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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Idealnya setiap individu tidak hanya memiliki IQ (Intelligence Quotient) 

yang tinggi tetapi juga harus memiliki adversity intelligence yang tinggi. Stoltz 

(2000, hlm. 9) mengungkapkan adversity intelligence merupakan kecerdasan yang 

dimiliki individu ketika menghadapi permasalahan. Akbar dan Hawadi, 2002, 

hlm. 195) mengungkapkan  istilah adversity dalam kajian psikologi didefinisikan 

sebagai tantangan dalam kehidupan. Nashori (2007, hlm. 47) berpendapat 

adversity intelligence merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan 

kecerdasannya untuk mengarahkan, mengubah cara berfikir dan tindakannya 

ketika menghadapi hambatan dan kesulitan yang dapat menyengsarakan dirinya. 

Adversity intelligence yang tinggi sangat penting untuk dimiliki setiap 

individu agar mampu menghadapi setiap tantangan dan kesulitan dalam hidup. 

Pada dasarnya kehidupan yang dijalani tidak akan terlepas dari masalah atau 

kesulitan, sehingga adversity intelligence merupakan kemampuan yang harus 

terus ditingkatkan agar semakin meningkatnya ketangguhan individu. Adversity 

intelligence yang tinggi sangat penting dimiliki terutama pada masa remaja, 

karena akan membuat individu tangguh dalam menghadapi kesulitan apapun yang 

dihadapinya karena ketika menginjak masa remaja setiap individu akan 

menghadapi berbagai tantangan yang belum ditemukan sebelumnya, mengalami 

proses pencarian jati diri dan akan mengalami kebingungan peran.  

Nindya dan Margharetha (2012, hlm.2) masa remaja adalah “masa 

merasakan keraguan akan peran yang harus dilakukan”. Santrock (2011, hlm. 

402) pada masa remaja relasi dengan orang tua dapat terwujud di dalam suatu 

bentuk yang berbeda dari sebelumnya, interaksi dengan kawan-kawan menjadi 

lebih akrab. Pada masa remaja juga mengalami pacaran maupun eksplorasi 

seksual dan kemungkinan sampai melakukan hubungan seksual. Sehingga masa 

remaja merupakan masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa yang 

menemukan banyak perubahan baik relasi dengan keluarga, teman dan 

lingkungan, serta individu cenderung melakukan pencarian identitas. 
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Individu yang memiliki adversity intelligence yang tinggi akan mampu 

menghadapi kebingungan peran yang ditemukan pada masa remaja sehingga akan 

tetap mampu memenuhi tugas perkembangannya. Tugas perkembangan yang 

harus dipenuhi seorang remaja yaitu menerima keadaan fisiknya, memperoleh 

kebebasan emosional, mampu bergaul, menemukan model untuk identifikasi, 

mengetahui dan menerima kemampuan sendiri, memperkuat penguasaan diri atas 

dasar skala nilai dan norma, meninggalkan reaksi dan cara penyesuaian kekanak-

kanakan (Singgih dan Gunarsa, 2004, hlm. 20). Individu yang memiliki adversity 

intelligence yang tinggi ciri-cirinya adalah mampu untuk mengendalikan setiap 

kesulitan, secara positif mampu memengaruhi situasi dan cepat pulih dari 

penderitaan, individu merasa perlu untuk memperbaiki setiap kesulitan yang ada 

tanpa mempermasalahkan dan menyalahkan siapa yang menyebabkan kesulitan, 

kesulitan yang muncul pada satu aspek kehidupan tidak meluas pada aspek 

kehidupan yang lain, individu memandang kesulitan yang ada sebagai situasi yang 

sifatnya sementara sehingga kesulitan dapat cepat berlalu, serta mampu 

memandang apa yang ada dibalik tantangan. Individu dengan adversity 

intelligence yang tinggi diidentikkan sebagai orang yang mendaki (climber) 

(Stoltz dalam Faiko dan Astrella, 2017, hlm. 15). 

