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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu periode dalam rentang kehidupan individu adalah masa 

remaja. Masa remaja merupakan segmen kehidupan yang penting dalam 

siklus perkembangan individu dan merupakan masa transisi yang dapat 

diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat. Masa remaja 

ditandai dengan berkembangnya sikap tergantung (dependence) terhadap 

orangtua ke arah kemandirian (independence), minat-minat seksual, 

perenungan diri, dan perhatian terhadap nilai-nilai estetika dan isu-isu moral 

(Yusuf, 2007). 

Seorang remaja dikatakan berkembang secara normal apabila remaja 

dapat menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang harus dijalaninya. 

Sebaliknya apabila remaja tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas yang 

harus dijalaninya, maka dapat dikatakan bahwa remaja mengalami hambatan 

dalam perkembangannya. Secara umum, kesesuaian antara perkembangan 

remaja dengan apa yang harus dicapainya dilihat melalui kematangan 

sosialnya. Kematangan sosial yang dimiliki akan mempermudah remaja 

untuk berorientasi dan bersosialisasi pada dunia luar yaitu lingkungan 

masyarakat. Selain itu juga akan mempermudah dalam melakukan hubungan 

sosial secara mandiri, maksudnya seseorang tidak akan berkembang menjadi 

individu yang tergantung pada lingkungan sosialnya (Prihaningsih, 2006). 
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Kematangan sosial seseorang tampak pada perilakunya. Perilaku 

tersebut menunjukan kemampuan individu dalam mengurus dirinya sendiri 

dan partisipasinya dalam aktivitas-aktivitas yang mengarah pada kemandirian 

sebagaimana layaknya orang dewasa. Kematangan sosial adalah hal yang 

berkaitan dengan kesiapan anak untuk terjun dalam kehidupan sosial dengan 

orang lain yang bisa diamati dalam bentuk keterampilan yang dikuasai dan 

dikembangkan, sehingga akan membantu kematangan sosial kelak (Doll 

dalam Firin, dkk, 1994). 

Agar seorang remaja dapat matang dari segi sosial, maka seorang 

remaja perlu mencapai tugas-tugas perkembangan remaja diantaranya yaitu 

menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya, mencapai 

kemandirian emosional dari orangtua atau figur-figur yang mempunyai 

otoritas, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan belajar 

bergaul dengan teman sebaya atau orang lain, baik secara individual maupun 

kelompok, menemukan manusia model yang dijadikan identitasnya, 

menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya 

sendiri, memperkuat self-control (kemampuan mengendalikan diri) atas dasar 

skala nilai, prinsip-prinsip atau falsafah hidup, mampu meninggalkan reaksi 

dan penyesuaian diri (sikap/perilaku) kekanak-kanakan (Yusuf, 2007) 

Remaja sebagai individu dalam proses berkembang atau proses menjadi 

(on becoming), yaitu berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. 

Untuk mencapai kematangan tersebut, remaja memerlukan bimbingan karena 

mereka masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya 
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dan lingkungannya, juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya. 

Disamping terdapat suatu keniscayaan bahwa proses perkembangan individu 

tidak selalu berlangsung secara mulus atau steril dari masalah. Dengan kata 

lain, proses perkembangan itu tidak selalu berjalan dalam alur yang linier, 

lurus atau searah dengan potensi, harapan dan nilai-nilai yang dianut, karena 

banyak faktor penghambatnya (Yusuf, 2007) 

Remaja yang terlambat matang tidak mempunyai banyak waktu untuk 

menguasai tugas-tugas perkembangan masa remaja dibandingkan dengan 

remaja yang matang lebih awal atau anak yang matangnya normal. Banyak 

diantara remaja yang terlambat matang baru menyelesaikan perubahan masa 

puber pada saat masa remaja hampir berakhir (Hurlock, 1980)  

