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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dan 

dewasa, terjadi pada rentang usia 12 hingga 21 tahun (Estuningtyas, 2018). Masa 

ini, juga didukung dengan berbagai kesempatan sekaligus resiko yang muncul 

(Papalia, Olds, & Feldman, 2013). Masa remaja sendiri ialah masa peningkatan 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pilihan hidup (Santrock, 2011). 

Hal ini dapat dilihat pada perkembangan kemampuan mengambil keputusan 

tentang masa depan, pilihan teman, keputusan Universitas, dan lain sebagainya 

(Santrock, 2012). Pengambilan keputusan pada remaja juga meningkat di delapan 

bidang seperti halnya tugas, penampilan, uang, teman, hubungan romantis, 

kegiatan rekreasi, jam malam, dan akademisi (Brena, Updegraff, & Taylor, 2012). 

Usia remaja identik dengan kecerobohan dalam pengambilan keputusan 

(Geldard & Geldard, 2017). Selama masa transisi menurut Hurlock (1980), 

perkembangan dan pertumbuhan yang dihadapi remaja merupakan hasil dari 

berbagai perubahan fisik, sosial, dan emosional yang kesemuanya dapat 

menimbulkan kecemasan dan ketidaknyamanan. Dijelaskan bahwa biasanya 

sebagian besar remaja lengah karena berbagai perubahan dalam aspek fisik, 

kognitif, dan sosial mereka. Menurut Diananda (2018), karena beberapa dari 

perubahan ini seringkali sulit bagi kaum muda untuk membuat pilihan dalam 

pengambilan keputusan. 
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Kemampuan mengambil keputusan merupakan hal yang sangat penting, 

karena keputusan dapat menimbulkan konsekuensi yang serius dalam 

mempengaruhi kehidupan pribadi, orang lain, dan masyarakat (Supranto, 1998). 

Mengingat masa remaja merupakan usia yang agak labil dan rapuh, maka akan 

meningkatkan kecenderungan untuk mengalami berbagai kejadian yang tidak 

diinginkan dibuktikan dengan banyaknya kasus kekerasan, bunuh diri, dan 

kehamilan pada kelompok usia tersebut, sehingga jelas jika generasi muda 

membutuhkan kemampuan untuk mengambil keputusan (Willis, 2017). Menurut 

Ali dan Asrori (2018), masalah pengambilan keputusan juga terjadi dalam dunia 

pendidikan seperti perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan obat dan alkohol, 

reaksi emosional yang berlebihan, dan berbagai tindakan yang mengarah pada 

kriminalistas. 

Pengambilan keputusan dicirikan dengan kesanggupan seseorang dalam 

membuat keputusan sendiri terhadap aktivitas dan kebutuhan dalam kehidupan 

sehari-hari, dapat memecahkan masalah sendiri, dan bertanggung jawab atas 

konsekuensi dari keputusan yang diambil (Santrock, 2014). Keputusan yang 

dibuat seseorang dalam suasana tenang atau tidak dalam keadaan emosional juga 

merupakan salah satu ciri pengambilan keputusan yang tepat menurut Santrock 

(1995), ini mungkin benar terutama untuk remaja dengan kecenderungan 

emosional yang kuat. Kemampuan dalam pengambilan keputusan menurut 

Krisnani dan Farakhiyah (2017), terlihat saat seseorang mampu untuk 

membangun hubungan dengan orang lain, mengontrol diri, mengekplorasi 

masalah, serta mengekplorasi solusi keputusan. 
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Pengambilan keputusan menurut Salusu (2008), diartikan sebagai proses 

memilih antara situasi dan menentukan berbagai kemungkinan yang tidak pasti. 

Keputusan dibuat ketika seseorang perlu membuat prediksi masa depan, memilih 

salah satu dari berbagai pilihan yang tersedia dan memperkirakan frekuensi 

prediksi yang akan terjadi (Suharnan, 2005). Berk (2012) berpendapat bahwa 

pengambilan keputusan adalah prasyarat utama yang menentukan pembentukan 

tindakan. Lebih lanjut dijelaskan jika, remaja sering merasa kewalahan ketika 

dihadapkan pada banyak pilihan, akibatnya usaha remaja untuk memilih 

keputusan kerap kali gagal dan mereka kembali ke kebiasaan, bertindak impulsif, 

atau menunda pengambilan keputusan. Ketidakmampuan remaja dalam 

mengambil keputusan yang tepat mengakibatkan remaja terseret arus kehidupan 

sehingga tidak dapat memperoleh kepribadian yang utuh dalam diri individu 

tersebut (Rofiq, 2015). Bentuk perilaku ketidakmampuan dalam pengambilan 

keputusan berupa ketidakpuasan diri remaja, merasa sendiri dan tidak berharga, 

upaya bunuh diri, tidak bertanggung jawab, rendah diri, dan terlalu bergantung 

pada pendapat orang lain (Hurlock, 1980). 