Adversity intelligence individu dipengaruhi oleh berbagai faktor salah 

satunya yaitu faktor lingkungan keluarga. Pada teori adversity intelligence, 

individu yang berasal dari lingkungan yang sulit salah satunya kondisi keluarga 

broken home akan cenderung memiliki adversity intelligence yang tinggi karena 

pengalaman dan kemampuan beradaptasi yang lebih baik terhadap masalah yang 

dihadapi. Pada individu dengan keluarga broken home akan terbiasa menghadapi 

kesulitan-kesulitan yang diakibatkan oleh tidak utuhnya kondisi keluarga seperti 

kehilangan sosok untuk berbagi, kehilangan orang yang membimbing dan 

mengarahkan, kurang kasih sayang, kehilangan rasa aman dan perlindungan dari 

orang tua. Seyogyanya individu yang berasal dari keluarga broken home sudah 

terbiasa dengan kesulitan-kesulitan yang selama ini dihadapi akibat kondisi 

keluarganya sehingga memiliki adversity intelligence yang tinggi. 

Pada kenyataannya tidak semua individu dapat menghadapi kesulitan akibat 

kondisi keluarga broken home dan menjadi tangguh serta memiliki daya juang 
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yang tinggi, nyatanya masih banyak individu terutama remaja yang sedang dalam 

masa pencarian jati diri tidak dapat menghadapi kesulitan akibat keluarga yang 

broken home dan justru melampiaskan pada perilaku-perilaku yang menyimpang 

sehingga berdampak negatif pada kehidupannya. Suprapti (2011, hlm.25) 

mengungkapkan dampak negatif dari broken home biasanya berkaitan dengan 

gangguan psikologis, masalah akademik dan gangguan perilaku. Dampak negatif 

akan bersifat destruktif atau merusak diri dan kehidupan individu. Ciri-ciri 

individu yang memiliki adversity intelligence rendah adalah individu memiliki 

sedikit pengendalian terhadap kesulitan sehingga apabila kesulitan semakin 

menumpuk, individu cenderung menyerah dan tidak berdaya, individu cenderung 

menyerah dan tidak berdaya, individu cenderung untuk menyalahkan orang lain 

atas kesulitan yang timbul tanpa merasa perlu untuk memperbaiki situasi, 

kesulitan yang ada cenderung memengaruhi semua aspek kehidupan sehingga 

merasa kehidupannya dikelilingi oleh kesulitan, individu memandang kesulitan 

sebagai situasi yang berlangsung lama bahkan menetap sehingga membuat 

individu menjadi putus asa dan menyerah (Stoltz, 2000, hlm. 25).  

Hawari (2002, hlm.10) menyatakan “anak atau siswa yang dibesarkan dalam 

lingkungan keluarga yang harmonis dan keluarga yang tidak harmonis, memiliki 

risiko yang berbeda. Risiko anak mengalami gangguan kepribadian menjadi 

berkepribadian antisosial dan berperilaku menyimpang lebih besar berasal dari 

keluarga tidak harmonis dibandingkan dengan anak atau siswa yang dibesarkan 

dalam keluarga yang harmonis”. Siegl dan Wesh (2011, hlm. 72) juga 

mengungkapkan banyak ahli percaya keluarga yang bermasalah merupakan 

penyebab utama dalam pembentukan masalah emosional pada individu yang 

dapat mengarah pada masalah sosial dalam jangka panjang. 

Penyimpangan sosial atau kenakalan yang dilakukan oleh remaja broken 

home banyak terjadi seperti mengonsumsi narkoba, seks bebas, merokok dan 

sebagainya. Badan Narkotika Nasional (BNN) (dalam Pipit, 2018, hlm. 3) 

mengungkapkan sekitar 27,32% pengguna narkoba di Indonesia berasal dari 

kalangan pelajar dan mahasiswa. Pipit (2018, hlm. 4) mengungkapkan aktivitas 

seks bebas remaja indonesia yang dilakukan sejak usia 16 tahun. Dari empat kota 

yang disurvei langsung oleh para tim peneliti, ada 44% dari para wanita yang 
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mengakui sudah tidak perawan karena pernah mengalakukan seks bebas 

(berhubungan intim) dan yang parahnya lagi 16% dari responden mengakui 

melakukannya di kisaran usia 13 tahun sampai 15 tahun. Arona dan Suminar 

(2012, hlm. 2)  mengungkapkan perilaku kenakalan remaja tidak hanya mencakup 

seks bebas dan narkoba. Perilaku kenakalan remaja lainnya berupa pelanggaran 

status, pelanggaran terhadap norma maupun pelanggaran terhadap hukum. 

