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Peran Orang Tua  Sebagai Pendidik Dalam Menumbuhkan 

Kecerdasan Emosional Anak Di Lingkungan Pasar 

Tradisional Panorama Kota Bengkulu 

 

ABSTRAK 

 

Hevi Sundra 

1516210090 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keadaan orag tua yang 

memiliki kesibukan berjualan di pasar dan lingkungan pasar yang 

dinilai kurang baik untuk anak karena terdapat anak-anak yang 

kurangnya kemampuan mengendalikan emosi, dengan tujuan 

penelitian untuk menegtahui bagaiamana upaya orang tua sebagai 

pendidik dalam  menumbuhkan  kecerdasan emosional anak di 

lingkungan pasar Tradisional Panorama kota Bengkulu, dan apa 

saja faktor keberhasilan dan faktor yang menjadi kendala dalam 

upaya orang tua menumbuhkan kecerdasan eosional anak di 

lingkungan tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskribtif, teknik pengumpulan datanya 

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis 

data penelitian meliputi reduksi data/data reduction, penyajian 

data/data display, dan pengambilan kesimpulan atau conslusion 

drawing/verfication. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa mayoritas 

orang tua mengethui dan tetap melakukan peran sebagai pendidik 

dalam menumbuhkan kecerdasan emosional anak walapun 

dengan kesibukan dan kurang baiknya pengaruh lingkungan 

pasar. Dengan upaya diantaranya melakukan pendekatan secara 

emosional, memberi kasi sayang yang cukup. membangun 

kepercayaan agar sang anak terbuka dan dapat menggunkannya 

sebagai cara membantu menyelesaikan permasalahan anak 

dengan diskusi dan pemberian nasehat dengan menggunakan kata 

positif dan baik, mengenalkan anak dengan berbagai macam hal 

baru dan membiarkan anak memutuskan apa yang menjadi 

pilihannya. menumbuhkan empati dengan mengajak anak 

mengikuti kegiatan kemasyarakatan secara langsung, melatih 
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anak saling tolong menolong. Menjadikan Media seperti buku 

dan internet, bisa berupa cerita atau video dapat menjadi media 

pengajaran bagi orang tua untuk sang anak, dan upaya 

memberikan suri tauladan yang baik,. Dalam upaya itu terdapat 

faktor keberhasilan di antarnya,  faktor sekolah yang baik, 

hubungan dengan keluarga yang harmonis. Faktor 

penghambatnya adalah lingkungan pasar yang kurang baik, 

banyak pengaruh dari teman bermain kurang baik, orang tua yang 

sibuk dan kurang pengetahuan tentang cara mendidik dan 

menumbuhkan kecerdasan emosional anak, untuk itu orang tua 

berupaya  mencari tahu cara mendidik melalui teman atau 

mencari bahan bacaan guna menumbuhkan kecerdasan emosional 

pada anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Kecerdasan emosional adalah keterampilan yang 

setiap orang tua ketahui dibutuhkan anak-anak mereka 

agar berhasil secara akademis dan sosial. Selain itu, 

kecerdasan emosional membantu anak menjadi lebih 

percaya diri dan lebih sehat secara fisik. Mereka juga 

tampil lebih baik di sekolah dan cenderung tumbuh 

menjadi orang dewasa yang sehat secara emosional.
1
 

Sebuah sampel acak Nasional yang terdiri dari atas 

lebih dari dua ribu anak Amerika, setelah dinilai oleh 

orang tua dan guru-guru mereka, pertama dalam 

petengahan tahun 1970-an dan kemudian dalam tahun 

1980-an menemukaan kecenderungan jangka panjang 

bahwa anak-anak secara rata merosot dalam keterampilan 

emosional maupun sosial dasar  mereka. Rata-rata, 

                                                           
1
 John Gottman, Joan DeClaire.  kiat-kiat Membesarkan anak yang 

memiliki Kecerdasan Emosional, Penerjemah T.Hermaya. (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama. 1997). h. 270. 
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mereka menjadi lebih resah dan gampang marah, lebih 

murung dan tidak bersemangat, lebih depresi dan 

kesepian, lebih muda menuturkan kata hati dan tidak 

patuh, mereka  me rosot pada lebih dari empat puluh 

indikator.
2
  

Jumlah kasus pembunuhan di antara kaum remaja 

telah menjadi empat kali lipat, jumlah bunuh diri  telah 

berlipat  tiga, pemerkosaan telah berlipat dua. Dibalik 

statistik yang menjadi judul berita seperti ini terletak pada 

suatu zaman kebobrokan emosi yang lebih luas.
3
 

Sebagaimana kita rasakan, saat ini kita berhadapan 

dengan kerusakan akhlak yang semakin merajalela 

dikalangan generasi muda. Berita koran atau informasi di 

televisi nyaris tidak pernah sepi dari pemberitaan 

mengenai hal ini, pergaulaan bebas, hura-hura, kecanduan 

narkoba, hilangnya sopan santun, rendahnya semangat 

                                                           
2
 John Gottman, Joan DeClaire.  kiat-kiat Membesarkan anak yang 

memiliki Kecerdasan Emosional. h.ix. 
3
 Ibid. h.ix. 
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belajara dan berusaha, tawuran, telah menjadi penyakit 

yang banyak mengjangkiti kaum remaja saat ini.
4
 

Seperti contoh kasus bullying antar anak-anak 

semakin banyak baik di lingkungan sekolah ataupun 

lingkungan bermain anak, baru-baru ini 9 anak perempuan 

ditangkap  usai video bullying di alun-alun Kidul viral di 

media sosial pada jumat 14 Agustus 2020. Para remaja 

perempuan yang terlibat dalam video viral tersebut adalah 

teman sepermainan, diantara mereka terjadi saling ejek 

hingga terjadi kekerasan.
5
 

Setiap bayi Muslim yang baru lahir dalam kondisi 

fitrah, atau polos. Fitrah mungkin semacam potensi yang 

Allah berikan kepada seseorang sebelum mereka 

dilahirkan ke dunia ini. Dalam sabda Rasulullah SAW:“ 

َرانِوِ  َسانِِو أَْو يُنَصِّ َدانِِو أَْو يَُمجِّ   ُكلُّ َمْىلُْىٍد يُْىلَُد َعلَى اْلفِْطَرِة، فَأَبََىاهُ يَُهىِّ

                                                           
4
 Wendi Zarman, ternyata mendidik Anak Cara Rasulullah mudah & 

efektif, (jakarta: Pustaka, 2017), h. 64. 
5
 Mataram,Tribunnew,Viral Video Bully 9 Remaja Perempuan 

Bermula Saling Ejek Sampai Korban ditampar Temannya, 

https://mataram.tribunnews.com/2020/08/15. diakses tanggal 6, sep 2020 

https://mataram.tribunnews.com/2020/08/15.%20diakses%20tanggal%206
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Yang artinya: “Setiap anak di lahirkan dalam keadan 

fitrah (suci). Ibu bapaknyalah (yang akan berperan) 

“mengubah” anak itu menjadi seorang Yahudi, Nasrani, 

atau Majusi”....., (HR. Bukhari).
6
 

fitah itu adalah potensi tersembunyi dalam diri 

sang anak yang membuatnya dapat mengenal Allah Swt 

dan mengantarkannya serta membawanya untuk 

memohon pertolongan kepada Allah Swt  dan membekali 

diri dengan bekal dan jalan Allah untuk menempuh itu 

semua”.
7
 dan tentu termasuk juga potensi dalam bentuk 

kecerdasan, baik itu kecerdasan intelektual (IQ), 

kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan spiritual (SQ), 

maupun kecerdasan lainnya. Mengembangkan potensi 

pada diri seorang anak, benar-benar upaya yang sangat 

penting untuk dilakukan, terutama dikalangan orangtua 

sebagai pendidik utama dan pertama dalam keluarga. 

