langsung bagaimana cara memecahkan masalah dan 

mereka akan menerapkannya ketika mendapatkan 

masalah dikemudian hari.  

Seperti semua keterampilan EQ yang melibatkan 

logika dan bahasa dalam bagian otak berpikir, di-

perlukan cukup banyak latihan agar anak-anak dapat 

secara otomatis mulai menghubungkan masalah dengan 

solusi-solusi yang memungkinkan dan terbaik. Orang-

tua juga perlu mengajarkan anak dan membantu anak 

                                                           
12 Ibid., 144. 



 

 

mencari alternatif dalam solusi pemecahan masah. 

Ketika anak mendapatkan masalah minta dan ajari anak 

untuk membuat solusi pemecahan masalah tersebut 

sebanyak mungkin, setelah itu anak bisa memilih solusi 

terbaik untuk masalahnya. Setelah keterampilan 

pemecahan masalah anak berkembang, mereka harus 

memiliki kemampuan memanfaatkan solusi dan 

strategi-strategi dari masa lalu, tetapi mereka juga harus 

mengembangkan kemampuan untuk menyingkirkan 

pemecahan terdahulu yang tidak berhasil. Dengan 

latihan terus menerus, kemampuan anak dalam 

pemecahan masalah akan terus berkembang dan akan 

bermanfaat sekali dalam kehidupan mereka nantinya. 

 

D. Keterampilan sosial 

Dalam bab II sudah dijelaskan betapa pentingnya 

keterampilan sosial bagi anak, apa lagi kita manusia 

diciptakan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan 

orang lain. Dapat dilakukan beberapa cara untuk 

meningkatkan keterampilan sosial anak yaitu dengan: 

1. Keterampilan bercakap-cakap: lebih dari se-

kedar berbicara 

Cara pertama yang digunakan oleh anak-

anak untuk belajar tentang keterampilan 

komunikasi sosial adalah melalui percakapan 

dengan keluarga mereka. orangtua dapat 

memilih waktu yang tepat untuk melakukan 

perbincangan dengan anak-anak misalnya 

ketika sebelum tidur, ketika bersantai dirumah, 

orangtua juga dapat menyisihkan waktu 
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setidaknya satu minggu sekali untuk bercerita 

atau dapat juga melakukan sebuah perjalalan 

yang cukup jauh untuk memberi kesempatan 

yang baik agar dapat berbincang-bincang. 

Dengan perbincangan tersebut orantua dan 

anak dapat bertukar pikiran dan perasaan, 

saling bercerita tentang kesalahan dan ke-

gagalan, saling bercerita tentang masalah dan 

solusinya, juga dapat bercerita tentang tujuan 

dan cita-cita. Percakapan yang ber-makna 

dicirikan dari keterbukaan yang realistis. 

Dengan kegiatan terbut anak akan menjalin 

komunikasi yang baik antara dirinya dan 

orangtua, jika anak telah mempu ber-

komunikasi yang baik dengan keluarganya 

maka kemungkinan besar anak akan dapat 

menjalin komunikasi yang baik dengan orang 

lain.  

2. Nikmat dan pentingnya humor 

Dikutip dari buku karya Lawrence, 

McGhee menerangkan bahwa anak-anak yang 

terampil dalam hal humor mungkin lebih 

sukses dalam interaksi sosialnya sejak kanak-

kanak. Penelitian telah mendukung penerimaan 

umum bahwa anak-anak yang dianggap lucu 

lebih populer, sedangkan anak yang tidak peka 



 

 

terhadap humor dianggap kurang disukai oleh 

teman sebayanya.13  

Sebagaimana keterampilan EQ yang lain, 

anak-anak yang berbeda mempunyai sikap 

alami yang berbeda pula dalam hal humor. 

Namun semua anak sama-sama dapat me-

nikmati humor dan dapat menggunakan 

sebagai cara untuk diterima dalam pergaulan 

salain untuk menghadapi komflik-konflik 

psikologi dan kecemasan dalam dirinya. 

Orangtua dapat mendorong suasana humor 

dalam keluarga sebagai cara untuk menikmati 

kebersamaan dengan orang lain, dan untuk 

belajar mengatasi masalah-masalah dan konflik 

psikologi tertentu. Humor juga dapat di-

gunakan untuk mengatasi stres dan kecemasan. 

Humor dapat membantu anak mengatasi 

amarah  homur juga dapt digunakan untuk me-

ngungkapkan sesuatu yang tidak dapat di-

ungkapkan secara langsung.  

Dalam hal mengajarkan homor pada anak 

dapat dilakukan oleh orangtua dengan berbagai 

cara seperti halnya permainan kekanak-

kananakan, cara ini merupakan yang paling 

mudah dan efektif untuk mendorong humor 

anak. dengan mengajak anak bermain per-

mainan-permainan yang konyol seperti 

cipratan air, atau mungkin perang bantal dapat 

                                                           
13 Ibid., 184. 
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dilakukan untuk meningkatkan humor dan rasa 

gembira pada anak. 

Selain itu humor juga dapat dilakukan 

dengan mudah misalnya dengan bermain 

tebak-tebakan, orangtua juga dapat bercerita 

hal-hal lucu dan dapat dilakukan bergantian 

dengan anak, bersama anak-anak membaca 

cerita ataupun pantun yang lucu yang dapat 

membangkitkan rasa humor pada anak. 

Kegiatan ini dapat dilakukan sebelum tidur, 

kemudian disela waktu longgar, ataupun dapat 

dilakukan sejacara terjadwal.  

Humor dapat dilakukan sebagai cara untuk 

mengatasi stres, yaitu gunakan humor didepan 

anak-anak bila orangtua sedang stres, 

kemudian melawak bila perdebatan mulai 

menjadi sengit dan melakukan lelucon dalam 

situasi lainnnya untuk mengubah suasa 

menjadi lebih santai. 

