
11 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kematangan Sosial 

1. Pengertian Kematangan Sosial 

Chaplin (2011) mengartikan kematangan (maturation) sebagai : 

(1) perkembangan, proses pencapai kemasakan/usia masak, (2) proses 

perkembangan, yang dianggap berasal dari keturunan, atau merupakan 

tingkah laku khusus spesies (jenis, rumpun). Chaplin juga 

mendefinisikan kematangan sosial merupakan suatu perkembangan 

ketrampilan dan kebiasaan-kebiasaan individu yang menjadi ciri khas 

kelompoknya. 

Menurut Desmita (2009) kematangan adalah suatu potensi yang 

dibawa individu sejak lahir, timbul dan bersatu dengan pembawaannya 

serta turut mengatur pola perkembangan tingkah laku individu. Meskipun 

demikian, kematangan tidak dapat dikategorikan sebagai faktor 

keturunan atau pembawa karena kematangan ini merupakan suatu sifat 

tersendiri yang umum dimiliki oleh setiap individu dalam bentuk dan 

masa tertentu. 

Bathia (1977) menerangkan bahwa kematangan sosial mempunyai 

pengertian ganda, yaitu kesadaran sosial dan berkembangnya pola 

tingkah laku. Kesadaran sosial yang dimaksud adalah yang ditandai 

dengan sikap mengerti, memahami, dan menghormati kebiasaan atau 
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nilai-nilai di masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan 

berkembangnya pola tingkah laku lebih pada sikap dan kebiasaan yang 

membantu dalam kehidupan berkelompok dan dalam menciptakan 

kesejahteraan kelompok. 

Kematangan sosial merupakan kemampuan individu dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta kemampuan dalam 

mengerjakan atau menguasai tugas-tugas perkembangannya dengan baik. 

Orang akan disebut matang apabila telah memiliki sebagian besar dan 

ciri-ciri kematangan. (Mappiare,1993). 

Sementara Doll (dalam Firin, dkk, 1994) mendefinisikan 

kematangan sosial sebagai kinerja yang menunjukkan perkembangan 

kemampuan dalam memelihara diri sendiri dan kemampuan 

berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas yang mendukung tercapainya 

kemandirian sebagai orang dewasa kelak. Selanjutnya ditambahkan 

olehnya bahwa kematangan sosial adalah hal yang berkaitan dengan 

kesiapan remaja untuk terjun dalam kehidupan sosial dengan orang lain 

yang bisa diamati dalam bentuk-bentuk keterampilan yang dikuasai dan 

dikembangkan, sehingga akan membantu kemandirian sosialnya kelak. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kematangan 

sosial adalah kemampuan individu dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya sehingga membentuk kebiasaan yang membantu dalam 

kehidupan berkelompok dan membantu kemandirian sosialnya. 
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2. Aspek – aspek Kematangan Sosial 

Menurut Doll (dalam Firin, dkk, 1994) ada beberapa aspek yang 

terkandung dalam kematangan sosial dan aspek – aspek tersebut harus 

dilihat dalam mengukur kematangan sosial, aspek tersebut antara lain :  

a. Self help, kemampuan untuk menolong diri sendiri. Kemampuan ini 

meliputi kemampuan mengurus diri sendiri dan melakukan sesuatu 

tanpa bantuan orang lain. Dengan kata lain dapat melakukan sesuatu 

secara mandiri. 

b. Self direction, kemampuan untuk mengarahkan diri termasuk 

menjaga diri dan merawat barang yang diberikan padanya. 

Kemampuan ini meliputi kemampuan dalam mengatur diri sendiri, 

dapat dipercaya dalam memegang uang, berbelanja dan mampu 

untuk memperhatikan diri sendiri dan orang lain. 

c. Locomotion, kemampuan dan keberanian untuk bergerak. 