Perkembangan pendidikan anak tergantung pada 

hubungan orang dewasa-anak yang saling menghormati, 

                                                           
6
 Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam, (Yogyakarta: LPPI, 1992) h. 

11. 
7
 Syaikh Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hulaiby, Dasar-dasar 

Pembinaan Wawasan Anak Muslim, Penerjemah M. Ihsan Zainudin, 

(Surabaya: Pustaka eLBA, 2011), h. 114. 
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kerjasama, dan pengertian, yang semuanya dipupuk 

melalui praktik pendidikan yang disengaja dan bertujuan.
8
 

Menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional 

Indonesia No. 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang 

pendidikan dalam negeri, tujuan pendidikan adalah 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat dan berilmu. dan cakap, 

kreatif dan tidak kenal lelah dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa.
9
 

Pendidikan seorang anak dimulai di rumah, di 

mana ia terus-menerus dipengaruhi oleh orang tua, kakek-

nenek, saudara kandung, dan anggota keluarga lainnya. 

Sehingga apa yang diajarkan kepada seorang anak muda 

pada saat itu akan tertanam dalam benak mereka dan tidak 

akan mudah dihapus atau diubah di kemudian hari.
10

 

                                                           
8
 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2015), h. 70 
9
 Undang-undang RI nomor20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, 

(Bandung: Citra Umbara, 2008, h.3. 
10

 Syaikh Yusuf Muhammad Al-Hasan, “Pendidikan Anak Dalam 

Islam” http://dear.to/abusalma Artikel Diakses tanggal 2 Agustus 2019. 

http://dear.to/abusalma
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sehingga keluarga mempunyai peranan penting, 

pendidikan anak bisa bermula dari masa kandungan 

bahkan bisa dipersiapkan melalui memilih pasangan yang 

baik karena anak akan tumbuh dengan bagaimana orang 

tua mendidiknya 

Kenyataan-kenyataan ekonomi baru membuat 

orang tua terpaksa bekerja  lebih keras dari pada generasi  

sebelumnya untuk memberi nafkah keluarga mereka
11

 

Fenomena kedua orang tua baik ayah dan ibu sibuk 

bekerja menjadi pemandangan yang biasa di zaman ini, 

Fenomena ini bisa kita lihat di Lingkungan pasar 

Panorama,  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan 

pada hari Kamis 30 Juli 2020. Pasar Tradisional 

Panorama bagi sebagian orang bukan hanya sebuah 

tempat transaksi jual beli biasa melainkan tempat 

bergantung kehidupan, dari seorang yang berperan 

menjadi kepala rumah tangga, seorang ibu, bahkan untuk 

                                                           
11

 John Gottman, Joan DeClaire.  kiat-kiat Membesarkan anak yang 

memiliki Kecerdasan Emosional. h. xii 
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seorang anak kecilpun ada yang menggantungkan 

kehidupannya di pasar panorama karena banyak dari 

mereka yang justru menghabiskan waktunya di pasar dari 

pada di rumah.
12

  

Banyak tuntutan orang tua untuk memenuhi 

kehidupan yang membuat mereka merasa tidak cukup 

dengan hanya peran suami saja yang mencari nafkah, 

kesibukan para orang tua membuat mereka akhirnya tidak 

banyak memiliki waktu untuk mermberikan perhatian 

terhadap anak, sehingga membuat para orang tua 

memberikan pendidikan seadanya terhadap anak mereka, 

banyak juga orang tua yang menyerahkan semua 

tanggung jawab pendidikan anaknya kepada lembaga 

pendidikan baik  formal dan nonformal, terlebih lagi 

sering kali pengawasan terhadap anak ketika mereka 

dilingkungan bermainya rendah membuat kontrol 

terhadap pengaruh negatif dari handphone, televisi, video 

game dan lainya tidak tersaring, mereka akan meniru 

                                                           
12

 Observasi, di lingkungan Pasar Tradisional Panorama Kota 

Bengkulu, 21 Juli 2020 
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apapun yang dilihat dan menjadi ketergantungan dengan 

semua produk teknologi tersebut,  

di lingkungan pasar Panorama menjadi arena anak 

usia sekolah dasar membantu orang tua mencari uang 

dengan berjualan kantong pelastik, sayur, makanan 

ringan, dengan cara berkeliling ada juga sebagain dari 

mereka yang menawarkan jasa angkat belajaan dengan 

mengharapkan imbalan, ada yang menggunakan uang 

tersebut sebagai tambahan uang jajan atau bahkan untuk 

keperluan sekolah mereka, dengan lingkungan yang pasar 

yang keras menciptakan karakter keras pada anak-anak 

tersebut, berbagai macam hal kurang baik yang ada di 

pasar dengan mudah menjadi contoh dan  diterapkan oleh  

mereka, di antaranya danpak negatif yang akan menjadi 

danpak buruk terhadap anak di adalah anak sering 

mengucap kata kotor, berkata keras dan kurang sopan, 

banyak juga di antaranya yang muda marah sehinga sering 

terjadi perselisihan antar anak yang menjadi tindak 

kekerasan yang berujung perkelahian, rasa simpati antar 
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anak yang kurang membuat mereka tidak segan menghina 

entah itu fisik atau menyerang psikis dengan perkataan 

mereka bahkan sampai memalak anak yang lebih kecil, 

dari tuturan para ibu-ibu pedagang sayur bahwa sering 

terlihat sekelompok anak yang sedang memalak anak 

lebih kecil yang tidak membentuk kelompok, mereka 

mengambil uang yang anak itu hasilkan dengan cara 

memaksa, hal ini sering terjadi ketika menjelang malam 

saat pasar mulai sepi. Dari pengamatan inilah terlihat 

kurangnya kecerdasan emosional anak-anak yang berada 

di lingkungan ini merekati tidak dapat mengenali emosi 

diri dan mengelola emosi diri dan mengenali emosi orang 

lain untuk berhubungan baik dengan orang lain. Bahkan 

bermula dari candaan menjadi saling ejek berakir dengan 

perkelahian adalah hal yang paling sering terjadi anatar 

mereka.
13

  dalam menumbuhkan kecerdasan emosional 

anak harus di dukung dengan pengetahuan yang cukup 

bagi orang tua agar menghasilakn anak-anak yang 

                                                           
13

 Observasi, di lingkungan Pasar Tradisional Panorama Kota 

Bengkulu, 21 Juli 2020 
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memiliki rasa empati yang tinggi, dapat mengelola emosi 

negatif dan positif mampu mengendalikan dan menangani 

emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain. 

Peneliti tertari untuk mengetahui bagaimana peran orang 

tua sebagai pendidik dalam mengupayakan tumbuhnya 

kecerdasan emosional anak dengan ringtangan sebagai 

pedagang dan lingkungn pasar yang penuh dengan danpak 

kurang baik terhadap anak 

Pada akhirnya, penulis memfokuskan penelitian 

ini pada anak usia sekolah 3-6 SD, karena pada uisa ini 

anak sudah mulai mengenal dan memahami emosi dirinya 

sendiri maupun orang lain. Oleh sebab itu,dia mulai 

belajar untuk mengendalikan dan mengontrol ekspresi 

emosinya, dari sini tinggal bagaimana orang tua akan 

mendidik dan mengarahkan anaknya.  Berdasarkan latar 

belakang Masalah di atas, peneliti tertarik untuk 

membahas tentang “Peran Orang Tua Sebagai Pendidik 

Dalam Menumbuhkan kecerdasan Emosional Anak Di 
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Lingkungan Pasar Tradional Panorama Kota 

Bengkulu” 

 

B. Rumusan Masalah  

Bersumber pada latar belakang di atas, hingga bisa 

diformulasikan kasus selaku berikut:  

1. Bagaimana peran Orang tua sebagai pendidik dalam 

menumbuhkan kecerdasan emosional anak di Pasar 

Tradional Panorama Kota Bengkulu? 