Gunakan humor untuk mengajarkan nilai-

nilai dan toleransi kepada anak. humor sering 

digunakan sebagai cara untuk meng-

ekspresikan agresivitas bahkan kekejaman, 

misalnya menggunakan humor untuk me-

nyindir, membulli dan lainnya. Sehingga 

Orangtua juga harus membantu anak mem-

bedakan  antara humor yang bersifat memusuhi 

dan yang tidak memusuhi, agar anak dapat 

bersikap toleransi dan memiliki rasa hormat 



 

 

pada orang lain. Anak harus tau bahwa kata-

kata dapat menyakitkan seperti pukulan 

atautendangan, bahkan kadang-kadang bisa 

lebih buruk. Lelucon yang memperolok ras, 

agama, suku atau kecacatan orang lain tidak 

boleh dibiasakan atau digunakan.  

3. Menjalin persahabatan: lebih penting dari pada 

yang kita kira 

Dikutip dari buku karya  Lawrence ini, 

Harry Stack Sullivan , dia adalah murid dari 

Sigmund Freud, menekankan pentingnya 

hubungan sosial pada anak-anak bagi per-

kembangan kepribadian mereka. Sallivan 

percaya bahwa perkembangan kepribadian 

seorang anak ditentukan oleh jumlah semua 

hubungan antar pribadinya, yang tentu saja 

dimulai dengan hubungan dirinya dengan 

orangtuanya, meskipun hunbungan dengan 

teman-teman sebaya juga berpengaruh besar.14  

Pentingnya membantu anak dalam men-

jalin persahabatan tidak perlu di-pertanyakan 

lagi, namun banyak orangtua sering bingung 

dengan apa yang harus mereka perbuat untuk 

membantu anak dalam mendapatkan teman 

dan mempertahankannya. Orangtua dapat me-

lakukaan beberapa cara dan dalam tahapan 

yang berbeda, yaitu dengan: 

a. Dalam Tahap Egosentris 

                                                           
14 Ibid., 195. 
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Bagi anak yang masih kecil, atau 

bagi mereka yang pemalu dan 

cenderung tidak senang bergaul, 

penting bagi orangtua untuk me-

rencanakan beberapa kegiatan yang 

melibatkan anak untuk bersosialisasi 

dengan teman sebayanya. Misalnya saja 

mendorong anak untuk masuk dan 

bergaul bersama teman yang memiliki 

minat sama seperti dirinya, biasanya 

olahraga dan komputer termasuk alat 

penghubung yang baik. Selain itu me-

nonton film kartun bersama juga mem-

bantu anak dalam me-ngembangkan 

tahap sosialisasi dengan teman 

sebayanya. 

b. Tahap pemenuhan kebutuhan 

Begitu anak mulai menikmati 

kebersamaan dengaan anak-anak yang 

lain, penting bagi orangtua untuk 

menekankan nilai persahabatan. Hal 

yang penting juga untuk dilakukan 

adalah bertindak sebagai teladan yang 

baik bagi anak. Orangtua harus sering-

sering berbincang dengan anak-anak 

tentang pertemanan dan pengalaman 

yang ia lakukan bersama sahabat 

mereka, dan menyampaikan seberapa 

pentingnya persahabatan yang ia jalin, 



 

 

serta orangtua juga perlu mengajak 

anak dalam ketika kegiatan bersama 

teman-temannya sehingga anak akan 

melihat bagaimana orangtua menjalin 

relasi dan anak akan tau seberapa besar 

makna persahabatan tersebut.  

c. Tahap balas jasa  

Pada tahap ini orangtua akan 

mengalami penurunan jabatan dalam 

pandangan anak, karena anak akan 

lebih fokus pada pertemanan dengan 

teman sebaya yang mereka jalin. 

sehingga orangtua pada tahap ini hanya 

sebagai pengamat semata dan tidak 

boleh terlalu ikut campur dalam 

pertemanan yang dijalin oleh anak. 

Namun kehadiran dan dukungan 

orangtua memberikan anak rasa aman 

dan tentram sementara mereka meng-

eksplorasi pola give and take dalam 

interaksi sosial.  

Jika anak mengalami masalah 

dengan teman-temannya orangtua boleh 

memberikan beberapa contoh tentang 

pengalaman dengan temannya entah 

dimasa lalu ataupun sekarang, tetapi 

sekali lagi orangtua didak boleh 

terbawa perasaan mengenai teman 

anaknya tersebut dan hindari memberi 

saran kepada anak. biarkan anak 
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mengembangkan rasa sabar, tahan ter-

hadap rasa sakit hati yang mu gkin akan 

timbul dalam setiap pertemanan. 

Biarkan anak memutuskan masalahnya 

sendiri dan mencari soslusi terbaik 

untuk situasi tersebut.  

d. Tahap Akrab 

Ketika anak telah masuk dalam 

tahap ini, peran orangtua adalah sebagai 

pembimbing. Tetapkan batasan-batasan 

yang sesuai dengan usia, tanamkan 

nilai-nilai, dan dukung perkembangan 

pribadi dan hubungan antarpribadi 

mereka.  

4. Fungsi dalam kelompok 

Pada tahap anak-anak, kelompok sangatlah 

penting dan dibutuhkan untuk perkembangan 

sosialnya. Ada beberapa tahap dalam per-

kembangan sosial anak dalam kelompok. Pada 

usia sekitar tiga sampai 5 tahun anak akan 

mulai berada pada sebuah kelompok dan 

bermain dengan teman sebaya yang sama 

dengan dirinya meski kadang ia masih suka 

bermain dengan anak tertentu. Pada usia 6 

sampai 8 tahun anak-anak akan mulai 

merasakan dan menghayati bahwa menjadi 

anggota kelompok dapat meningkatkan ke-

percayaan diri dan rasa memiliki. Bagi anak 

pada tahap ini identitas kelompok dapat mulai 



 

 

memiliki makna sosial yang sama pentingnya 

dengan keluarga. Sedangkan pada usia 9 

sampai dengan 12 tahun, nimat anak-anak 

untuk berkelompok akan berubah menjadi 

keharusan. 