Kemampuan ini meliputi kemampuan seseorang dalam beraktivitas 

dan melakukan kegiatan dengan tanggung jawab yang penuh. 

d. Occupation, yaitu kemampuan untuk mengerjakan tugas yang telah 

diberikan yang telah diikuti dengan adanya peningkatan proses 

belajar, seperti mampu melakukan pekerjaan atau tugas – tugas 

rumah tangga dan mampu menggunakan alat – alat perlengkapan 

kegiatan. 

e. Communication, yaitu kemampuan untuk dapat berkomunikasi 

dengan orang lain. Kemampuan ini terdiri dari kemampuan untuk 
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mengungkapkan dan menerima apa yang dipikirkan, diinginkan, dan 

apa yang dirasakan oleh seseorang. Misalnya dalam mengungkapkan 

gagasan dan berinisiatif 

f. Social – relation, yaitu kemampuan untuk menjalin hubungan 

dengan orang lain. Kemampuan ini meliputi kemampuan untuk 

menjalin hubungan dengan orang lain. Seperti aktif dalam kegiatan 

di lingkungan keluarga, teman, maupun masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan aspek – 

aspek kematangan sosial antara lain self help, self direction, locomotion, 

occupation, communication, social relation. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan sosial 

Firin, dkk (1994) menyatakan bahwa ada tiga hal yang 

mempengaruhi kematangan sosial seorang remaja, yaitu : 

a. Cara pengasuhan  

Cara pengasuhan yang bisa memberikan kesempatan berkembang 

secara optimal adalah cara pengasuhan dalam suasana demokratis. 

Dalam suasana ini, remaja akan memperoleh kesempatan belajar, 

mampu mandiri dan memperoleh rasa aman yang adekuat. 

b. Keadaan keluarga 

Keadaan keluarga, terutama status sosial ekonomi akan berimplikasi 

langsung kepada status gizi dan kesehatan remaja. 
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c. Jenis kelamin  

Didapati bahwa pada remaja laki-laki dan remaja perempuan 

terdapat perbedaan dalam hal pola pengembangan atau kecepatan 

perkembangan kemasakan sosialnya. 

Selain itu menurut Hurlock (dalam Indriana, 2008), faktor yang 

mempengaruhi kematangan sosial adalah sebagai berikut : 

a. Emosi 

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. 

b. Intelegensi 

Intelegensi merupakan tingkat kemampuan pengalaman seseorang 

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan datang. Semakin 

tinggi intelegensi seseorang, maka semakin tinggi kematangan 

sosialnya. 

c. Budaya 

Tatanan budaya yang berlaku memberi nilai-nilai yang dapat 

membantu remaja tumbuh dan berkembang sehingga berpengaruh 

terhadap kematangan sosial remaja. Remaja akan matang secara 

sosial apabila remaja mampu menyesuaikan diri secara normatif di 

lingkungan sosialnya. 
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d. Jenis kelamin 

Dimana laki-laki cenderung mempunyai kematangan sosial yang 

lebih tinggi dibanding dengan perempuan 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor – 

faktor yang mempengaruhi kematangan sosial meliputi cara pengasuhan, 

keadaan keluarga, jenis kelamin, emosi, intelegensi, dan budaya. 

 
B. Emosi 

1. Pengertian Emosi 

Secara  etimologi, emosi berasal dari akar kata bahasa latin E-

movere yang berarti menggerakkan, bergerak. Kemudian ditambah dengan 

awalan e- untuk memberi arti bergerak menjauh, misalnya emosi sedih 

mendorong perubahan suasana hati untuk mencerna atau menyerang 

sesuatu dengan melakukan suatu tindakan tertentu. Hal ini menunjukkan 

bahwa kecenderungan untuk bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi 

(Goleman, 2009). 

Maramis (2009) dalam bukunya Ilmu Kedokteran Jiwa 

mendefinisikan emosi sebagai suatu keadaan yang kompleks yang 

berlangsung biasanya tidak lama yang mempunyai komponen pada badan 

dan pada jiwa individu tersebut. Pada jiwa timbul keadaan terangsang 

excitement dengan perasaan yang hebat serta biasanya juga terdapat impuls 

untuk berbuat suatu hal tertentu. Pada badan timbul gejala-gejala dari 
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pihak susunan saraf vegetatif, umpamanya pada pernapasan, sirkulasi dan 

sekresi. 

Sedangkan Sarlito Wirawan Sarwono (dalam Yusuf, 2007) 

berpendapat bahwa emosi merupakan setiap keadaan pada diri seseorang 

yang disertai warna afektif baik pada tingkat lemah (dangkal) maupun 

pada tingkat yang luas (mendalam). 