Pelanggaran status seperti lari dari rumah, membolos dari sekolah, minum 

minuman keras dan balapan liar. Berdasarkan penyimpangan-penyimpangan yang 

dilakukan dapat dilihat ketidakharmonisan keluarga (broken home) memberikan 

kesulitan dan hambatan kepada remaja dalam menjalankan perannya dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga banyak yang mendapatkan dampak-dampak 

negatif seperti terjerumus pada penyimpangan sosial, gangguan perilaku dan 

kenakalan remaja yang bersifat fatal. 

Fenomena penyimpangan sosial atau gangguan perilaku ditemukan secara 

langsung di SMK Negeri 12 Bandung seperti bolos sekolah, merokok, melanggar 

peraturan sekolah, konflik dengan teman dan guru yang kebanyakan dilakukan 

oleh kelas X. Guru bimbingan dan konseling mengungkapkan sebagian besar 

yang bermasalah dilingkungan sekolah dan beberapa yang telah melaksanakan 

konseling merupakan individu yang berasal dari keluarga yang tidak utuh (broken 

home). Berdasarkan penuturan Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, siswa 

Kelas X di SMK Negeri 12 Bandung banyak yang berasal dari keluarga broken 

home baik karena orang tuanya cerai atau meninggal. Lebih lanjut dikemukakan 

banyak pelanggaran dilakukan oleh siswa yang berasal dari keluarga broken 

home. Individu yang melanggar peraturan cenderung merasa menjadi korban dari 

bercerainya orang tua atau ketidakutuhan keluarga sehingga merasa tidak berdaya 

dan tidak mampu berbuat apa-apa. Anak menyalahkan kurangnya peran orang tua 

dalam membimbing sebagai sumber masalah yang ada. Siswa juga menganggap 

masalah keluarga yang tidak utuh akan merambat pada berbagai aspek kehidupan 

dan masalah akan bertahan lama. Anggapan-anggapan yang dimiliki membuat 

siswa melakukan penyimpangan yang dominannya melanggar aturan sekolah 

yang telah ditetapkan baik pelanggaran ringan maupun berat. 
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Adanya penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan, remaja khususnya 

siswa Kelas X SMK Negeri 12 bandung secara umum belum mampu menghadapi 

kesulitan dan hambatan akibat kondisi keluarga yang broken home dan 

mengakibatkan dampak negatif pada kehidupan siswa. Dampak negatif yang 

dilakukan apabila dikaitkan dengan tingkat adversity intelligence menunjukkan 

masih berada pada tingkat yang rendah (quitters), selain berdampak pada 

gangguan psikologis, masalah akademik dan gangguan perilaku, penyimpangan 

yang dilakukan juga dapat menghambat pemenuhan tugas perkembangan pada 

masa remaja. Dampak negatif yang dilakukan dapat dikurangi dengan 

mengadakan bantuan untuk meningkatkan adversity intelligence pada siswa 

broken home agar tidak memberikan dampak negatif dalam kehidupannya. 

Penelitian penting dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya 

mengenai adversity intelligence pada remaja broken home sehingga dapat 

dilakukan tindak lanjut untuk meningkatkan adversity intelligence pada siswa. 

Apabila tidak diteliti dan tidak ada tindak lanjut maka penyimpangan yang 

dilakukan oleh remaja broken home akan terus-menerus dilakukan baik melanggar 

peraturan sekolah, norma dan agama serta akan kesulitan memenuhi tugas 

perkembangan. 

Pada tatanan pendidikan di sekolah, diharapkan Guru Bimbingan dan 

Konseling memberikan fasilitas berupa layanan yang dapat meningkatkan 

adversity intelligence pada remaja broken home. Dengan demikian penelitian 

bertujuan untuk mengungkap adversity intelligence pada remaja broken home dan 

memberikan tindak lanjut terhadap gambaran adversity intelligence pada remaja 

broken home di SMK Negeri 12 Bandung.  