Dari penjelasan tersebut, kita ketahui 

bahwa pentingnya kelompok bagi anak-anak 

sudah dimulai sejak dini dan akan perkembang 

seiring berjalannya usia mereka. Sehingga 

pada fase-fase seperti ini orangtua juga harus 

mendorong anak dan menjamin bahwa anak 

mendapatkan haknya untuk berkelompok. 

Karena kelompok merupakan salah satu hal 

penting untuk menunjang perkembangan 

kecerdasan emosional dan sosial anak.  

Pada tahap ini pula kadang terdapat 

penolakan dalam kelompok, biasanya 

penolakan terjadi karena adanya perbedaan 

entah itu dari perbedaan karakter, perbedaan 

fisik, dan lainya. Orangtua perlu memahami 

hal seperti ini karena penolakan yang terjadi 

akan berdampak pada anak dan dapat berakibat 

fatal pula. Anak-anak yang mengalami 

penolakan dalam kelompok akan cenderung 

menjadi anak yang pemurung dan menyendiri, 

ia akan dibayang-bayangi dengan fantasi 

kekerasan atau balas dendam, dan anak seperti 

ini akan mencari kelompok yang sama seperti 

dirinya dan melakukan kegiatan antisosial. Tak 

jarang anak yang mengalami penolakan sosial 
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ini akan putus sekolah dan menurut statistik 

anak lebih memungkinkan untuk masuk dalam 

kenakalan remaja atau bahkan terjerumus 

dalam alkohol dan obat-obatan terlarang. 

Maka dari ini orangtua harus peka terhadap 

situasi anak dan perlu adanya bantuan apabila 

terjadi penolakan dalam kelompok. Orangtua 

dapat melakukan beberapa usaha untuk mem-

bantu apabila terjadi penolakan terhadap anak 

yaitu dengan beberapa cara berikut: 

a. Orangtua harus bertindak sebagai 

teladan bagi anak dengan berpartisipasi 

dalam kelompoknya sendiri 

Orangtua tidak akan dapat berharap 

banyak dari pengaruh mereka kepada 

anak bila contoh yang orangtua berikan 

hanya sesekali dan tidak konsisten. 

Orangtua perlu menumbuhkan dan 

mempertimbangkan betapa pentingnya 

manfaat positif pergaulan  bagi dirinya 

dan anak-anak mereka. Dengan melihat 

orangtua aktif dalam kelompok-

kelompoknya dan melihat orangtua 

antusias dalam kegiatan kelompok, 

anak akan terpengaruh oleh aspek 

penting dalam diri orangtua.  

b. Dorong anak mencoba peran lain dalam 

kelompok keluarga 



 

 

Keluarga merupakan kelompok 

pertama yang terjalin dalam kehidupan 

anak. keluarga mmerupakan wahana 

yang penting bagi anak untuk mem-

pelajari keterampilan kelompok tanpa 

takut mengalami penolakan. Disini 

rapat keluarga dapat digunakan sebagai 

gambaran kecil kegiatan kelompok. 

Dalam rapat orangtua bisa mengajarkan 

anak untuk bertukar peran, misalnya 

saja minta anak untuk menjadi 

pemimpin rapat, mengumpulkan 

pendapat dan menghitung suara serta 

mengumumkan keputusan. Dengan 

begitu anak akan belajar berbagai posisi 

dalam kelompok, menumbuhkan sikap 

percaya diri dan ketika anak berada 

dalam kelompok teman sebayanya, 

anak akan lebih siap dalam bertindak. 

c. Mendorong anak bergabung dalam 

kelompok khusus yang terdiri dari 

anak-anak yang mirip mereka 

Sejak anak berumur 7 dampai 8 

tahun, dorong mereka untuk bergabung 

dengan sebanyak mungkin kelompok 

sebayanya yang bermacam-macam. 

Namun untuk khasus anak yang 

mengalami penolakan sosial disekolah, 

memasukkan anak dan mendorong anak 

dalam kelompok khusus yang sesuai 
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dengan dirinya misalnya saja kelompok 

yang memiliki minat yang sama, hobi 

yang sama, atau kelompok yanng 

memiliki keterampilan sosial sama 

dengan dirinya akan lebih berhasil 

untuk menerima anak tersebut dalam 

kelompok.  

d. Mencari kelompok pelatihan 

keterampilan sosial bagi anak dengan 

masalah sosial ekstrem 

Jika cara-cara sebelumnya masih 

belum mampu untuk menangani 

masalah anak dalam penolakan dirinya 

pada kelompok. Perlu tindakan lebih 

khusus dan perlu adanya pelatihan 

keterampilan sosial terstruktur bersama 

teman-teman sebayanya. Kelompok 

khusus ini akan dipandu oleh konselor 

dan perlu dilakukan beberapa kali 

pelatihan. Program pelatihan yang 

terstruktur ini akan membantu anak-

anak dalam mengembangkan kepekaan 

dan kesadaran sosial lebih besar 

sehingga akan berpengaruh kepada 

perilaku anak dan bagi orang lain pula. 

5. Pentingnya tata krama 

Sopan santun adalah salah satu ke-

terampilan EQ yang paling mudah diajarkan, 

tetapi pengaruhnya luar biasa pada ke-



 

 

berhasilan anak dalam pergaulan di-kemudian 

hari. Pentingnya membesarkan anak agar dapat 

berperilaku baik, sopan, hormat kepada orang 

lain, berbicara dengan baik akan berpengaruh 

pada perkembangan EQnya. Perkembangan 

sosial anak dan perkembangan bakat EQ anak 

yang tinggi akan berpengaruh dengan ke-

mampuan anak dalam bergaul dengan orang 

dewasa, khususnya dengan orang-orang yang 

memiliki otoritas.  