Selain itu teori emosi Dua – Faktor  Schachter – Singer yang 

dikenal sebagai teori yang paling klasik yang berorientasi pada rangsangan 

menjelaskan bahwa timbulnya gejala emosi yaitu reaksi fisiologik dapat 

saja sama (hati berdebar, tekanan darah naik, nafas bertambah cepat, 

adrenalin dialirkan dalam darah, dan sebagainya), namun jika 

rangsangannya menyenangkan, seperti diterima diperguruan tinggi 

idaman, emosi yang timbul dinamakan senang. Sebaliknya, jika 

rangsangannya membahayakan (misalnya melihat ular berbisa), emosi 

yang timbul dinamakan takut (Walgito, 2010) 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa emosi adalah 

segala sesuatu yang mendorong perubahan suasana hati dengan melakukan 

suatu tindakan tertentu, sehingga menuju suatu keadaan yang kompleks 

yang berlangsung biasanya tidak lama yang mempunyai komponen  pada 

badan dan pada jiwa individu tersebut. 
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2. Macam-macam Emosi 

Goleman (2009) menjelaskan bahwa secara garis besar terdapat 

beberapa macam emosi, yaitu : 

a. Amarah, meliputi rasa dendam, kebencian, kejengkelan, frustasi, 

kegusaran, kekesalan, perasan tersinggung, stress, dan permusuhan. 

b. Gembira, meliputi perasaan senang, bahagia, kenikmatan, kepuasan, 

ketenangan, hiburan, kegairahan, terpesona, takjub dan bersukaria. 

c. Depresi, meliputi perasaan sedih, kesengsaraan, kemurungan, 

kekesalan, penyesalan yang dalam, tidak bahagia, duka cita, 

penderitaan batin, keadaan yang rusak, dan melankolis. 

d. Ketakutan, meliputi perasaan gelisah, takut, gugup, tidak tenang, 

kecemasan, kekhawatiran, dan ragu-ragu. 

e. Cinta, meliputi penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, 

rasa dekat, kasih dan kasmaran 

f. Terkejut, meliputi perasaan terkesiap, takjub dan terpana. 

g. Malu, meliputi perasaan salah, malu hati, kesal hati, hina dan sesal. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan macam – macam 

emosi meliputi amarah, gembira, depresi, ketakutan, cinta, terkejut, dan 

malu. 

3. Pengertian Mengelola Emosi 

Gross (dalam Salamah, 2008) mendefinisikan regulasi emosi 

sebagai cara individu mempengaruhi emosi yang mereka miliki, kapan 

mereka merasakannya dan bagaimana mereka mengalami atau 
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mengekspresikan emosi tersebut. Regulasi emosi juga dapat diartikan 

sebagai kemampuan untuk mengevaluasi dan mengubah reaksi-reaksi 

emosional untuk bertingkah laku tertentu yang sesuai dengan situasi yang 

sedang terjadi. 

Sedangkan berdasarkan konsep ilmiah, pengendalian emosi berarti 

mengarahkan energi yang timbul pada saat terbangkitnya emosi kesaluran 

ekspresi yang bermanfaat dan dapat diterima secara sosial. Menurut 

konsep ini, individu mengendalikan emosinya dengan cara berusaha 

mengalihkan energi yang ditimbulkan oleh tubuhnya pada saat 

terbangkitnya emosi untuk mempersiapkan tindakan ke arah pola perilaku 

yang bermanfaat dan dapat diterima secara sosial. Untuk dapat mencapai 

pengendalian emosi yang baik, seseorang harus dapat mengendalikan 

ekspresi emosi yang ditampakkannya, baik dalam bentuk ekspresi wajah, 

tubuh, maupun bicara. Selain itu individu juga harus dapat mengatasi 

situasi yang membangkitkan emosi serta mengatasi reaksi yang biasanya 

menyertai timbulnya emosi tersebut (Hurlock, 1980). 

Menurut Jackson., dkk, (dalam Wade & Tavris, 2007) bagian-

bagian prefrontal juga terlibat dalam pengaturan emosi, menjaga kita agar 

tetap seimbang. Bagian kanan dari prefrontal cortex merupakan bagian 

yang berperan khusus dalam situasi menarik diri atau melarikan diri 

(seperti pada emosi jijik dan takut).  