2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung keberhasilan 

orang  tua dalam  menumbuhkan kecerdasan 

emosional anak di lingkungann pasar trandisional 

Panorama kota Bengkulu? 

3. Apa saja kendala orang  tua dalam  menumbuhkan 

kecerdasan emosional anak di lingkungann pasar 

trandisional Panorama kota Bengkulu? 
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C. Tujuan Penelitia 

Dari penjelasan permasalahan itu di atas, tujuan 

yang mau di peroleh dalam penelitiaan ini merupakan 

selaku berikut:  

1. untuk mengetahui Peran orang tua sebagai pendidik 

dalam menumbuhkan kecerdasan emosional dan 

sepiritual anak di Pasar Trasional Panorama Kota 

Bengkulu. 

2. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi faktor 

pendukung keberhasilan orang  tua dalam  

menumbuhkan kecerdasan emosional anak di 

lingkungann pasar trandisional Panorama kota 

Bengkulu 

3. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kendala 

orang  tua dalam  menumbuhkan kecerdasan 

emosional anak di lingkungann pasar trandisional 

Panorama kota Bengkulu. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi 

orang tua agar dapat mengetahui bagai mana 

peranya sebagai pendidik sehingga pengajaran 

yang dilakukan diterima oleh anak. 

b. Hasil penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi 

para orang tua untuk memberikan pendidikan 

dalam upaya menumbuhkan keceerdasan 

emosiinal  

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil peneltian ini, diharapkan dapat memberikan 

masukan serta bimbingan kepada orang tua dalam 

membantu orang tua menjalankan peranya sebagi 

pendidik pertama bagi anak 

b. Hasil riset ini, diharapkan bisa berikan masukan 

untuk para orang tua dalam upaya menumbuhkan 

kecerdasan emosional 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Peran Orang Tua Sebagai Pendidik 

1. Pengertian Peran  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia peran 

berarti aktor sandiwara sementara itu peranan 

merupakan bagian yang dimainkan seorang pemeran 

yang berupaya main bagus kepada peran yang 

dibebankan kepadanya.
1
 Friedman mendefinisikan 

peran sebagai kumpulan tindakan yang diharapkan 

dari seseorang berdasarkan posisi sosialnya, baik 

harapan tersebut dinyatakan secara eksplisit atau 

tidak. Untuk memenuhi harapan mereka sendiri atau 

orang lain, orang harus memainkan peran yang 

menentukan apa yang perlu mereka lakukan dalam 

skenario tertentu untuk memenuhi harapan peran 

                                                           
1
 David Moeljadi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, V 0.4.0 Beta (40), 

(Def.1) (n.d). Kode sumber Aplikasi: https://github.com/yukuku/kbbi4, 2016 

https://github.com/yukuku/kbbi4
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tersebut.
2
 Fungsi tersebut didefinisikan oleh Levinson 

sebagai; Sebuah gagasan tentang apa yang orang-

orang dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi 

dapat lakukan, seperti yang didefinisikan oleh 

Levinson.
3
 

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa 

jabatan merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari 

kewajiban dan tugas yang harus dilaksanakan. 

Penggunaan istilah "orang tua" sebagai awalan 

menunjukkan bahwa itu adalah bagian dari tugas dan 

kewajiban orang tua. 

2. Pengertian Orang Tua  

Seperti yang dinyatakan oleh kamus besar 

bahasa Indonesia, orang tua dapat berupa salah satu 

                                                           
2
 Salamatul Firdaus, Peranan Orang Tua Dalam mendidik 

Kecerdasan Emosional Anak Usia 6-12 Tahun Dalam Perspektif Pendidikan 

Islam, Skribsi Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan 

Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta:2014,  

h.42. 
3
 khairatul Maghfirah, Peranan Orang  Dalam Pengembangan 

Kecerdasan Emosional Dan Spiritual Anak (Studi Kasus di Lingkungan 

RT.004 RW.01 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta 

Utara , Skribsi Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan 

Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta: 2014, 

h.9. 
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dari berikut ini: orang tua kandung, orang tua atau 

orang yang lebih tua (bijaksana, brilian, ahli dll) atau 

anggota masyarakat yang diakui (dihormati) dari 

komunitas seseorang (masyarakat).
4
 Yang dimaksud 

dengan “parenthood” adalah dua individu yang 

bersatu padu membentuk keluarga dan langsung 

memulai tugasnya sebagai “orang tua”, menurut M. 

Nasir Ali. Kesejahteraan fisik dan mental seorang 

anak sangat dipengaruhi oleh orang tuanya dan 

anggota keluarga lainnya. Pertumbuhan seseorang 

terhambat jika kurang kasih sayang dari keluarganya.
5
 

Kepala keluarga adalah ayah atau ibu, dan 

Islam mengamanatkan bahwa ayah atau ibu berfungsi 

sebagai kepala ganda keluarga, masing-masing dengan 

kewajiban tertentu.
6
 

Secara umum, istilah "orang tua" mengacu 

pada mereka yang lebih tua atau lebih senior dalam 

                                                           
4
 David Moeljadi. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

5
 M. Nashir Ali, Dasar-dasar Ilmu Mendidik, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1987), h. 77. 
6
 M.Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama Di 

Lingkungan Dekolah Dan Keluarga, (Jakarta; Bulan Bintang, 1976)  h.74. 
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usia, tetapi dalam masyarakat secara keseluruhan, 

istilah "orang tua" mengacu pada mereka yang 

melahirkan kita, yaitu ibu dan ayah kita. 

Jika kedudukan ibu di gabung dengan fungsi 

ayah, maka dikenal dengan peran orang tua. Ketika 

kata peran dikaitkan dengan kata “orang tua” sehingga 

bisa memiliki arti sebagai bagian dari tugas utama dan 

tanggung jawab yang harus dilakukan  oleh kedua  

orang tua, dan istilah “peran” dapat digunakan untuk 

menyampaikan pengertian tersebut.
7
 

3. Orang Tua Sebagai Pendidik Dalam Keluarga 

Pendidik ialah orang yang memikul 

pertanggung jawaban untuk mendidik. Dwi Nugroho 

Hidayanto, menginventarisasi bahwa pengertian 

pendidik ini meliput; Orang dewasa, Orang tua, Guru, 

Pemimpin masyarakat, dan Pemimpin agama. Secara 

                                                           
7
 Hasbulah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Umum Dan Agama 

islam), (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 23. 
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umum dikatakan bahwa setiap orang dewasa dalam 

masyarakat dapat menjadi pendidik.
8
  

Disisi lain, agama islam telah memberikan  

perhatian yang sangat detail tentang pendidikan anak, 

sejak proses konsepsi, kehamilan, kelahiran, sampai 

pendidikan ketika anak lahir dan masa tumbuh 

kembang hingga dewasa. Semua mendapatkan 

perhatian dan tuntunan yang teliti. Ini menunjukan 

demikian penting menjaga, merawat, serta mendidik 

anak sejak awal.
9
 

Keluarga adalah sekelompok orang yang 

terikat oleh darah atau perkawinan, atau yang 

menawarkan sarana yang dengannya tugas-tugas 

instrumental dan ekspresif penting dari sebuah 

keluarga dapat dilakukan oleh mereka yang 

merupakan bagian dari jaringan hubungan yang sama. 