Orangtua dapat melakukan berabagai cara 

dalam membesarkan anak agar memiliki sopan 

santun yang baik seperti halnya dengan 

memberikan tututan yang harus ditetapkan 

dalam hal sopan santun. Mulailah dengan 

membuat kesepakatan aturan khusus dan 

tempelkan dibeberapa tempat. Contohnya saja 

ajarkan anak untuk: 

a. Memberi salam kepada orang dewasa 

yang anak jumpai dengan mengatakan, 

“selamat pagi”, misalnya dan bertanya 

“apa kabar?” 

b. Jika diperkenalkan kepada orang lain 

yang belum dikenal, atau jarang dilihat, 

jabatlah tangannya dan sapalah. 

c. Selalu ucapkan terimakasih bila se-

seorang melakukan suatu kebaikan 

padamu, sekecil apapun. Pandanglah 

mata orang itu dan ucapkan dengan 
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jelas, sehingga ia tahu bahwa kamu 

tulus. 

Inilah beberapa contoh aturan yang perlu 

ditetapkan dan diajarkan pada anak. apabila 

aturan ini telah terlaksanakan buatlah dan 

tetapkan aturan aturan lainnua yang lebih 

tinggi lagi begitupun seterunya. Dengan 

demikian anak akan terbiasa dengan tindakan 

yang sopan karena telah diajarkan dan 

dilakukan sejak kecil dan telah terbiasa dalam 

keluarga. 

 

E. Motivasi Diri dan Keterampilan Berprestasi 

Dalam bab II telah dijelaskan bagaimana pentingnya 

motivasi diri dalam keterampilan berprestasi anak. Ada 

beberapa cara yang dapat dilakukan orang tua untuk 

menumbuhkan kecerdasan emosional ini yaitu dengan: 

1. Mengantisipasi keberhasilan 

Anak-anak yang memiliki motivasi diri 

berharap akan berhasil dan tidak mengalami 

kesulitan dalam menetapkan sasaran yang 

tinggi bagi diri sendiri. Harapan anak-anak atas 

kemampuan mereka dimulai dari rumah. 

Sehingga peran orangtua sangatlah penting 

dalam mengembangkan keterampilan motivasi 

diri bagi anak.  

Orangtua sudah seharusnya tidak hanya 

mengharapkan akan kemampuan dan ke-

berhasilan anak semata, tetapi orangtua harus 



 

 

menjadi teladan dan memberikan sikap yang 

mencerminkan  pentingnya belajar bagi anak-

anak mereka. dengan menerapkan lima prinsip 

umum diatas, akan membantu orangtua dalam 

menumbukan keterampilan motivasi diri pada 

anak. 

2. Ketekunan dan usaha 

Kemampuan anak tentang usaha dan 

kemampuan berubah-ubah seiring ber-

kembangnya usia mereka. Optimisme anak 

untuk berhasil melalui kerja keras mungkin akan 

pudar bagitu menginjak remaja, mereka mulai 

merasa bahwa hanya yang mempunyai ke-

mampuan lebih akan selalu lebih berhasil. Selain 

itu kepenatan akan beban-beban baik dalam 

sekolah dan kehidupan anak juga akan 

berpengaruh terahadap motivasi diri anak. 

Orangtua dapat mengimbangi ke-

cenderungan perkembangan ini dengan meng-

ajari anak untuk menghargai ketekunan 

berusaha. Ada beberapa acara untuk mengajari 

anak dalam menghargai nilai ketekunan dan 

usaha yaitu dengan memanfaatkan menejemen 

waktu dan orangtua juga dapat memanfaatkan 

hobi untuk menumbuhkan nilai ketekuanan. 

Anak perlu mempelajari menejemen waktu 

bahkan sebelum anak bisa membaca jam, 

dengan membuat mereka sadar tentang 

pentingnya menejemen waktu. Misalnya saja, 

pada anak yang masih kecil orangtua meng-
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haruskan anak pada pukul delapan ia harus tidur, 

maka anak pun harus segera melaksanakannya. 

Orangtua juga harus konsisten dengan ketetapan 

yang sudah dibuat, apabila orangtua tidak 

konsisten dan membiarkan anak terlambat dalam 

waktu maka anakpun akan menganggap batas 

waktu tidak penting bagi dirinya. Jika hal ini 

terus menerus terjadi maka akan berdampak 

penjang pada anak dan tentu saja dalam hal 

pekerjaan lainnya. Tingkat kedisiplinan anak 

akan rendah, sehingga inilah yang akan 

mempengarusi ketekunan anak nantinya.

 Memperkenalkan menejemen waktu yang 

paling dasar pada anak sebenaarnya sangatlah 

mudah, misalnya saja dengan membuat tabel 

tugas-tugas yang harus anak lakukan dan 

sertakan pula waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikannya. Lakukan pengisian tabel ini 

bersama anak, mintalah anak untuk me-

nyelesaikan tugas-tugas mereka sesuai dengan 

waktu yang telah mereka tulis dan evaluasilah 

hasil dari tugas yang mereka kerjakan. 

Kecerdasan emosional dan kecerdasan otak anak 

akan betul-betul mulai mengembangkan jalur-

jalur saraf yang menjadikan usaha yang tekun 

bagian dari kebiasaan yang diulang-ulang. Jika 

anak sudah terbiasa dengan menejemen waktu, 

maka akan tercipta ketekunan dan kedisiplinan 

pada diri anak. 



 

 

Selain menejemen waktu memanfaatkan 

hobi dapat digunakan orangtua dalam meng-

ajarkan ketekunan usaha pada anak. hobi, yang 

merupakan setengah bermain setengah bekerja, 

adalah cara penting bagi anak untuk belajar 

tekun. Orangtua perlu mendorong anak untuk 

mempunyai hobi yanng menarik dan bermanfaat 

bagi dirinya. 