Bagian kiri dari prefontal cortex merupakan bagian yang berperan 

khusus dalam memotivasi orang untuk mendekati orang lain. (seperti 
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kebahagiaan, emosi positif maupun marah, emosi negative) (Pizagalli dkk, 

2005, dalam Wade & Tavris, 2007). Orang-orang yang memiliki bagian 

kiri prefrontal cortex yang lebih aktif, cenderung memiliki lebih banyak 

emosi positif, tingkat kepuasan lebih tinggi, kemampuan mengatasi emosi 

negative yang lebih cepat, dan kemampuan menekan emosi yang lebih 

tinggi dibandingkan orang-orang yang memiliki bagian kanan prefrontal 

cortex yang lebih aktif (Urry dkk., 2004, dalam Wade & Tavris, 2007). 

Shapiro (1997) menegaskan bahwa individu yang memiliki 

kemampuan mengelola emosi akan lebih cakap menangani ketegangan 

emosi, karena kemampuan mengelola emosi ini akan mendukung individu 

menghadapi dan memecahkan konflik interpersonal dan kehidupan secara 

efektif. Suatu penelitian menunjukkan bahwa individu dengan kecerdasan 

emosi akan cenderung berada dalam kondisi bahagia, lebih percaya diri, 

dan lebih sukses di sekolah (dalam Safaria, 2009). 

Menurut Walton (Istanti, 1996) masalah-masalah yang menjadi 

sumber konflik dapat bersifat emosi, 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 
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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). 

Salah satu aspek dari kecerdasan emosi adalah mengelola emosi. 

Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam  menangani 

perasaan agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras, sehingga tercapai 

keseimbangan dalam diri individu. Menjaga agar emosi yang merisaukan 

tetap terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan emosi. Emosi 

berlebihan, yang meningkat dengan intensitas terlampau lama akan 

mengoyak kestabilan kita (Goleman, 2009) 

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

mengelola emosi adalah kemampuan untuk menangani perasaan, kapan 

mereka merasakannya dan bagaimana mereka mengalami atau 

mengekspresikan emosi tersebut sehingga perasaan dapat ditangkap 

dengan tepat dan bermanfaat serta dapat diterima secara sosial 

4. Aspek - aspek Mengelola Emosi 

Menurut Goleman (2009) salah satu aspek dari kecerdasan emosi 

adalah mengelola emosi, berdasarkan hal tersebut, karakteristik perilaku 

dari mengelola emosi adalah sebagai berikut: 

a. Mengelola marah : mampu mengelola amarah seperti ingin berkelahi, 

mengamuk, bermusuhan dan sakit hati secara lebih baik 
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b. Pengungkapan marah : mampu mengungkapkan marah tanpa 

berkelahi, mengekspresikan perasaan marah secara tepat 

c. Mengendalikan perilaku agresif : dapat mengendalikan perilaku 

agresif yang merusak diri sendiri dan orang lain 

d. Perasaan positif : memiliki perasaan positif tentang diri sendiri, 

sekolah dan keluarga 

e. Mengatasi ketegangan jiwa : memiliki kemampuan untuk mengatasi 

ketegangan jiwa dan tidak memikirkan masalah yang menimbulkan 

marah 

f. Mengurangi perasaan kesepian dan cemas : dapat mengurangi 

perasaan kesepian dan cemas dalam pergaulan 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Mengelola Emosi 

Menurut Hurlock (1980) beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

kemampuan mengelola emosi antara lain : 

a. Kondisi Kesehatan 

Kesehatan yang baik mendorong emosi yang menyenangkan menjadi 

dominan, sedangkan kesehatan yang buruk menyebabkan emosi yang 

tidak menyenangkan menjadi dominan. 

b. Suasana Rumah 

Individu yang tumbuh dalam lingkungan rumah dengan kondisi yang 

menyenangkan jauh dari suasana pertengkaran, cemburu, dendam, 

atau suasana yang tidak menyenangkan akan mempunyai kesempatan 

yang lebih baik untuk timbul menjadi individu yang bahagia. 
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c. Pola Asuh 