                                                           
8
 Dayun Riadi, Dkk., Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2017), h.104. 
9
 Muhammad zaim, Pendidikan Anak Dalam Pengembangan 

Kecerdasan IQ, EQ, dan SQ (Studi Kitab Tuhfat Al-Mawdud Bi Ahkam Al-

Mawlud Karya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah), Muallimuna Jurnal Madrasah 

Ibtidaiyah, Vol. 2, NO. 1, ISSN: 24769703,  2016, H.. 80  
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rumah tangga di mana suami berperan sebagai ayah, 

istri sebagai ibu, dan anak-anak berperan sebagai 

keduanya. Istilah "keluarga inti" mengacu pada 

keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan 

keturunannya. Untuk merujuk pada keluarga dengan 

hanya satu set orang tua, kami menggunakan istilah 

"keluarga inti".
10

 “Perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan mewujudkan keluarga bahagia, 

kaya raya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” 

bunyi Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 

1974 No. 1. Anak yang dilahirkan sebagai hasil dari 

perkawinan ini adalah keturunan yang sah, dan kedua 

orang tua berkewajiban untuk membesarkan dan 

mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Orang tua 

berkewajiban mendidik anaknya sampai ia menikah 

atau mampu menghidupi dirinya sendiri.
11

 Ternyata, 

                                                           
10

 Sri Lestari, Psikologi Keluarga: penanaman nilai dan penanganan 

konflik dalam keluarga, (Jakarta: Kencana 2012), h. 6.  
11

 Hasbulah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Umum Dan Agama 

islam), h. 39. 
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memiliki anak adalah salah satu anugerah terbesar 

Tuhan bagi umat manusia. Allah SWT berfirman,
12

 

ِطيِر ٱۡلُمقَنطََرِة ِمَن  ِث ِمَن ٱلنَِّسآِء َوٱۡلبَنِيَن َوٱۡلقَنََٰ ُزيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ ٱلشَّهََىَٰ

َمِت َوٱۡۡلَۡنَعَٰ  ِت َوٱۡلَخۡيِل ٱۡلُمَسىَّ ۡنيَۖا ٱلرَّهَِب َوٱۡلفِضَّ ِة ٱلدُّ ُع ٱۡلَحيَىَٰ لَِك َمتََٰ ِم َوٱۡلَحۡرِثِۗ َذَٰ

ُ ِعنَدهُۥ ُحۡسُن ٱۡلمَ    ٤١اِ    َ َوٱَّللَّ

Artinya: “dijadikan terasa indah dalam pandangan 

manusia, cinta terhadap apa yang diingini, berupa 

perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang 

bertumpuk dalam bentuk emas dan  perak, kuda 

piliha, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah 

kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah 

tempat kembali yang baik. (QS. Ali Imran [3]: 14)
13

 

Ketika berbicara tentang anak-anak, Allah 

telah menjelaskan bahwa mereka adalah kebutuhan 

orang tua mereka. Dengan cara ini, orang tua harus 

menjaga, melestarikan, dan mewariskan amanah 

kepada mereka yang paling membutuhkan. Karena 

manusia adalah milik Allah SWT, maka orang tua 

berkewajiban membimbing, membimbing, dan 

                                                           
12

 Wendi Zarman, ternyata mendidik Anak Cara Rasulullah mudah & 

efektif, (jakarta: Pustaka, 2017), h. 81 
13

 Dapartemen Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid Dan Terjemahan,  

(Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006),  h.51. 
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mendidik anaknya agar bertakwa kepada Allah 

SWT
14

.  

Kenikmatan memiliki anak di rumah menular. 

Pada saat yang sama, mengajar anak-anak untuk 

mematuhi prinsip-prinsip agama adalah bagian 

penting dari mendorong mereka untuk melakukan 

hal-hal yang baik. Hal ini bermanfaat bagi anak dan 

orang tua, karena doa anak dapat berfungsi sebagai 

kelanjutan dari usaha amal orang tua. Sekalipun orang 

tua adalah orang biasa yang hanya melakukan sedikit 

kebaikan, ibadahnya akan ditingkatkan dengan 

kedalaman pemahamannya. Infaq-shadaqoah dan 

ibadah wajib keduanya tidak ada, tetapi kehadiran 

anak yang saleh akan mengisi kekosongan tersebut.
15

 

Tetapi di dalam islam, anak juga adalah salah 

satu bentuk ujian (cobaan) Allah kepada manusia. 

Allah Swt Berfirman,  

                                                           
14

 Tatang S, Ilmu Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) h. 80 .

  
15

 Wendi Zarman, ternyata mendidik Anak Cara Rasulullah mudah & 

efektif, h. 100. 
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لُُكۡم َوأَوۡ  ُ ِعنَدهُۥٓ أَۡجٌر َعِظيٞم إِنََّمآ أَۡمَىَٰ  َوٱَّللَّ
ٞۚ
ُدُكۡم فِۡتنَٞت ٤١لََٰ  

Artinya: “sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu 

hanyalah cobaan (Bagimu), dan di sisi Allah pahala 

yang besar (QS. At-Taghabun [64]:15)
16

  

Makna ujian di sini bisa dalam bentuk 

kesengsaran atau kesenangan, dalam bentuk 

kesengsaraan, keberadaan anak menyebabkan 

seseorang atau sepasang suami istri memiliki beban 

dan tanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik 

putra-putri mereka. Memiliki anak berarti 

bertambahnya beban pikiran, tenaga, serta biaya 

untuk mengurusnya. Dalam bentuk kesenangan, 

keberadaan anak dapat membuat seseorang 

berlebihan dalam mencintai anaknya, sehingga ia lupa 

diri dan melalaikan cinta dan kewajibannya kepada 

Allah Saw. Padahal, Al-Qur‟an mengingatkan agar 

seseorang tidak berlebihan dalam mencintai 

keluarga.
17

 

                                                           
16

 Dapartemen Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid Dan Terjemahan. h. 557. 
17

 Wendi Zarman, ternyata mendidik Anak Cara Rasulullah mudah & 

efektif, h. 90. 
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Para pemikir Islam telah memahami 

pentingnya pendidikan melalui keluarga. Syekh Abu 

Hamid Al Ghazali ketika membahas peran kedua 

orang tua dalam pendidikan berkata: “Ketahuilah 

bahwa anak kecil adalah amanah bagi kedua orang 

tuanya, hati yang masih suci adalah permata alam 

yang bersih dari ukiran dan bentukan, dia siap diberi 

patung apapun dan cenderung pada apapun yang 

dipersembahkan kepadanya jika dia dibiasakan dan 

diajarkan kebaikan maka dia akan tumbuh dalam 

kebaikan dan kebahagiaan kedua orang tuanya di 

dunia dari akhirat, juga setiap pendidik dan guru. 

dibiasakan keburukannya dan di tinggalkan sebagai 

ternak niscaya akan menjadi buruk dan 

kedaluwarsa.Bahkan kejahatannya dipikul oleh guru 

dan walinya, maka hendaklah ia memelihara dan 

membina serta mengajarinya akhlak yang baik, 

menjaga dari teman yang jahat, jangan dibiasakan 

untuk bersenang-senang. dan tidak membuatnya 
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menghargai kemewahan, sehingga dia akan 

menghabiskan hidupnya mendambakan hal-hal ini 

ketika dia dewasa.
18

 