Remaja tunarungu juga mengalami masa transisi seperti remaja normal 

lainnya. Gejolak jiwa yang tidak menentu dalam mencari identitas dirinya 

membuat mereka mengalami krisis yang lebih kompleks dibanding dengan 

remaja normal lainnya (Hurlock, 1980). Remaja tunarungu yaitu remaja yang 

mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar sebagaian 

atau seluruhnya, diakibatkan tidak berfungsinya sebagian atau seluruh indera 

pendengaran (Delphie, 2006) 

Manusia sebagai makhluk sosial selalu memerlukan kebersamaan 

dengan orang lain. Demikian pula remaja tunarungu, remaja tunarungu tidak 

terlepas dari kebutuhan tersebut. Akan tetapi karena remaja tunarungu 

memiliki kekurangan kemampuan mendengar akan menyebabkan kurangnya 

penyesuaian diri terhadap lingkungan. Pada umumnya lingkungan melihat 
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mereka sebagai individu yang memiliki kekurangan dan menilainya sebagai 

seseorang yang kurang berkarya. Hal tersebut akan membuat remaja 

tunarungu merasa benar-benar kurang berharga sehingga memberikan 

pengaruh yang benar-benar besar terhadap perkembangan fungsi sosialnya. 

Hambatan dalam perkembangan sosial tersebut akan mengakibatkan pula 

bertambah minimnya penguasaan dan kecenderungan menyendiri serta 

memiliki sifat egosentris (Somantri, 2007). 

Remaja tunarungu akan mengalami kesulitan dalam menyampaikan 

pikiran, perasaan, gagasan, kebutuhan dan kehendaknya pada orang lain, 

sehingga kebutuhan remaja tunarungu tidak terpuaskan secara sempurna. Di 

samping tidak dimengerti oleh orang lain, remaja tunarungu pun sukar 

memahami orang lain, sehingga tidak jarang mereka merasa terkucil atau 

terisolasi dari lingkungan sosialnya (Mangunsong, 2009). 

Masalah-masalah yang dialami oleh remaja tunarungu akan menjadi 

tekanan pada emosinya. Tekanan pada emosinya itu dapat menghambat 

perkembangan pribadinya dengan menampilkan sikap menutup diri, bertindak 

agresif, atau sebaliknya menampakkan kebimbangan dan keragu-raguan. 

Selain itu remaja tunarungu banyak dihinggapi kecemasan karena 

menghadapi lingkungan yang beranekaragam komunikasinya, hal seperti ini 

akan membingungkan remaja tunarungu. Remaja tunarungu sering 

mengalami berbagai konflik, kebingungan, dan ketakutan karena remaja 

tunarungu sebenarnya hidup dalam lingkungan yang bermacam-macam 

(Somantri, 2007). 
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Menurut Walton (Istanti, 1996) masalah-masalah yang menjadi sumber 

konflik dapat bersifat emosinal, yaitu yang berkaitan dengan perasaan seperti 

kemarahan, ejekan, penolakan atau perasaan takut. Individu yang memiliki 

kecerdasan emosi yang tinggi tentunya dapat mengendalikan emosinya 

dengan efektif. Individu mampu mengontrol emosi serta mampu 

menyeimbangkan rasa marah, rasa kecewa, frustasi, putus asa, akibat diejek, 

ditolak, diabaikan atau menghadapi ancaman. Individu yang memiliki 

kecerdasan dalam mengelola emosinya akan lebih objektif dan realistis dalam 

menganalisis permasalahan secara objektif dan realistis ini akan mendorong 

individu mampu menyelesaikannya dengan baik. Sebaliknya, individu yang 

memiliki kecerdasan emosi yang rendah, tidak terampil dalam mengelola 

emosi, sehingga permasalahan yang sedang dihadapinya tidak mampu 

dipecahkan secara efektif (Safaria, 2009). 