Mendidik secara otoriter dengan menggunakan metode hukuman agar 

seorang remaja menjadi patuh akan mendorong munculnya dominasi 

emosi yang tidak menyenangkan. Cara mendidik yang bersifat 

demokratis akan membuat suasana rumah lebih hangat dan santai serta 

menunjang tumbuhnya emosi yang menyenangkan. 

d. Hubungan dengan para anggota keluarga 

Hubungan yang tidak rukun dan harmonis diantara orang tua atau 

saudara akan banyak menimbulkan kemarahan dan kecemburuan 

sehingga emosi itu cenderung menguasai kehidupan individu. 

e. Hubungan dengan teman sebaya 

Jika individu merasa diterima dengan baik oleh kelompok teman 

sebayanya, maka emosi yang menyenangkan akan mendominasi. 

Tetapi sebaliknya, jika individu merasa ditolak oleh kelompok teman 

sebayanya, maka emosi yang tidak menyenangkan akan mendominasi. 

f. Perlindungan yang berlebihan 

Perlindungan yang berlebihan dari orang tua yang hidup dalam 

prasangka bahaya terhadap segala sesuatu, akan menyebabkan seorang 

remaja mempunyai rasa takut yang dominan. 

g. Aspirasi orang tua 

Aspirasi yang terlalu tinggi dan tidak realistis dari orang tua akan 

menyebabkan remaja menjadi canggung malu dan merasa bersalah 

bila merasa tidak memenuhi harapan tersebut. Jika pengalaman ini 
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terjadi berulang kali akan menyebabkan emosi tidak menyenangkan 

menjadi dominan dalam kehidupan seorang remaja. 

h. Bimbingan mengendalikan emosi 

Bimbingan dengan titik berat pada penanaman pengertian bahwa 

mengalami frustasi diperlukan sekali-kali, dapat mencegah kemarahan 

dan kebencian menjadi emosi yang dominan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

mengelola emosi meliputi kondisi kesehatan, suasana rumah, pola asuh, 

hubungan dengan para anggota keluarga, hubungan dengan teman sebaya, 

perlindungan yang berlebihan, aspirasi orang tua, bimbingan 

mengendalikan emosi. 

 
C. Remaja Tunarungu 

1. Pengertian Remaja 

Menurut Hurlock (1980) istilah adolescence atau remaja berasal dari 

kata Latin (adolescere) (kata bendanya, adolescentia yang berarti remaja) 

yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa”. Bangsa primitif, 

demikian pula orang-orang zaman purbakala memandang masa puber dan 

masa remaja tidak berbeda dengan periode-periode lain dalam rentang 

kehidupan. Istilah adolescence mempunyai arti yang lebih luas, mencakup 

kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. 

Remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat 

penting, yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik (seksual) 

sehingga mampu bereproduksi. Menurut Konopka (dalam Yusuf, 2007) 
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masa remaja meliputi remaja awal 12-15 tahun, remaja madya 15-18 tahun 

dan remaja akhir 19-22 tahun. Sementara Salzman (dalam Yusuf, 2007) 

mengemukakan, bahwa remaja merupakan masa perkembangan sikap 

tergantung (dependence) terhadap orangtua ke arah kemandirian 

(independence), minat-minat seksual, perenungan diri, dan perhatian 

terhadap nilai-nilai estetika dan isu-isu moral. 

William Kay (dalam Yusuf, 2007) mengemukakan tugas-tugas 

perkembangan remaja sebagai berikut : 

a) Menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya 

b) Mencapai kemandirian emosional dari orangtua atau figur-figur yang 

mempunyai otoritas. 

c) Mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan belajar 

bergaul dengan teman sebaya atau orang lain, baik secara individual 

maupun kelompok. 

d) Menemukan manusia model yang dijadikan identitasnya. 

e) Menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap 

kemampuannya sendiri. 

f) Memperkuat self-control (kemampuan mengendalikan diri) atas dasar 

skala nilai, prinsip-prinsip atau falsafah hidup. 

g) Mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri (sikap/perilaku) 

kekanak-kanakan. 

a. Perkembangan Sosial Remaja 

Salah satu tugas perkembangan masa remaja yang tersulit 

adalah yang berhubungan dengan penyesuaian sosial. Remaja harus 
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menyesuaikan dengan orang dewasa di luar lingkungan keluarga dan 

sekolah (Hurlock, 1980) 

Yusuf (2007) berpendapat bahwa pada masa remaja 

berkembang sikap conformity yaitu kecenderungan untuk menyerah 

atau mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran, atau 

keinginan orang lain (teman sebaya). Perkembangan sikap konformitas 

pada remaja dapat memberikan dampak yang positif maupun yang 

negatif bagi dirinya. 