Karena anak-anak mendapatkan pendidikan 

awal dan pengawasan dalam keluarga mereka, 

pengaturan rumah dianggap sebagai pengaturan 

pendidikan utama. Karena anak-anak menghabiskan 

sebagian besar hidup mereka dengan keluarga mereka 

dan memperoleh sebagian besar pendidikan mereka di 

sana, keluarga sering dianggap sebagai masyarakat 

alami di mana ikatan di antara para anggotanya tidak 

dapat dipatahkan.
19

 

Kehidupan rumah tangga anak dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, antara lain cara orang tua 

memperlakukan anak, posisi anak dalam hierarki 

                                                           
18

 Syaikh Yusuf Muhammad al-hasan, “Pendidikan Anak Dalam 

Islam, http://dear.to/abusalma Artikel Diakses tanggal 2 Agustus 2019. h. 7.  
19

 Hasan Baharun,  Pendidikan Anak Dalam Keluarga; Telaah 

Epistemologis, Paedagogik; Jurnah Pendidikan, vol. 3, No. 2, 2016, h. 103. 

http://dear.to/abusalma
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ekonomi keluarga, kualitas sistem pendidikan 

keluarga, dan jadwal kerja orang tua.
 20

 

Untuk menjadi orang tua yang baik, seseorang 

harus mampu mengajar anak-anaknya bagaimana 

memperlakukan orang lain dengan kasih sayang. 

Suami adalah panutan bagi istri karena sebagai 

pelindung keluarga, sedangkan istri diharapkan setia 

dan setia kepada suami berdasarkan norma agama dan 

budaya.
21

 

Adapun peran orang tua terhadap pendidikan 

anak, yaitu: 

a. Memelihara dan membesarkan anak. Ini adalah 

bentuk yang paling sederhana dari tanggung jawab 

setiap orang tua 

b. Melindungi dan menjamin kesamaan, baik jasmani 

maupun rohaniah 

                                                           
20

 Abdul kadir, Dasar-dsar Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 

164. 
21

 Tatang S, Ilmu Pendidikan, h. 79.  
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c. Memberikan pengajaran dalam arti yang luas 

sehingga anak memperoleh peluang untuk 

memiliki pengetahuan dan kecakapan 

d. Membahagiaakan  anak,  baik  dunia  maupun  

akhirat,  sesuai  dengan pandangan dan tujuan 

hidup muslim
22

 

Akibatnya, orang tua yang bermain sendiri 

atau memegang kendali dan berkewajiban untuk 

menunjukkan diri sebagai pengajar disebut sebagai 

pendidik. Sebagai pendidik, tindakan dan sikap orang 

tua, seperti merangkul dan mencintai anak, 

mendorong dan membantu anak berpartisipasi dalam 

kehidupan bersama, sehingga anak-anaknya memiliki 

kehidupan jasmani dan rohani yang diperkaya dengan 

                                                           
22

 Syahraini Tambak, dkk, Peran Orang Tua Dalam Mengembangkan 

Kecerdasan Emosional Anak Di Desa Peronggan  kecamatan Rakit Kulim 

Kabupaten Indragiri hulu, Jurnal Al-hikmah Vol. 14, No. 2, Oktober 2017 

ISSN 1412-5382 , h. 123.     
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nilai-nilai tersebut, serta moral dan agama. 

perwujudan perannya.
23

 

 

4. Pentingnya Ilmu pendidikan bagi pendidik 

Karena pendidikan pada hakekatnya adalah 

pemberian orang dewasa atau orang-orang yang 

bertanggung jawab atas pengawasan, pertolongan, dan 

pertolongan pendidikan kepada anak-anak yang belum 

dewasa rohani dan jasmaninya, maka kewajiban ini 

menjadi penting. 

Adalah tugas seorang pendidik untuk 

mendidik orang lain. Dwi Nugroho Hidayanto, 

melakukan inventarisasi dan menemukan bahwa 

pendidik meliputi orang dewasa, orang tua, guru, 

tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Setiap orang 

dalam masyarakat, disebutkan, memiliki potensi untuk 

berperan sebagai pendidik.
24

 

                                                           
23

 Hasbulah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Umum Dan Agama 

islam), h. 23 
24

 Dayun Riadi, Dkk., Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2017), h.104. 



28 
 

 
 

Demikian pula, ibu bertanggung jawab untuk 

mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan 

memberikan contoh yang baik dengan berbicara 

dengan benar dan dengan nada suara yang sabar dan 

baik. Ayah diharapkan menjadi pemimpin yang cerdas 

yang menjunjung tinggi norma-norma demokrasi di 

rumah. ditujukan untuk kesejahteraan anak. Fondasi 

pendidikan dapat ditemukan di lingkungan rumah, dan 

peran utama keluarga bagi pendidik anak adalah 

menyediakan landasan bagi pendidikan moral dan 

perspektif hidup religius.
25

 

Sebaliknya, Islam menempatkan nilai yang 

tinggi pada pendidikan anak-anak pada setiap tahap 

kehidupan, dari konsepsi dan kehamilan sampai 

kelahiran dan tahun-tahun pertumbuhan dan 

perkembangan sampai kedewasaan. Setiap orang 

diberikan perhatian dan instruksi individual. Hal ini 

                                                           
25

 Hasan Baharun,  Pendidikan Anak Dalam Keluarga; Telaah 

Epistemologis, h. 103. 
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menunjukkan kekritisan dalam mengasuh, mengasuh, 

dan mendidik anak sejak dini.
26

 

Sejak manusia ada, pendidikan telah ada lebih 

lama daripada ilmu pendidikan yang ada. Sedangkan 

kajian pendidikan baru dimulai secara sungguh-

sungguh pada abad kesembilan belas. Manusia 

menggunakan intuisi, pengalaman, dan 

kebijaksanaannya untuk mengambil keputusan 

sebelum ilmu pendidikan dikembangkan.
27

 

Seorang guru yang mempelajari dan 

memahami psikologi pendidikan akan lebih 

diperlengkapi untuk melaksanakan tugasnya, karena 

akan memungkinkan dia untuk mengatur pelajaran 

lebih sering dan metodis, yang pada gilirannya akan 

mengurangi kemungkinan membuat kesalahan yang 

mahal ketika melaksanakan pengajaran. Mendidik 

                                                           
26

 Muhammad zaim, Pendidikan Anak Dalam Pengembangan 

Kecerdasan IQ, EQ, dan SQ (Studi Kitab Tuhfat Al-Mawdud Bi Ahkam Al-

Mawlud Karya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah), Muallimuna Jurnal Madrasah 

Ibtidaiyah, Vol. 2, NO. 1, ISSN: 24769703,  2016, H.. 80  
27

 Hasbulah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Umum Dan Agama 

islam),h. 7. 
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anak-anak dengan cara yang terlalu keras dapat 

menyebabkan kurangnya harga diri, sementara 

bersikap terlalu baik dapat mengakibatkan anak-anak 

menjadi manja. Mendidik dengan cara yang tidak 

memungkinkan siswa untuk berkembang adalah jenis 

pendidikan yang menghambat pertumbuhan, yang 

merupakan kesalahan
28

. 

Pendidik, siswa atau siswa, sumber 

pendidikan, tindakan mendidik, teknik pendidikan, 

penilaian pendidikan, tujuan pendidikan, instrumen 

instruksional, dan lingkungan pendidikan adalah 

semua komponen pendidikan yang diperlukan.
29

 

Pengetahuan tentang pendidikan dapat 

membantu orang tua memenuhi tugas dan 

kewajibannya sebagai pendidik dalam konteks rumah. 