Berbagai macam hobi dapat mengajarkan 

keterampilan-keterampilan EQ yang ber-

hubungan dengan motivasi diri dan prestasi, 

misalnya saja yang berkaitan dengan kerajianan 

tangan, hobi yang berkaitan dengan ilmu 

pengetahuan (seperti komputer), dan hobi 

membuat pertunjukan. Dengan mendorong anak 

memiliki hobi yang menyenangkan tersebut, 

anak akan merasa senang dalam men-

jalankannya. Hobi tersebut nantinya juga dapat 

digunakan anak sebagai jalan sukses dimasa 

depan. Pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan 

hobi anak, nantinya akan menjadikannya senang 

dalam bekerja dan menganggap pekerjaan 

tersebut sebgai pekerjaan yang menyenangkan 

sehingga akan timbul ketekunan dalam pe-

kerjaan tersebut.  

Salah satu orang pertama yang melihat 

pentingnya peran hobi dari segi perkembangan 

dalam mengajarkan kebiasaan kerja pada anak 

adalah Anna Freud seorang pencetus teori 

perkembanagan, dikutip dari buku karya 
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Lawrence ini, Anna Freud menerangkan bahwa 

hobi termasuk tugas-tugas perkembangan yang 

penting bagi anak usia sekolah dasar karena 

kegiatan-kegiatan ini terletak pada tengah-

tengah antara bermain dan bekerja. Seperti 

halnya bermain, hobi adalah kegiatan yang 

menyenangkan, relatif bebas dari tekanan luar, 

dan jauh dari dorongan mendasar pada anak. 

seperti bekerja, hobi memerlukan keterampilan 

kognitif dan sosial, termasuk perencanaan, 

bertukar informasi dan sebagainnya.15  

Dari penjelasan tersebut kita ketahui bahwa hobi 

sangat membantu anak dalam ketekunan dalam 

menjalankan tugas dan juga sangat bermanfaat 

dalam keterampilan motivasi anak dalam belajar 

maupun bekerja. 

3. Menghadapi dan mengatasi kegagalan 

Dikutip dari buku karya Lawrence, bahwa 

Thomas Alfa Edison bahwa jenius terbentuh 

dari 1 persen ilham dan 99 persen ketekunan. 

Anak tidak akan mempelajari ketekunan kecuali 

ia sanggup menerima kegagalan. Sebagian besar 

kegagalan menghasilkan campuran antara emosi 

yang tidak enak seperti khawatir, sedih, dan 

marah, namun anak harus belajar memiliki 

toleransi terhadap emosi-emosi ini guna 

mencapai keberhasilan. Sebagaimana ditulis 

                                                           
15 Ibid., 252. 



 

 

oleh Martin Seligman dalam bukunya The 

Optimistic Child, dikutip dari buku karya 

Lawrence ini, mengatakan “agar anak bisa 

merasa berhasil, perlu baginya untuk mengalami 

kegagalan, merasa kecewa, dan berusaha lagi 

berulang-ulang sampai berhasil. Tidak satupun 

dari langka-langkah ini dapat dihilangkan. 

Kegagalan dan rasa kecewa diperlukan sebagai 

unsur pembangun yang ikut membentuk 

keberhasilan dan kebahagiaan”.16  

lagi kerjasama sangatlah dibutuhkan pada 

tahap ini, dengan menggunakan permainan 

kerjasama untuk membantu anak belajar meng-

hadapi dan mengatasi kegagalan adalah salah 

satu alternatif bagi orangtua maupun pendidik 

dalam membantu anak-anak meraka. Banyak 

studi menemukan bahwa perilaku kerjasama dan 

prososial termasuk diantara watak-watak paling 

penting untuk diterima dalam pergaulan. Anak-

anak yang menunjukkan kemauan kerjasama 

mengalami peningkatan status sosial dan akan 

cenderung lebih dipilih dalam teman sebayanya.  

Ajari anak untuk menghargai kerja sama dan 

prestasi kelompok merupakan cara penting 

untuk mengimbangi kecenderungan budaya 

yang memandang dunia sebagai ajang untuk 

menang dan kalah. Mengajarkan kerja sama 

kepada anak akan membantu mereka meletakan 

                                                           
16 Ibid., 260. 
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dasar upaya peralihan prestasi dalam dunia nyata 

yanng sangat kompetitif, dengan membantu 

mereka melihat bahwa prestasi seseorang ikut 

ditentukan melalui proses kelompok. 

 

F. Kekuatan Emosi 

Telah dijelaskan dalam bab II bahwa Orangtua 

perlu mengajarkan keterampilan EQ kepada anak-

anaknya, karena dengan keterampilan ini, ia tidak hanya 

akan mengarahkan emosi anak untuk menghadapi 

tuntutan kehidupan sosial berdasarkan teknologi yang 

terus berubah, namun juga akan dapat dengan sungguh-

sungguh menggunakan pemahamannya tentang emosi 

untuk meraih hidup yang lebih memuaskan, lebih 

berhasil, bahkan sehat. Ada beberapa cara yang dapt 

dilakukan oleh orangtua yaitu: 

1. Kesadaran emosi dan komunikasi 

Mengajari anak memahami dan meng-

komunikasikan emosinya akan mempengaruhi 

banyak aspek dalam perkembangan ke-

berhasilan hidup mereka. Sebaliknya gagal 

mengajari anak memahami dan me-

ngomunikasikan emosinya dapat membuat 

mereka rentan terhaadap konflik-konflik 

dengan orang lain, padahal sebetulnya itu tidak 

perlu terjadi.17  

                                                           
17 Ibid., 273. 



 

 