Remaja tunarungu juga memiliki kesempatan yang sama untuk dapat 

mencapai tahap perkembangannya seperti remaja normal lainnya, remaja 

tunarungu juga dapat mencapai perkembangannya baik perkembangan sosial, 

emosi, maupun intelektualnya dengan baik. Sebagai contoh adalah Dian 

Inggrawati, seorang penyandang tunarungu yang dapat menjadi Miss Deaf 

World 2011 sebagai runner up. Dian Inggrawati mengalahkan 35 negara 

dalam kontes Miss Deaf World 2011. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

keterbatasan fisik yang dialami oleh remaja tunarungu bukan sebagai suatu 

hambatan. Menurut Dian Inggrawati, tunarungu bukan menjadi suatu masalah 

bagi hidupnya, Dian masih tetap berkarya meskipun memiliki keterbatasan 
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dalam dirinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa remaja tunarungu memiliki 

kesempatan untuk mengembangkan intelektual, sosial maupun emosinya 

dengan baik. (Okezone.com 2011). 

Berdasarkan studi pendahuluan dengan melakukan pengamatan 

langsung dan wawancara di SLB B Negeri Purbalingga pada tanggal 2 – 4 

Januari 2012 diperoleh data bahwa terdapat remaja tunarungu yang terlambat 

datang ke sekolah dengan diantarkan orangtuanya hingga ke kelas, hal 

tersebut menunjukkan kurangnya kemandirian pada diri remaja tunarungu 

tersebut. Selain itu ada beberapa anak tunarungu yang berjalan kaki usai 

pulang sekolah tanpa dijemput oleh orangtuanya. Dari observasi 

pendahuluan, diperoleh hasil bahwa remaja tunarungu mengenakan seragam 

sekolah dengan rapi, namun ada beberapa remaja tunarungu yang seragam 

sekolahnya tidak dimasukkan, sehingga terkesan tidak rapi. Pada saat kerja 

bakti di sekolah, terdapat remaja tunarungu yang ikut serta dalam kerja bakti, 

seperti menyapu, bersama-sama membawa ranting pohon yang sudah 

tumbang, dan memotong rumput di halaman sekolah. Namun ada remaja 

tunarungu yang hanya duduk dan memainkan handphone. Selain itu ada 

remaja tunarungu yang merasa kesal dan memukul-mukul meja, menangis 

karena diejek oleh temannya, sehingga menundukkan kepalanya sambil 

tersenyum, serta takut karena terlambat masuk ke kelas usai jam istirahat. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada kepala 

sekolah dan guru di SLB B Negeri Purbalingga diperoleh data bahwa 

permasalahan yang sering muncul terjadi pada remaja tunarungu yaitu anak 
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tunarungu cenderung masih kurang mandiri apabila diperintah atau 

melakukan sesuatu, sehingga perlu bimbingan dari orang lain dalam 

pergaulan dengan teman-teman ada beberapa remaja tunarungu yang hanya 

berdiam diri dan tidak bergaul dengan teman-temannya. Remaja tunarungu 

terkadang tidak ingin masuk ke sekolah dengan alasan kesal dengan guru atau 

teman-temannya, namun ada juga anak tunarungu yang dapat bergaul dan 

berperilaku seperti anak normal lainnya, selain itu masih ada remaja 

tunarungu yang kurang dapat mengelola emosinya dengan baik, seperti 

berteriak-teriak, memukul, dan menangis. 

Menurut Yusuf (2007), perkembangan emosi pada usia remaja 

menunjukkan sifat yang sensitif dan reaktif yang sangat kuat terhadap 

berbagai peristiwa atau situasi sosial, emosinya bersifat negatif dan 

temperamental (mudah tersinggung/marah, atau mudah sedih/murung). Untuk 

menghadapi semua situasi yang menekan di sekeliling mereka dan 

meminimalisasi dampak negatifnya secara psikologis, mereka membutuhkan 

sebuah kemampuan untuk mengelola emosi secara efektif (Safaria, 2009). 

Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam menangani 

perasaan agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras, sehingga tercapai 

keseimbangan dalam diri individu (Goleman, 2009) 

Hasil penelitian Anggraini (dalam Safaria, 2009) menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara 

kecerdasan emosi dengan strategi mengelola konflik interpersonal. Hasil 

penelitian Anggraini menginformasikan bahwa tingginya kecerdasan 
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emosi akan diikuti oleh semakin baiknya strategi mengelola konflik 

interpersonal. Sebaliknya, semakin rendah kecerdasan emosi akan diikuti 

dengan semakin buruknya strategi mengelola konflik interpersonal. 