Remaja sebagai bunga dan harapan bangsa serta pemimpin 

dimasa depan sangat diharapkan dapat mencapai perkembangan sosial 

secara matang, dalam arti dia memiliki penyesuaian sosial yang tepat 

(Yusuf, 2007). 

b. Perkembangan Emosi Remaja 

Masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu 

perkembangan emosi yang tinggi. Pertumbuhan fisik, terutama organ-

organ seksual mempengaruhi berkembangnya emosi atau perasaan-

perasaan dan dorongan-dorongan baru yang dialamisebelumnya, 

seperti perasaan cinta, rindu, dan keinginan untuk berkenalan lebih 

intim dengan lawan jenis. Pada usia remaja awal, perkembangan 

emosinya 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 
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sedih//murung). Sedangkan remaja akhir sudah mampu mengendalikan 

emosinya (Yusuf, 2007) 

2.  Pengertian Tunarungu 

Menurut Delphie (2006) tunarungu adalah seseorang yang 

mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar sebagian 

atau seluruhnya, diakibatkan tidak berfungsinya sebagian atau seluruh 

indera pendengaran. 

Tunarungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan 

pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap 

berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya (Somantri, 

2007). 

Menurut Andreas Dwidjosumarto (dalam Somantri, 2007) 

mengemukakan bahwa seseorang yang tidak atau kurang mampu 

mendengar suara dikatakan tunarungu. Ketunarunguan dibedakan menjadi 

dua kategori yaitu tuli (deaf) dan kurang dengar (low of hearing). Tuli 

adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam 

taraf berat sehingga pendengaran tidak berfungsi lagi. Sedangkan kurang 

dengar adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami kerusakan 

tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan maupun tanpa 

menggunakan alat bantu dengar (hearing aids). 

Memperhatikan batasan-batasan di atas, dapatlah ditarik 

kesimpulan bahwa tunarungu adalah mereka yang kehilangan pendengaran 
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baik sebagian maupun seluruhnya yang menyebabkan pendengarannya 

tidak memiliki nilai fungsional di dalam kehidupan sehari-hari.  

3. Pengertian Remaja Tunarungu 

Yang dimaksud dengan remaja tunarungu adalah mereka yang 

pendengarannya tidak berfungsi sehingga membutuhkan pelayanan 

pendidikan khusus (Mangunsong, 2009) 

Selain itu, Mufti Salim (dalam Somantri, 2007) menyimpulkan 

bahwa remaja tunarungu adalah remaja yang mengalami kekurangan atau 

kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan atau 

tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran sehingga ia 

mengalami hambatan dalam perkembangan bahasanya. Ia memerlukan 

bimbingan dan pendidikan khusus untuk mencapai kehidupan lahir batin 

yang layak. 

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa remaja 

tunarungu adalah remaja yang mengalami kekurangan atau kehilangan 

kemampuan mendengar sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan 

khusus. 

4. Klasifikasi Tunarungu 

Somantri (2007) menjelaskan klasifikasi tunarungu sebagai    

berikut : 

a. Klasifikasi secara etiologis 

Yaitu pembagian berdasarkan sebab-sebab, dalam hal ini penyebab 

ketunarunguan ada beberapa faktor, yaitu : 
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1) Pada saat sebelum dilahirkan 

a) Salah satu atau kedua orang tua remaja menderita tunarungu 

atau mempunyai gen sel pembawa sifat abnormal, misalnya 

dominat genes, recesive, gen, dan lain-lain. 

b) Karena penyakit, sewaktu ibu mengandung terserang suatu 

penyakit, terutama penyakit-penyakit yang diderita pada saat 

kehamilan tri semester pertama yaitu pada saat pembentukan 

ruang telinga. Penyakit itu ialah rubella, moribili, dan lain-

lain. 

c) Karena keracunan obat-obatan, pada suatu kehamilan, ibu 

meminum obat-obatan terlalu banyak, ibu seorang pecandu 

alcohol, atau ibu tidak menghendaki kehadiran remajanya 

sehingga ia meminum obat penggugur kandungan, hal ini 

akan menyebabkan ketunarunguan pada remaja yang 

dilahirkan. 