 

 

                                                           
28

 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2015),  h. 77.  
29

 Tatang S, Ilmu Pendidikan, h.54.  
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a. Mengenal Pengertian Pendidikan 

Kata Yunani "paedagogike" adalah akar 

dari kata bahasa Inggris "education." PAES, yang 

berarti "anak", dan "AGO", yang berarti "Saya 

memimpin", membentuk kata majemuk ini. Saya 

memimpin anak-anak dengan cara ini, karena 

paedagogike adalah kata Yunani. "Paedagogos" 

adalah kata Yunani untuk orang yang bekerja 

dengan anak-anak dan bertujuan untuk membawa 

mereka ke tempat belajar. Ada banyak cara untuk 

menafsirkan kata ini dalam istilah simbolisme; 

misalnya, tindakan membimbing seperti yang 

dijelaskan di atas adalah intinya, dan kemudian 

anak itu harus dilepaskan kembali ke dunia pada 

suatu saat (ke dalam masyarakat).
30

 

Secara filosofis, kita dapat melihat bahwa 

pendidikan adalah upaya yang disengaja daripada 

tindakan acak, dan bahwa kita harus 
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memperhitungkan seluruh rentang hasil yang 

mungkin. Dengan mengikuti saran dalam 

dokumen. Anak-anak tidak diajari dengan dipaksa 

melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan. 

Juga tidak baik membiarkan anak muda tumbuh ke 

arah lain dengan sendirinya.
31

 

b. Mengenal Tujuan Pendidikan  

Untuk mencapai tujuan atau rencana apa 

pun, semua tindakan dan kegiatan harus diarahkan 

ke tujuan atau rencana itu. Tujuan adalah titik awal 

untuk mencapai tujuan tambahan, dan mereka 

berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengukur 

kemajuan. Menetapkan tujuan membantu menjaga 

tempat kerja tetap fokus pada hal yang paling 

penting sekaligus menyediakan cara untuk 

mengevaluasi seberapa baik kinerja karyawan.
32
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Sistem pendidikan Nasional dituangkan 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, 

yang menyatakan bahwa: Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan, 

membentuk watak dan peradaban bangsa yang 

beradab, dan bangsa yang bermartabat dalam 

rangka pengajaran. kehidupan bangsa; bertujuan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang berakhlak mulia, sehat, dan 

mengenal Tuhan Yang Maha Esa; Padahal tujuan 

pendidikan Islam adalah membantu peserta didik 

menjadi manusia muslim yang beriman kepada 

Allah SWT dan berakhlak mulia dalam 

kehidupannya serta keluarga, masyarakat, bangsa, 

dan negaranya, namun tujuan pendidikan Islam 

adalah membantu peserta didik menjadi manusia 
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muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah 

SWT.
33

 

c. Mengenal Metode Pendidikan Islam 

Frasa metode mengacu pada strategi dan 

teknik, yang merupakan bagian dari metode. 

Prosedur langsung dan tidak langsung adalah dua 

jenis teknik yang dapat digunakan untuk mencapai 

suatu tujuan. 

Contoh metode, metode saran, metode 

diskusi/dialog, metode ceramah, metode tanya 

jawab, metode demonstrasi, metode karyawisata, 

metode pemecahan masalah, diskusi, metode 

simulasi, metode eksperimen, dan sebagainya 

adalah beberapa jenis pembelajaran yang berbeda 

metode yang dapat digunakan oleh guru untuk 

membantu siswa belajar. 
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Core Ethical values Untuk Perguruan Tinggi Umum, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2018), h. 11. 



35 
 

 
 

d. Mengenal Karakteristik Anak 

1) Belum memiliki pribadi dewasa susila  

2) Masih menyempurnakan aspek tertentu dari 

kedewasaannya 

3) Ciri-ciri fundamentalnya, seperti biologis, 

spiritual, sosial, intelek, kebutuhan emosional, 

keterampilan berbicara dan sebagainya, 

semuanya dikembangkan secara terintegrasi 

sebagai manusia. 

Hal ini membuat anak menjadi kewajiban 

guru, tetapi ketergantungan siswa pada guru hanya 

sementara, karena siswa diharapkan untuk berdiri 

di atas kaki mereka sendiri pada suatu saat.
34

 

 

B. Kecerdasan Emosional Anak 

Kata kerja Latin emovere, yang berarti "bergerak," 

adalah akar kata bahasa Inggris "emosi." Berbicara 

tentang emosi berarti berbicara tentang perasaan dan 
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pikiran, serta keadaan tubuh dan pikiran, serta pola 

perilaku.
35

 

"Kapasitas lengkap (komprehensif) seseorang 

untuk bertindak secara sadar, memahami dengan jelas, 

dan berhasil berinteraksi dengan lingkungannya" 

didefinisikan sebagai "kecerdasan". Istilah "kecerdasan" 

mengacu pada berbagai bakat mental yang semuanya 

saling terkait. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain 

kemampuan berpikir abstrak, merencanakan ke depan, 

memecahkan masalah, memahami konsep, menggunakan 

bahasa, dan belajar. Tingkat pengetahuan atau kompetensi 

seseorang tidak ada hubungannya dengan tingkat 

kecerdasannya. Kemampuan seseorang untuk belajar 

dengan cepat dan menerapkan bakat baru, serta kinerjanya 

pada kegiatan di luar bidang kompetensinya, semakin 

penting.
36
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Kecerdasan emosional, menurut Nana Syaodah, 

adalah kemampuan untuk mengatur diri sendiri 

(mengendalikan emosi), mempertahankan dan 

membangkitkan motivasi untuk terus berusaha dan tidak 

cepat menyerah atau menyerah, mampu menangani dan 

menghadapi stres, mampu menerima kenyataan, dan 

mampu untuk menikmati kesenangan bahkan dalam 

kesulitan.
37

 

Kemampuan untuk mendeteksi emosi diri sendiri 

dan orang lain, menginspirasi diri sendiri, dan mengatur 

emosi diri sendiri dan orang lain secara efektif adalah 

bagian dari apa yang disebut Daniel Goleman sebagai 

kecerdasan emosional.
38

 

Dengan kata lain, kecerdasan emosional adalah 

kapasitas untuk menyadari, mengendalikan, dan 
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mengekspresikan emosi dan sentimen sendiri, serta 

kemampuan untuk menyadari dan menanggapi emosi 

orang lain untuk membina hubungan interpersonal yang 

sehat. 

kecerdasan emosional individu atau EQ 

(Emotional Quotient), yaitu kemampuan mengelola emosi 

dan memberikan empati sehingga seseorang dapat 

merespon secara alami terhadap stimulus atau peristiwa 

yang dialami.
39

 

Lingkungan kompleks dan getaran jiwa yang 

menyertai atau muncul sebelum/sesudah suatu tindakan 

dapat disebut sebagai "emosi." Adalah umum bagi orang 

untuk menunjukkan gejala seperti ketakutan dan 

kekhawatiran serta kemarahan dan iritasi. Ini semua 

adalah tanda-tanda keadaan emosional seseorang. 

Kecerdasan Emosional (EQ) adalah ukuran pengendalian 

diri seseorang, keinginan, dan perasaan lainnya, serta 

pemahaman umum mereka tentang psikologi mereka 

                                                           
39

 Rus‟an,  Spiritual Quotient (SQ)): The Ultimate Intelegence, 

Lentera pendidikan, Vol. 16 No. 2001,  h. 93. 