Kecerdasan emosi memberikan sumbangan efektif terhadap strategi 

mengelola konflik interpersonal. Penelitian tersebut dapat diaplikasikan 

dalam sebuah pelatihan soft skill yang berkesinambungan untuk 

meningkatkan keterampilan mengelola emosi pada siswa. Penjelasan di 

atas menegaskan bahwa betapa pentingnya kemampuan mengelola 

emosi. 

Para siswa SLB B Negeri Purbalingga memiliki karakteristik 

pendengaran yang berbeda-beda antara lain Tingkat I, kehilangan 

kemampuan mendengar antara 35 sampai 54 dB, Tingkat II, kehilangan 

kemampuan mendengar antara 55 sampai 69, Tingkat III, kehilangan 

kemampuan mendengar antara 70 sampai 89 dB, dan Tingkat IV, kehilangan 

kemampuan mendengar 90 dB ke atas. selain itu juga ada siswa yang 

menggunakan alat bantu dengar dan ada juga yang tidak menggunakan 

alat bantu dengar. Namun menurut penuturan kepala sekolah, sebagian 

besar siswa tidak menggunakan alat bantu dengar, dalam berkomunikasi 

mereka menggunakan bahasa isyarat. 

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian terhadap 

remaja SLB B Negeri Purbalingga dengan kisaran rentang usia 12 - 22 

tahun. Pada masa remaja merupakan masa peralihan antara masa 

kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa. Masa remaja 
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sering dikenal dengan masa pencarian jati diri (ego identity). Masa 

remaja ditandai dengan sejumlah karakteristik penting, diantaranya yaitu 

mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya, dapat menerima 

dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung 

tinggi oleh masyarakat, menerima keadaan fisik dan mampu 

menggunakannya secara efektif, serta mencapai kemandirian emosional 

dari orang tua dan orang dewasa lainnya (Monks dan Knoers, 1996) 

Menurut Hurlock (dalam Indriana, 2008) emosi remaja memberikan 

dampak pada pengubahan perilaku remaja agar dapat menyesuaikan diri 

dengan tuntutan lingkungan sehingga remaja dapat diterima oleh lingkungan 

sosialnya. Anak yang mampu mengendalikan emosinya cenderung memiliki 

kematangan sosial yang tinggi pula. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian 

tentang pengaruh kemampuan mengelola emosi terhadap kematangan 

sosial pada remaja tunarungu di SLB B Negeri Purbalingga. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dikemukakan 

suatu rumusan masalah penelitian sebagai berikut “ apakah ada pengaruh 

kemampuan mengelola emosi terhadap kematangan sosial pada remaja 

tunarungu ?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

kemampuan mengelola emosi terhadap kematangan sosial pada remaja 

tuna rungu. 

D. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dari hasil penelitian dapat 

memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Jika hipotesis yang ada di dalam penelitian ini dapat diterima, diharapkan 

penelitian ini bermanfaat yakni memberikan sumbangan pengetahuan dan 

menambah referensi mengenai bagaimana pengaruh kemampuan dalam 

mengelola emosi terhadap kematangan sosial yang dimiliki oleh seseorang 

yang menderita tunarungu, sehingga diharapkan pengembangan 

kepustakaan di bidang psikologi terutama psikologi klinis dan psikologi 

perkembangan. 

2. Manfaat Praktis  

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui 

mengenai pengaruh kemampuan mengelola emosi terhadap kematangan 

sosial pada remaja tunarungu dan dapat menjadi sumber informasi yang 

berguna bagi para orang tua dan pendidik yang memiliki kepentingan 

untuk menghadapi serta memberikan bimbingan, serta untuk memberikan 

pengarahan dan  pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi remaja yang 

mengalami tunarungu agar mereka dapat memaksimalkan potensi yang ada 

di dalam dirinya tanpa harus merasa malu dengan kekurangan yang ada di 

dalam dirinya. 
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