Seperti keterampilan EQ lainnya, kesiapan 

perkembangan anak untuk memahami dan me-

ngomunikasikan perasaan serta kemampuan 

berbuat sesuai dengan perasaan tersebut 

berbeda-beda seiring dengaan perkembangan 

kognitif anak. Meskipun komunikasi anak akan 

berkembang sesuai dan seiring ber-

kembangnya, belum tentu semua anak mampu 

menggunakan kemampuan tersebut dengan 

baik. Kemampuan komunikasi ini tergantung 

pada budaya mereka dibesarkan, dan 

khususnya dipengaruhi oleh bagaimana 

orangtua berinteraksi dengan anak dan 

bagaimana anak tersebut berinteraksi dengan 

sesamanya. Keluarga yang terbiasa ber-

komunikasi misalnya, mengenai pengungkapan 

dan pembahasaan perasaan, serta permasalahan 

secara terbuka akan cenderung menjadikan 

anak pribadi yang mampu mengungkapkan 

perasaan mereka serta dapat me-

ngomunikasikan perasaan yang meraka 

rasakan. Dengan kemampuan tersebut, anak, 

orangtua maupun orang lain nantinya dapat 

membantu dalam menyelesaikan masalah yang 

telah membuat dirinya marah, sedih dan 

lainnya. 

Ada berbagai cara yang dapat dilakukan 

oleh orangtua untuk mengajari anak me-

mahami emosinya, agar anak nantinya juga 

mampu mengomunikasikan emosi mereka. 
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Jika anak mampu mengomunikasikan 

emosinya, maka hal tersebut dapat berguna 

untuk memahami situasi anak, sehingga emosi 

anak dapat diatasi dan dikendalikan. Salah satu 

cara yang dapat dilakukan orangtua agar anak 

tumbuh menjadi orang yang bisa 

mengungkapkan perasaan yaitu dengan 

meningkatkan perbendaharaan emosi anak.  

Caranya yaitu dengan membuat “kamus 

perasaan”. Mintalah anak untuk menyebutkan 

semua perasaan yang dapat mereka pikirkan, 

kemudian menuliskan semua itu dalam sebuah 

buku kosong, susunlah menurut abjad, dan tiap 

halaman untuk satu perasaan. Cara yang baik 

untuk menyusun daftar persaan adalah dengan 

melihat majalah-majalah, melihat gambar-

gambar yang telah mereka buat sebelumnya 

(karena anak kecil cenderung suka meng-

ekspresikan emosinya lewat menggambar), 

anak yang lebih besar cenderung lebih suka 

menggunakan foto mereka ataupun orang lain, 

dengan melihat itu semua dapat dijadikan 

orangtua sebagai alat bantu untuk mengingat 

tiap emosi. Mintalah anak untuk me-

nyampaikan apa yang mereka rasakan saat 

melihat foto-foto dan gambar-gambar tersebut. 

kemudian mintalah anak untuk menuliskan 

perasaan tersebut atau mintalah anak 

memberikan sebuah contoh ketika mereka 



 

 

mengalami perasaan itu kemudian tuliskan 

pada “kamus persaan” anak.  

Cara ini dapat dilakukan untuk me-

ningkatkan pembendaharaan anak dan dapat 

dilakukan agar anak dapat belajar me-

ngomunikasikan emosinya.  

 

2. Komunikasi tanpa kata 

Meskipun penting mengajari anak men-

ceritakan perasaannya dan mendengarkan 

ungkapan perasaan orang lain dengan cermat, 

penelitian telah menemukan bahwa kata-kata 

sesungguhnya hanya mampu mengungkapkan 

sebagian kecil dari emosi yang harus di-

komunikasikan. Dikutip dari buku karya 

Lawrence ini, ahli psikologi Alber Mehrabian 

menunjukkan bahwa dalam interaksi tatap 

muka, 55 persen emosi atau perasaan di-

ungkapkan melalui isyarat nonverbal, misalnya 

melalui ekspresi wajah, sikap tubuh, dan 38 

persen lainnya disampaikan berupa nada suara. 

Berarti hanya 7 persen emosi yang betul-betul 

diungkapkan melalui kata-kata.18  

Masalah dalam komunikasi non verbal akan 

menghambat interaksi sosial anak. jika anak 

bermasalah dengan kemampuan verbalnya 

mungkin anak hanya dianggap bodoh, namun 

jika anak memiliki masalah dengan kemampuan 

                                                           
18 Ibid., 283. 
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non verbal mungkin anak akan dianggap aneh 

atau bahkan gila. Kita gambarkan saja, bahwa 

ketika orang berada dengan anak yang dianggap 

bodoh, orang itu mungkin masih dapat 

memaklumi anak tersebut,  namun ketika orang  

telah menggang anak aneh atau bahkan gila, 

pasti orang tersebut akan cenderung menghindar 

harena mungkin mereka takut akan ancaman 

yang akan terjadi. Sehingga dapat dibayangkan 

jika anak dianggap aneh ataupun gila maka ia 

akan dijauhi, dikucilkan oleh orang lain dan hal 

tersebuut akan berdampak buruk pada anak. 

Inilah mengapa kemampuan non verbal sangat 

penting dipelajari oleh anak dan orangtua juga 

harus mengajari anak keterampilan non verbal.  

Pemahaman akan kekuatan komunikasi non 

verbal dapat membantu anak mengembangkan 

keterampilan kepemimpinan, sikap tegas, dan 

empati terhadap kebutuhan dan masalah orang 

lain. Karena ketika anak mampu membaca dan 

memahami sikap, tingkah laku, ekspresi orang 

lain, maka akan memudahkan anak dalam 

memahami situasi yang ada dan dapat 

mengontrol emosi, sehingga anak akan mampu 

mengambil sikap, lebih empati dan memahami 

orang lain, dan akan timbul keterampilan 

kepemimpinan pada diri anak. 

Dalam buku ini ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan oleh orangtua untuk mengajari anak 



 

 

keterampilan komunikasi non-verbal seperti 

Permainan video tanpa suara dan menebak 

perasaan. 