39 
 

 
 

sendiri. Tentang keberadaan diri sendiri. Kesadaran diri, 

kepercayaan diri, dan kesadaran diri akan perasaan dan 

emosi seseorang. Seseorang harus melakukan semua hal 

ini saat bekerja dengan atau berkomunikasi dengan orang 

lain. Empati, mengekspresikan dan memahami emosi 

seseorang, mengatur amarahnya, keluwesan dan 

kesukaannya, pemecahan masalah, solidaritas, keramahan, 

dan rasa hormat adalah beberapa karakteristik orang yang 

memiliki kecerdasan emosional. Sementara kesabaran 

sangat penting untuk mengembangkan kecerdasan 

emosional,
40

  

Memahami emosi orang lain, menerima sudut 

pandang mereka, dan menghargai perbedaan dalam 

perasaan kita sendiri adalah semua aspek regulasi emosi. 

Menjadi pendengar dan penanya yang baik juga 

merupakan komponen penting. Bekerja sama, 
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menyelesaikan perselisihan, dan membuat tawar-menawar 

adalah semua aspek rahmat sosial.
41

 

Beberapa komponen kecerdasan emosional 

Kecerdasan emosional dapat dipecah menjadi lima 

kategori: kesadaran diri, manajemen diri, motivasi diri, 

dan kesadaran diri. Kesadaran emosional orang lain 

mendorong interaksi interpersonal yang positif.
42

 

1. Pengenalan Emosi diri 

Kesadaran diri atau pengenalan diri adalah 

kemampuan untuk mengenali sensasi seseorang saat 

mereka terjadi. Anak-anak yang lebih percaya diri 

dalam perasaan mereka adalah pemimpin yang lebih 

baik karena mereka lebih peka terhadap perasaan 

mereka yang sebenarnya ketika harus memutuskan apa 

yang harus dilakukan dalam situasi sulit. Kesadaran 

diri bukanlah prasyarat untuk pengendalian diri 

emosional; alih-alih, pengetahuan tentang perasaan 
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seseorang dapat membantu seseorang mengatur 

emosinya daripada membiarkan dirinya diatur 

olehnya.
43

  

2. Keterampilan mengelola emosi diri 

Untuk mengelola emosi, seseorang harus 

memiliki kemampuan untuk mengontrol dan 

mengarahkan perasaannya sendiri, serta kemampuan 

untuk menetralisir stres emosional. Mengendalikan 

emosi tidak hanya berarti menekan perasaan depresi 

atau menahan gejolak emosi, tetapi juga dengan 

sengaja menghayati emosi, bahkan emosi yang tidak 

menyenangkan. 

3. Memotifasi diri  

Segala sesuatu yang mendorong suatu aktivitas 

menuju tujuan tertentu disebut motivasi, dan rahasia 

sukses adalah menggunakan emosi Anda sebagai 

motivator. Emosi berfungsi sebagai bahan bakar untuk 
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motivasi, yang pada gilirannya mengarahkan persepsi 

untuk menghasilkan tindakan, dan oleh karena itu 

memotivasi individu untuk mencapai tujuan mereka.
44

  

4. Pengenalan terhadap emosi orang lain 

Anda dapat belajar berempati dengan lebih 

menyadari perasaan Anda sendiri, dan semakin terbuka 

Anda terhadap orang lain, semakin baik Anda 

memahami pikiran dan perasaan mereka. Membaca 

isyarat nonverbal, seperti nada suara, gerak tubuh dan 

ekspresi wajah, sangat penting untuk memahami emosi 

orang lain. Ini berarti bahwa empati adalah dasar dari 

kemampuan sosial; dengan empati, anak dapat 

mengidentifikasi perasaan orang lain dan memahami 

perasaannya sendiri.
45

 Mampu membaca emosi orang 

lain akan menjadi kebiasaan jika Anda bisa menguasai 

perasaan Anda sendiri setiap saat.
 46
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5. Membina hubungan baik dengan orang lain 

Untuk meningkatkan kemampuan seseorang 

untuk berhubungan dengan orang lain, 

mengembangkan minat romantis, dan memiliki 

kehidupan yang sukses secara sosial, seseorang harus 

menguasai kemampuan ini. Orang dengan tingkat 

kecerdasan sosial yang tinggi mampu berkomunikasi 

dengan mudah dengan orang lain, menyadari emosi 

mereka sendiri dan orang lain, dan mahir dalam 

menyelesaikan konflik yang muncul dalam berbagai 

konteks. 

Penting untuk dicatat bahwa kecerdasan 

emosional dan kecerdasan spiritual saling terkait. 

Kecerdasan spiritual berfungsi sebagai dasar 

kecerdasan emosional, sehingga kecerdasan spiritual 

mempengaruhi dan mengarahkan kecerdasan 

emosional.
47
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Untuk meningkatkan kemampuan seseorang 

untuk berhubungan dengan orang lain, 

mengembangkan minat romantis, dan memiliki 

kehidupan yang sukses secara sosial, seseorang harus 

menguasai kemampuan ini. Orang dengan tingkat 

kecerdasan sosial yang tinggi mampu berkomunikasi 

dengan mudah dengan orang lain, menyadari emosi 

mereka sendiri dan orang lain, dan mahir dalam 

menyelesaikan konflik yang muncul dalam berbagai 

konteks. 

Penting untuk dicatat bahwa kecerdasan emosional 

dan kecerdasan spiritual saling terkait. Kecerdasan 

spiritual berfungsi sebagai dasar kecerdasan emosional, 

sehingga kecerdasan spiritual mempengaruhi dan 

mengarahkan kecerdasan emosional.
48
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C. Peran Orang Tua Sebagai Pendidik Dalam 

Menumbuhkan Kecedasan Emosional Anak 

Orang tua akan berusaha semaksimal mungkin 

untuk memastikan bahwa anak-anak mereka siap 

menghadapi tantangan hidup dengan menanamkan dalam 

diri mereka rasa moral, agama, dan kemampuan akademis 

yang kuat. Teori psikologi perkembangan sebanding 

dengan pengertian pendidikan dalam keluarga.
49

 

Seorang psikolog dari jerman membagi 

perkembangan anak dalam beberapa tahap yang dikenal 

dengan perkembangan psikososial, yaitu sebagai 

berikut.
50

 

1. Tahap Percaya VS Tidak percaya (0-1 Tahun) 

Pada tahap ini sudah terbentuk rasa percaya 

bayi kepada seseorang, tahap ini mempunyai 

pengaruh besar terhadap rasa percaya anak, salah satu 

cara menanamkan rasa percaya pada diri anak adalah 
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dengan cara sering memberikan sentuhan, pelukan, 

dan ciuman, dengan demikian anak akan merasa 

aman dan dilindungi  

2. Tahap Otonomi VS rasa Malu dan ragu (1-3 Tahun) 

Anak sudah mulai mencoba dan mandiri dalam 

tugas-tugas perkembangan  namun, pada tahap ini 

perasaan malu dan ragu pada diri anak akan sering 

kali timbul apabila anak merasa dirinya terlalu 

dilindungi atau tidak diberikankemandirian atau 

otorita. Pada masa ini anak butuh diberi kesempatan 

untuk melakukan sendiri. Misalnya makan sendirir, 

mandi sendiri, pakai baju sendiri, dll. Kemampuan 

anak melakuakn anak melakukan sendiri atau mandiri 

bukanlah sulapan, melainkan merupakan hasil dari 

latihan 

3. Tahap Inisiatif Vs Rasa Bersalah (3-6 Tahun) 

Anak akan mulai memiliiki inisiatif dalam 

belajar dan beraktivitas, yaitu mencarai pengalaman 

mencari pengalaman baru secara aktif melalui 
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kemampuan indranya. Apabila dalam tahap ini anak 

dilarang atau dicegah justru akan timbul rasa bersalah 

pada anak sehingga larangan membutuhkan diskusi. 