Kumparan.com edisi Kamis, 21 Maret 2019 memberitakan bahwa seorang 

remaja berusia 17 tahun di Kecamatan Hu'u Kabupaten Dongpo NTB melakukan 

bunuh diri dengan meminum insektisida. Konteks masalahnya tidak jauh dari 

konflik romantis, konflik dengan teman sebaya, mengalami perundungan, 

kurangnya perhatian dan cinta orang tua, kontrol impuls yang buruk serta toleransi 

yang rendah terhadap frustrasi dan stres. Masalah ini sangat disayangkan untuk 

langsung mengambil keputusan bunuh diri. Hal ini disebabkan karena 



4 
 

 
 

perkembangan jiwa yang belum stabil, sehingga sering menimbulkan konflik pada 

saat remaja mengambil keputusan. 

Hasil wawancara dengan informan satu berinisial (C) usia 15 tahun kelas IX 

SMP yang menyatakan bahwa dirinya kurang mampu mengambil keputusan 

sendiri, Informan pernah salah dalam mengambil keputusan dimana dirinya 

pernah melakukan tindak kekerasan dan pembullyan terhadap teman 

sebangkunya. Informan juga merasa kebingungan dalam mengambil keputusan 

penting bagi masa depannya seperti saat memilih sekolah lanjutan, menjalin 

hubungan pertemanan, dan masalah akademisi karena tidak dekat dengan orang 

tuanya. Kurang adanya komunikasi, petunjuk, dan kepercayaan orang tua 

membuatnya ragu-ragu dan tidak puas dengan keputusan yang diambil. Informan 

tidak mampu membuat keputusan secara matang karena seringkali merasa 

bimbang, kurang yakin dengan kemampuan diri sendiri, dan takut saat harus 

dihadapkan pada beberapa alternatif pilihan keputusan. Informan merasa tumbuh 

menjadi orang yang kurang bertanggung jawab, cenderung menyepelekan 

pekerjaan, mudah tersinggung ketika ada orang yang menyepelekannya dan tidak 

berani menghadapi konflik atau pemasalahan dengan bijak. 

Informan kedua berusia 18 tahun inisial (U) duduk di bangku perkuliahan 

semester 1 menyatakan bahwa informan kurang mampu membuat keputusan 

secara optimal, karena informan sering membuat keputusan berbahaya yang hanya 

didasarkan atas dorongan keadaan/waktu dan bukan sepenuhnya berdasar dari 

keinginan diri sendiri. Telihat saat informan dituntut untuk sesegera mungkin 

mengambil keputusan, apakah setelah lulus SMK akan mengikuti keinginannya 
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untuk bekerja ataukah mengikuti keinginan orang tua untuk melanjukan 

pendidikan ke perguruan tinggi. Kesalahan dalam pengambilan keputusan yang 

pernah informan lakukan yaitu mengikuti perkelahian antar pelajar karena ajakan 

dari teman-teman sekelasnya. Informan merasa bahwa dirinya masih labil secara 

emosional, mudah stres, mudah tersinggung, dan sering merasa dilema ketika 

dihadapkan pada masalah pilihan hidup ataupun konflik sehingga menimbulkan 

rasa ketidakpusaan saat informan membuat keputusan. Dikarenakan kesibukan 

kedua orang tua (dinas luar kota) komunikasi diantara informan dengan orang tua 

tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kurang adanya kedekatan, 

komunikasi dan arahan dari orang tua dalam proses pengambilan keputusan 

seringkali membuat informan salah mengambil keputusan penting dalam 

hidupnya. 

Informan ketiga berusia 19 tahun inisial (M) duduk di bangku perkuliahan 

semester 3 menyatakan bahwa dirinya merasa tidak mampu mengambil keputusan 

sendiri, karena masih sulit untuk mengelola emosi diri, masih sering bergantung 

pada orang lain dan mudah stres/tertekan saat menghadapi masalah dengan orang 

lain. Kesalahan pengambilan keputusan yang sering informan lakukan, ketika 

emosi/ada masalah informan akan melakukan tindakan berbahaya tanpa 

memikirkan resiko kedepannya contohnya meminum-minuman keras atau 

beralkohol. Ketidakdekatan dengan orang tua dikarenakan tinggal berbeda rumah 

membuat infoman merasa asing terhadap orang tuanya sendiri, sehingga informan 

merasa tidak memiliki tempat untuk dijadikan sandaran. Kurangnya komunikasi 

dan keterbukaan yang sehat, orang tua tidak memberikan arahan ataupun 
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bimbingan yang bijak pada informan, serta peran informan kurang dilibatkan 

dalam masalah pengambilan keputusan keluarga membuatnya seringkali 

merasakan kegelisahan, kebimbangan, dan kebingungan ketika dirinya dituntut 

untuk membuat keputusan penting bagi hidupnya. 