Permainan video tanpa suara dapat dilakukan 

dengan memutar video yang sesuai dengan umur 

anak, tetapi putarlah tanpa suara. Minta kepada 

anak untuk menerangkan perasaan orang-orang 

yang ada dalam video tersebut. Beri nilai apabila 

anak mampu menerangkan perasaan sang aktor 

dari mimik muka, gerak tubuh, atau sikap tubuh. 

Permainan lainnya adalah tebak perasaan 

yaitu bacakan sebuah kaliamat sederhana dan 

rekam kata tersebut sampai lima kali, tetapi tiap 

kali membacakan dengan nada suara yang 

berbeda-beda. Contohnya, bacakan kalimat “Tas 

saya tertinggal di mobil”, bacakan berturut-turut 

dengan menunjukkan perasaan senang, sedih, 

marah, takut, dan cemas. Beri nilai apabila anak 

mampu mengenali suatu emosi dengan benar. 

Kemudian mintalah anak untuk membacakan 

kata baru sebanyak lima kali dengan perasaan 

yang berbeda-beda melalui nada suara seperti 

contoh sebelumnya. Beri anak nilai juga apabila 

anak berhasil menyampaikan kata tersebut 

dengan perasaan yang berbeda. 

Permainan-permainan tersebut akan meng-

ajarkan anak untuk memahami perasaan orang 

lain dan dapat mengajari anak mengasah 

keterampilan komunikasi non-verbal. 

3. Pengendalian emosi 
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Pengendalian emosi, khususnya pengendalian 

amarah dan agresivitas merupakan masalah 

emosi yang paling lazim dihadapi oleh anak-

anak masa kini. Dalam buku karya Lawrence ini 

Sigmund freud menyampaikan sebuah teori 

bahwa belajar mengendalikan emosi merupakan 

tanda perkembangan kepribadian yang me-

nentukan apakah seseorang sudah beradab. 

Freud menghubungkan bahwa pengendalian 

emosi ini berkaitan dengan Id, ego dan super 

ego. Freud mendalilkan bahwa seorang anak 

mengembangkan suatu ego, sebagai penengah, 

atau manajer emosi. Ego inilah yang mengatur 

emosi seseorang dan membisikkan tindakan 

yang mungkin akan dilakukannya.19  

Para ahli terapi dan konselor yang telah 

banyak membantu anak-anak mengembangkan 

pengendalian emosi, pada saat ini menggunakan 

teori tersebut untuk membantu anak. mereka 

berasumsi bahwa untuk membantu seorang anak 

mengekang keinginginan-keinginan yang tidak 

disadarinya, orangtua harus membantunya me-

ngembangkan mekanisme-mekanisme untuk 

mengendalikan ego, termasuk pemahaman, 

perencanaan, penundaan ganjaran, dan kepekaan 

terhadap orang lain.20  

                                                           
19 Ibid., 291. 
20 Ibid., 292. 



 

 

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan 

orangtua untuk mengajarkan anak me-

ngendalikan emosinya yaitu dengan mengajari 

anak keterampilan berunding dan menjadi 

penengah. Keterampilan EQ ini sangat efektif 

untuk mengendalikan masalah agresivitas anak 

baik dirumah maupun di sekoalah.  

Dalam buku karya Lawren telah dijelaskan 

cara berunding yang dapat dilakukuan anak, 

perundingan ini dapat dilakukan untuk meng-

hindari berbantahan atau berkelahi saat anak 

memiliki masalah dengan orang lain. Yaitu 

dengan lima langkah berikut: 

a. Anak harus duduk berhadapan dan 

sepakat untuk bekerja sama me-

mecahkakn suatu konflik. Mereka juga 

harus sepakat untuk saling menghormati 

pandangan anak lain dan berhenti saling 

mengejek atau saling merendahkan. 

b. Tiap anak harus menceritakan pen-

dapatnya (apa yang ia inginkan dan 

mengapa demikian) lalu menceritakan 

kembali pandangan anak lain. Setiap 

anak harus memiliki pendapat, karena 

perundingan tidak akan berhasil kecuali 

bila semua bersepakat bahwa tiap orang 

berhak mempunyai pandangan sendiri.  

c. Aspek paling penting dalam perundingan 

adalah menciptakan solusi. Kedua anak 

harus bersepakat mengajukan sekurang-
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kurangnya tiga solusi yang nantinya akan 

dikompromikan, tetapi memperbolehkan 

tiap anak mengedepankan solusi yang 

dianggap paling penting olehnya. 

d. Selanjutnya kedua anak mengevaluasi 

tiap pilihan. Pada saat ini seolah-olah 

mereka berada di pihak yang sama, men-

cari hasil akhir yang akan memuaskan 

mereka berdua. 

e. Yang terakhir, anak-anak tersebut harus 

membuat persetujuan atau renjana, agar 

solusi yang telah disepakati dapat 

dilaksanakan. Kesepakatan ini harus 

terperinci dalam hal siapa, apa, kapan, di 

mana, dan bagaimana solusi tersebut 

dilaksanakan.21  

Keterampilan berunding ini efektif dilakukan 

oleh anak sebaya, anak usia sekolah dasar mulai 

dari usia sepuluh tahunpun dapat dilatih untuk 

menjadi penengah yang efektif. Keterampilan 

berunding ini telah membuktikan bahwa anak-

anak yang sebelumnya sulit mengendalikan diri 

dan sering terjerumus dalam kesulitan, dapat 

dilatih menjadi penengah yang betul-betul 

efektif, dan dengan menjalani peran tersebut, 

perilaku mereka sendiri bisa berubah dengan 

drastis. Dengan keterampilan berunding ini 

                                                           
21 Ibid., 298-299. 



 

 

dapat menjadikan anak lebih mampu mengontrol 

emosinya dan anak dapat belajar untuk mencari 

solusi suatu masalah dengan kepala dingin. 