 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Ketidakutuhan atau ketidakharmonisan keluarga (broken home) berdampak  

negatif pada siswa yang tidak mampu mengahadapi kesulitan akibat kondisi 

keluarganya dengan melakukan penyimpangan dan perilaku yang bersifat 

destruktif dan menunjukkan rendahnya adversity intelligence yang dimiliki. 

Dampak negatif yang ditimbulkan pun cukup banyak yaitu penyimpangan dan 

kenakalan remaja yang terlihat langsung berupa melanggar peraturan sekolah, 



6 

 

 
Hana Mukidah, 2019 
PROGRAM BIMBINGAN PRIBADI UNTUK MENINGKATKAN ADVERSITY INTELLIGENCE PADA 
REMAJA BROKEN HOME 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

merokok, bolos dari sekolah dan sebagainya. Dampak negatif tidak dapat 

dibiarkan secara terus-menerus sehingga perlu ada tindakan yang mencegah 

terjadinya penyimpangan.  

Guru bimbingan dan konseling diharapkan dapat memfasilitasi anak agar 

mampu meningkatkan kemampuan untuk menghadapi kesulitan atau hambatan 

yang biasa disebut adversity intelligence. Kesulitan yang dihadapi yaitu akibat 

ketidakutuhan keluarga yang mengakibatkan hilangnya peran untuk berbagi dan 

bertanya, peran yang membimbing dan mengarahkan, kekurangan kasih sayang 

dan tidak adanya rasa aman serta perlindungan dalam masa perkembangannya. 

Sebelum meningkatkan adversity intelligence pada remaja broken home maka 

perlu diketahui dahulu seperti apa gambaran adversity intelligence yang dimiliki 

oleh sebagian besar anak broken home. Layanan yang akan diberikan harus tepat 

dan sesuai dengan kebutuhan. Layanan yang diberikan dideskripsikan dalam 

bentuk program bimbingan pribadi untuk meningkatkan adversity intelligence 

pada anak broken home. 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah penelitian adalah 

sebagai berikut.  

1) Seperti apa profil adversity intelligence pada remaja broken home Kelas X 

SMK Negeri 12 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019? 

2) Bagaimana program bimbingan pribadi hipotetik untuk meningkatkan 

adversity intelligence pada remaja broken home Kelas X SMK Negeri 12 

Bandung Tahun Ajaran 2018/2019? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah menghasilkan data empirik tentang; 

1) profil adversity intelligence pada remaja broken home Kelas X SMK Negeri 12 

Bandung Tahun Ajaran 2018/2019; dan 

2) rumusan program bimbingan pribadi hipotetik untuk meningkatkan Adversity 

intelligence pada remaja broken home Kelas X SMK Negeri 12 Bandung 

Tahun Ajaran 2018/2019. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis hasil penelitian adalah memberikan sumbangan ilmu 

dalam pengembangan khasanah teoretik ilmu bimbingan dan konseling, serta 

memperkaya penelitian mengenai ilmu bimbingan dan konseling dalam bidang 

pribadi. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 

Hasil penelitian dapat dijadikan referensi untuk mengenali kondisi 

adversity intelligence pada remaja broken home serta mengembangkan layanan 

bimbingan dan konseling yang lebih kreatif dan solutif untuk meningkatkan 

adversity intelligence. 

2) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan adversity intelligence terutama pada remaja 

broken home. 

3) Bagi Departemen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 

Hasil penelitian dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan adversity 

intelligence pada mahasiswa melalui salah satu mata kuliah misalnya dalam 

mata kuliah psikologi orang dewasa. 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi terdiri dari 5 bab, sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian, serta struktur organisasi skripsi. 

Bab II Tinjauan Teoretik, membahas mengenai teori-teori yang terkait 

dengan adversity intelligence, remaja broken home dan program bimbingan 

pribadi. 

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari desain penelitian, populasi dan 

sampel, pengembangan instrumen, analisis data, prosedur penelitian dan 

perumusan program. 
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Bab IV Hasil Temuan dan Pembahasan, memaparkan hasil analisis data 

yang telah diperoleh sebagai jawaban atas rumusan masalah. 

Bab V Simpulan dan Rekomendasi, membahas mengenai simpulan dari 

penelitian yang telah dilakukan serta rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait 

dalam penelitian. 

 

 