2) Pada saat kelahiran 

a) Sewaktu melahirkan, ibu mengalami kesulitan sehingga 

persalinan dibantu dengan penyedotan (tang). 

b) Prematurisasi, yakni bayi yang lahir sebelum waktunya. 

3) Pada saat setelah kelahiran (post natal) 

a) Ketulian yang terjadi karena infeksi, misalnya infrksi pada 

otak (meningitis) atau infeksi umum seperti difteri, morbili, 

dan lain-lain. 
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b) Pemakaian obat-obatan ototoksi pada remaja-remaja. 

c) Karena kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan alat 

pendengaran bagian dalam, misalnya jatuh. 

b. Klasifikasi menurut tarafnya 

Klasifikasi menurut tarafnya dapat diketahui dengan tes audiometris. 

Untuk kepentingan pendidikan ketunarunguan diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

1) Tingkat I, kehilangan kemampuan mendengar atara 35 sampai 54 

dB, penderita hanya memerlukan latihan berbicara dan bantuan 

mendengar  secara khusus. 

2) Tingkat II, kehilangan kemampuan mendengar antara 55 sampai 

69 dB, penderita kadang-kadang memerlukan penempatan 

sekolah secara khusus, dalam kebiasaan sehari-hari memerlukan 

latihan berbicara dan bantuan latihan berbahasa secara khusus. 

3) Tingkat III, kehilangan kemampuan mendengar antara 70 sampai 

89 dB. 

4) Tingkat IV, kehilangan kemampuan mendengar 90 dB ke atas. 

Penderita dari tingkat I dan II dikatakan mengalami ketulian. Dalam 

kebiasaan sehari-hari mereka sesekali latihan berbicara, mendengar, 

berbahasa, dan memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. 

Remaja yang kehilangan kemampuan mendengar dari tingkat III 

sampai IV pada hakekatnya memerlukan pelayanan pendidikan 

khusus. (Andreas Dwidjosumarto dalam Somantri, 2007) 
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D. Kerangka Pemikiran 

Remaja tunarungu yaitu remaja yang mengalami kekurangan atau 

kehilangan kemampuan mendengar sebagaian atau seluruhnya, diakibatkan 

tidak berfungsinya sebagian atau seluruh indera pendengaran (Delphie, 2006). 

Remaja tunarungu memiliki tugas-tugas perkembangan yang sama 

dengan remaja normal lainnya, namun dengan keterbatasan yang dimiliki 

menyebabkan remaja tunarungu memiliki kesulitan dalam mencapai tugas-

tugas perkembangannya. Apabila remaja tunarungu tidak dapat melakukan 

tugas-tugas perkembangannya dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa 

remaja tunarungu tersebut memiliki hambatan dalam mencapai tugas-tugas 

perkembangannya. Secara umum, kesesuaian antara perkembangan remaja 

dengan apa yang harus dicapainya dilihat melalui kematangan sosialnya 

(Prihaningsih, 2006). 

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. Menurut Walton (1996) masalah-masalah yang 

menjadi sumber konflik dapat bersifat emosinal, yaitu yang berkaitan dengan 

perasaan seperti kemarahan, ejekan, penolakan atau perasaan takut. 
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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). 

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 uraian di atas, maka perlu kemampuan mengelola emosi 

remaja tunarungu, agar dapat matang dalam perkembangan sosialnya yang 

dapat ditunjukkan dalam skema kerangka pemikiran sebagai berikut : 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

E. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan adalah : “ada pengaruh kemampuan mengelola 

emosi terhadap kematangan sosial pada remaja tunarungu di SLB B Negeri 

Purbalingga”. 
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