4. Penyembuhan jasmani dan rohani melalui terapi 

emosi 

Dikutip dari buku karya Lawrence Megan 

Gunmar seorang ahli psikologi perkembangan di 

University of Minnesota, menyatakan bahwa di 

samping reaksi-reaksi fisik  berlebih jelas akibat 

trauma, termasuk naiknya tekanan darah dan 

denyut jantung, tubuh melepaskan hormon 

koristol dalam jumlah sangat berlebihan, yang 

biasanya dimaksud untuk membantu tubuh 

menanggapi keadaan bahaya. Namun koristol 

yang terlalu banyak dapat menimbulkan 

kerusakan, baik sementara ataupun menetap, 

terhadap bagian otak emosional yang disebut 

hippocampus. Kerusakan ini menyebabkan 

hilangnya ingatan, rasa cemas, dan ketidak 

mampuan mengendalikan dorongan emosi, sifat 

agresif, dan sifat impulsif.22  

Yang lebih mengkhawatirkan lagi apabila 

anak terus-menerus mengalami trauma, seperti 

karena diabaikan atau diperlakukan dengan 

buruk oleh orang lain, bisa mengalami ke-

rusakan permanen dibagian otak tempat 

berlangsungnya pemecahan masalah dan pe-

kembangan kemampuan berbahasanya.  

                                                           
22 Ibid., 301. 
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Psikiater Bruce Perry, di Baylor College of 

Medicene dalam buku karya Lawrence ini, 

menyatakan mengenai, ia menemukan bahwa 

sekelompok anak yang ditolak mempunyai luas 

korteks rata-rata 20 persen lebih kecil daripada 

anak-anak lainnya. Luas korteks yang lebih kecil 

merupakan penyebab rendahnya IQ dan EQ.23  

Sehingga perlu penangan yang serius kepada 

anak yang mendapatkan trauman dan harus 

segera mungkin diberikan bantuan untuk 

mengatasi trauma tersebut. Ada beberapa cara 

yang dapat dilakukan orangtua untuk membantu 

anak mengatasi traumanya yaitu: 

a. Usahakan agar anak mamu berbicara 

tentang apa yang telah terjadi. Jangan 

biarkan anak sendiri sesudah trauma 

terjadi, walaupun anak tidak nampak 

kesal. Pada anak yang nampak tenag 

sesudah trauma terjadi sebetulnya itu 

adalah syok, karena dibalik permukaan 

yang tampak tenang mungkin ada 

pergolakan emosi yang luar biasa. 

Membuat anak menceritakan pe-

ngalaman dan mengungkapkan pe-

rasaannya, pada awalnya mungkin 

membuat mereka marah, tetapi dalam 

jangka panjang hal ini akan mambantu 

                                                           
23 Ibid., 302. 



 

 

anak mengurangi dan mengatasi ke-

mungkinan berkembangnya gejala-

gejala yang berhubungan dengan 

trauma. 

b. Usakan anak mengulangi pernyataan-

pernyataan positif yang dapat 

memperkuat keyakinannya bahwa ia 

telah lolos dari trauma dan dapat 

mengatasi tauma tersebut. Misalanya 

terus menyatakan bahwa “Aku baik-

baik saja dan tidak terpengaruh oleh 

________ (trauma), Aku bisa terus 

menikmati hidup meski telah me-

ngalami _________ (trauma), Aku 

menerima dukungan dari orang-orang 

yang sayang kepaku, dan lain se-

bagainya. 

c. Buat anak menyadari tanda-tanda ke-

tegangan dalam tubuhnya dengan 

melakukan “pemeriksaan tubuh” setiap 

hari. Ajari ia memandang tubuh melalui 

pikiran mereka dari kepala sampai 

bawah, menyadari ketegangan di leher, 

pundak, lengan, punggung, dan kaki-

nya. 

d. Dorong anak untuk mempraktekkan 

teknik-teknik relaksasi ringan. Ini 

khususnya penting bila anak mengeluh 

merasa stres, tegang, dan tidak enak 

badan.  Upaya ini juga penting untuk 
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mengembangkan proses biokimia yang 

berhubungan dengan penyembuhan 

secara emosional.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Kecerdasan Emosional adalah kemampuan seperti 

kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan 

bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan 

dorongan hati dan tidak melebih-lebihankan 

kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga 

agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan 

berpikir, berempati dan berdoa. 

2. Secara bahasa parenting berasal dari bahasa inggris 

yaitu parent yang berarti orangtua. Parenting 

adalah sebuah proses memanfaatkan keterampilan 

mengasuh anak yang dilandasi oleh aturan-aturan 

yang agung dan mulia. Pola asuh merupakan 

bagian dari proses pemeliharaan anak dengan 

menggunakan teknik dan metode yang menitik 

beratkan pada kasih sayang dan ketulusan cinta 

yang mendalam dari orangtua. 

3. Strategi yang dapat dilakukan orangtua untuk 

meningkatkan kecerdasan emosi anak yaitu dengan 

mempelajari dan mengajarkan anak emosi dari segi 

moral, keterampilan berpikir EQ, pemecahan 

masalah, keterampilan sosial, motivasi diri, ke-

kuatan emosi. 
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B. Saran  

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis mem-

berikan saran kepada orangtua, untuk mem-perhatikan 

dan memberikan pengasuhan yang terbaik untuk anak-

anaknya. Karena pada masa kanak-kanak khususnya 

usia sekolah dasar, fase ini penting dalam per-

kembangan baik fisik maupun psikis anak. kecerdasan 

emosional merupakan hal penting bagi perkembangan 

anak baik itu menyangkut dirinya maupun orang lain 

(sosial) dan untuk kelangsungan hidupnya dimasa 

mendatang.  

Apabila orantua mampu menciptakan iklim 

keluarga yang baik, maka akan tercipta pula anak-anak 

yang memiliki sikap, perilaku dan kecerdasan 

emosional yang baik pula. 
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