Menurut Darmawan (2013) faktor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan adalah emosi, dimana orang bereaksi terhadap situasi secara subjektif 

hal ini terkait dengan segi kecerdasan emosi yang berdasarkan pada perasaan atau 

sikap. Santrock (2011) berpendapat jika sebagian besar remaja memiliki 

kecenderungan menjadi lebih emosional. Dijelaskan jika remaja yang membuat 

keputusan bijaksana ketika mereka tenang mungkin membuat keputusan yang 

tidak bijaksana ketika mereka emosional. Kecerdasan emosi dapat membuat 

individu menggunakan emosi untuk mengatasi masalah sosial di lingkungan 

sekitar secara efektif (Papalia & Feldman, 2014). Menurut Triono (2012) secara 

umum suatu keputusan dibuat dalam rangka untuk memecahkan permasalahan 

atau persoalan (problem solving), di mana setiap keputusan yang dibuat pasti 

memiliki tujuan yang hendak dicapai. Arends (2013) mengartikan EQ sebagai 

kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi pribadi, mengenali emosi 

orang lain, serta menangani hubungan interpersonal.  

Sulaiman, Tanjung, Khalid, Razak, dan Salleh (2013) menyatakan bahwa 

kecerdasan emosi memiliki keterlibatan penting dalam pembentukan karakter 

seseorang, individu dengan kecerdasan emosi yang tinggi dapat memaksimalkan 

potensi pikiran, hati, dan perilaku pada ranah positif sehingga membantu mereka 

dalam menghadapi tekanan dari luar dirinya. EQ menurut Reuven Bar-on (2006), 
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dimaknai sebagai keterampilan emosional dan sosial yang mempengaruhi 

kemampuan seseorang untuk memahami diri sendiri dan orang lain dilihat dari 

keberhasilan dalam mengatasi kebutuhan, stres, dan tantangan sehari-hari. 

Isyarat kecerdasan emosi jelas terkait dengan komunikasi antara wawasan 

dan perasaan, yang pada akhirnya akan menjadi alasan keterampilan manusia 

dalam tidakan apa pun (Bansal, 2020). Yusof dan Yaacob (2012) berpendapat jika 

EQ adalah cermin yang sangat berguna untuk mengatasi tantangan di lingkungan 

sehari-hari dan membantu memprediksi kesuksesan dalam hidup termasuk 

masalah personal dan profesional. Menurut Goleman (2001) individu dengan 

kecerdasan emosi yang rendah akan menarik diri dari masyarakat atau sosial, 

mengalami kecemasan dan depresi, serta tidak mampu menenangkan pikiran dan 

emosinya. Pribadi dengan EQ yang rendah akan berdampak negatif pada dirinya 

sendiri, karena individu kurang mampu mengambil keputusan yang rasional serta 

tidak mampu menghadapi konflik dengan tepat (Martin, 2003). 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2019) yang berjudul “Hubungan 

Antara Kecerdasan Emosional dengan Efektivitas Pengambilan Keputusan pada 

Remaja” yang melibatkan 140 pelajar SMA Indonesia dengan rentang usia 17-19 

tahun menunjukkan adanya hubungan positif antara kecerdasan emosional dan 

pengambilan keputusan. Artinya semakin tinggi tingkat kecerdasan emosional 

seseorang maka semakin tinggi pula tingkat pengambilan keputusannya, begitu 

pula sebaliknya. 

Menurut Kotler dan Keller (2009), faktor lain yang dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan salah satunya adalah faktor keluarga, dimana dari orang 
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tua seseorang mendapatkan orientasi terhadap agama, politik, ekonomi, serta rasa 

ambisi pribadi, harga diri, dan cinta.  Baron dan Branscombe (2012) berpendapat 

jika variabel kelekatan orang tua merupakan bagian dari variabel keluarga yang 

berpengaruh terhadap pembentukan sikap individu. Santrock (2012) menjelaskan 

bahwa rata-rata remaja tidak memiliki pengetahuan untuk membuat keputusan 

yang matang di segala bidang kehidupan, ketika remaja didorong untuk mencapai 

otonomi orang dewasa yang bijak akan mengurangi kendali mereka atas area di 

mana remaja dapat membuat keputusan yang tepat. Orang tua akan mendukung 

remaja untuk hidup mandiri, namun tetap membatasi dan mengontrol perilakunya. 

Secara bertahap kaum muda akan memiliki kemampuan untuk secara mandiri 

dalam membuat keputusan yang lebih matang. Lebih lanjut, Santrock (2012) 

menambahkan jika keterikatan atau hubungan yang baik antara orang tua dan 

remaja akan mendukung kemandirian remaja itu sendiri. Dengan demikian, 

perkembangan kemandirian remaja tidak berdampak pada penolakan orang tua, 

melainkan remaja mencari bantuan orang tua untuk mengambil keputusan (Ws & 

Ws, 2013). 

Attachment menurut Bowlby (Laumi & Adiyanti, 2012), merupakan pusat 

ikatan emosional yang abadi antara individu dengan tokoh-tokoh penting dalam 

hidup mereka. Dijelaskan bahwa saat remaja menjelajahi dunia sosial yang lebih 

luas dan kompleks, orang tua menjadi figur keterikatan yang penting dan 

berfungsi sebagai sistem pendukung. Ketika remaja memiliki hubungan 

emosional yang kuat dengan orang tuanya, maka remaja juga akan dapat 

merasakan dukungan orang tuanya (Dewi & Valentina, 2013). Hubungan 
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emosional tentunya tidak terbentuk dengan cara itu, melainkan sejak awal masa 

bayi antara bayi dan pengasuh atau figur terkait (Berk, 2012). 

Jika hubungan antara anak dan orang tua ditandai dengan komunikasi dan 

kepercayaan yang baik, maka hal ini dapat mendorong strategi coping yang sehat 

guna membantu remaja mengembangkan hubungan interpersonal yang sehat 

diantara teman sebayanya (Urso, Symonds & Pace, 2020). Nikiforou et al. (Urso, 

Symonds & Pace, 2020) percaya bahwa menjaga hubungan yang sehat dengan 

orang tua dapat membantu tercapainya otonomi selama masa remaja, yang 

dianggap sebagai tugas perkembangan yang penting. Menurut Schwart (2016) 

kelekatan yang sehat berkaitan dengan kemampuan remaja untuk belajar mengatur 

emosi, menahan stres dan batasan lain dari perkembangan yang sehat. 

Berdasarkan hasil penelitian Makalew (2020) yang berjudul “Hubungan 

antara Kelekatan Aman Dengan Ibu dan Pengambilan Keputusan Adaptif pada 

Remaja Akhir” yang melibatkan 300 remaja yang berusia 18-22 tahun, 

menunjukkan adanya hubungan positif antara kelekatan aman dengan ibu dan 

pengambilan keputusan adaptif pada remaja akhir. Artinya semakin tinggi 

kelekatan aman yang dimiliki remaja akhir terhadap ibunya, maka akan semakin 

adaptif pengambilan keputusan yang dimilikinya. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam melalui penelitian dengan judul ”Hubungan antara Kecerdasan Emosi 

dan Parental Attachment dengan Pengambilan Keputusan pada Remaja”. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

secara empiris mengenai hubungan antara kecerdasan emosi dan parental 

attachment dengan pengambilan keputusan pada remaja. 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritik 

maupun secara praktis kepada beberapa pihak. Adapun diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

pengembangan psikologis terutama dalam bidang psikologi perkembangan 

berkaitan dengan hubungan antara kecerdasan emosi dan kelekatan orang tua 

dalam pengambilan keputusan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Subjek 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

informasi mengenai hubungan antara kecerdasan emosi dan kelekatan 

orang tua dengan pengambilan keputusan, khususnya mengenai bagaimana 

seharusnya bersikap dalam mengambil suatu keputusan.   

b. Bagi Orang Tua  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman 

mengenai peran keluarga dalam membimbing secara bijaksana mengenai 

perkembangan kemandirian dalam pengambilan keputusan pada diri anak, 
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menambah pemahaman mengenai pentingnya mengetahui hubungan 

antara kelekatan orang tua dengan pengambilan keputusan pada anak, dan 

menambah pemahaman mengenai pentingnya menumbuhkan kecerdasan 

emosi dalam diri anak. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi 

peneliti selanjutnya dalam mengkaji bidang yang sama guna 

menyempurnakan hasil penelitian ini.  