Agar orang tua tahu tentang harapan-harapan annak 

dan anak tau  maksud ketidak setujuan orang tua 

terhadap perilaku atau kegiatan anak. 

4. Tahap Industri VS Infertiority (6-12) Tahun  

Pada tahap ini anak akan belajar untuk bekerja 

sama dan bersaing. selalu berusha untuk mencapai 

sesuatu yang diinginkan anak sehingga anak pada 

usia ini rajin melakukan sesuatu. Jika dia tidak 

berhasil memenuhinya tetapi lingkungan terlalu 

menuntu keberhasilan maka akan timbul rasa renda 

diri pada anak. Figure orang tua menjadi begitu 

penting untuk menguatkan perasaan anak agar 

berhasil dalam melakukan sesuatu.
51

 

Sesungguhnya, proses belajar-mengajar terikat 

dengan empat unsur, yaitu guru, murid, materi, yang 
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diajarkan dan sistem pengajaran,
52

 kita tidak bisa 

mengajarkan segala sesuatu pada anak di segala 

tahapan pertumbuhan, atau menuntutnya melakukan 

sesuatu disegala usia. Hal yang terpenting kita harus 

memperhatikan kecocokan langkah pendidikan 

dengan pertumbuhan alami anak. Sebab seorang anak 

mengalami beberapa tahap pertumbuhan, dan setiap 

anak memiliki watak dan karakteristiknya sendiri. 

Sehingga mengandaikan perbedaan metode 

pendidikan dan pengajaran yang disesuaikan dengan 

setiap tahapan. 

Metode dan sarana pendidikan pada tahap 

kanak-kanak harus bersifat hissiyyah (merangsang 

indra), sementara pada tahap remaja bersipat 

„aqliyyah idrakiyyah (merangsang akal dan 

pemahaman), dan tahap selanjutnya barangkali 

menuntut pengabungan keduanya.
53
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Penting bagi orang tua dan instruktur untuk 

mengingat bahwa anak kecil masih membutuhkan 

stimulasi yang baik untuk pertumbuhan emosional 

saat ini dalam kehidupan mereka. Ketika anak-anak 

menjadi dewasa secara fisik dan intelektual, mereka 

akan menunjukkan berbagai tanggapan
54

  

membantu meningkatkan kecerdasan 

emosional anak muda. Untuk menghindari 

membelenggu otak anak-anak mereka, orang tua 

harus menghindari melakukan apa pun yang 

menghambat daya cipta anak-anak mereka. Orang tua 

harus memberikan contoh sikap ketika sedang kesal 

yang sejalan dengan pengertian proses zero mind, 

misalnya agar anak selalu dapat mengekspresikan 
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emosinya (namun dalam batas normal) seperti marah, 

sedih, takut, dan kecewa
55

. 

Sejak usia dini, orang tua mungkin memiliki 

dampak yang signifikan pada kecerdasan emosional 

anak-anak mereka dengan mengajari mereka praktik 

menenangkan diri. Terlepas dari kenyataan bahwa 

bayi yang baru lahir tidak berdaya, mereka dapat 

belajar melalui reaksi kita terhadap rasa sakit mereka 

bahwa emosi memiliki arah; bahwa adalah mungkin 

untuk beralih dari sensasi kesedihan yang parah, 

kemarahan, dan teror, ke perasaan nyaman dan 

segar.Ketika mereka menangis karena kerena 

ketakutan, sedih, atau marah, mereka hanya 

mengalami lebih banyak rasa takut, lebih banyak 

kesedihan, lebih banyak amarah. Sebagai akibatnya, 

barangkali mereka menjadi sering kali sakit dan tidak 

ekspresif, tetapi, bila mereka marah, mereka tidak 
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mempunyai rasa kendali apapun. Mereka tidak pernah 

memiliki suatu pedoman untuk mengantarkan mereka 

dari kesedihan menuju kenyamanan. Oleh karena itu 

mereka tidak mampu menghibur diri sendiri, sebagai 

gantinya, mereka mengalami emosi negatif sebagai 

sebuah lubang hitam kecemasan dan rasa takut.
56

 

Langkah-langkah penting untuk melatih 

emosi; Empati, adalah dasar pelatihan emosi  cara 

kerjanya empati ialah, apabila kita berusaha untuk 

memahami pengalaman anak-anak kita, mereka 

merasa di dukung. Mereka tahu bahwa kita berada di 

pihak mereka. Apabila kita berusaha untuk tidak 

mengecam mereka atau mencoba untuk menyisihkan 

mereka dari sasaran-sasaran mereka, mereka 

membiarkan kita masuk keduninya. Mereka 

mengatakan kepada kita bagaimana perasaan mereka. 

Mereka memberikan pendapat-pendapat mereka. 
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 John Gottman, Joan DeClaire. kiat-kiat Membesarkan anak yang 

memiliki Kecerdasan Emosional.Penerjemah T.Hermaya. (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama. 1997).h.30. 
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Motivasi-motivasi mereka menjadi tidak misterius, 

yang pada gilirannya menjerumus pada pengertian 

lebih lanjut. Anak-anak kita mulai mempercayai kita. 

Kemudian, bila perselisihan-perselisihan menumpuk, 

kita telah mempunyai semacam landasan bersama 

untuk menyelesaikan persoalan itu bersama-sama. 

Anak-anak kita barangkali bahkan mengambil resiko 

melakukan pemecah-pemecahan dengan sumbang 

saran bersama kita. Sungguh, barangkali akan tiba 

saatnya ketika mereka betul-betul rela mendengarkan 

saran-saran kita.
57

 

Langkah-langkah lazimnya yang digunakan 

orang tua  untuk memupuk empati dalam membina 

hubungan dengan anak-anak mereka, sambil 

meningkatkan kecerdasan emosional anak-anak itu, 

langkah-langkah ini mencangkup 

1. Menyadari emosi-emosi anak 
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 Ibid, h. 72. 
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2. Mengenali emosi sebagai peluang untuk manjadi 

akrab dan untuk mengajar 

3. Mendengarkan dengan penuh empati dan 

menegaskan prasaan-prasaan si anak 

4. Menolong si anak untuk memberi label emosi-

emosi dengan kata-kata  

5. Menentukan batas-batas sambil menolong si anak 

memecahkan masalahnya 
58

 

Di anatara para orang tua yang gagal  

mengajarkan kecerdasan  emosional kepada anak-

anak mereka itu,  telah teridentifikasinya menjadi tiga 

tipe 

1. Orang tua yang mengabaikan, yang tidak 

menghiraukan menganggap sepi, atau meremehkan 

emosi-emosi negatif anak mereka. 

2. Orang tua yang tidak menyetujui, yang bersifat 

kritis terhadap ungkapan perasaan-perasaan negatif 

anak mereka dan barangkali memarahi atau 
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. Ibid. h. 73. 
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menghukum mereka karena mengungkapkan 

emosinya 

3. Orang tua orang tua yang menerima emosi anak 

mereka dan berempati dengan mereka, tetapi tidak 

memberikan bimbingan atau menetukan batas-

batas pada tingkah laku pada anak mereka.
59

 

 

D. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi yang berjudul “Peranan orang tua dalam 

pengembangan kecerdasan emosional dan 

sepiritual anak (studi Kasus Di Lingku ngan RT.T. 

004 RW.01 Kelurahan kamal Muara kecamatan 

Penjaringan, Jakarta Utara)” oleh Khairatul 

Maghifirah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 

menemukan bahwa orang tua memiliki pengaruh yang 

signifikan dalam perkembangan emosional dan 

spiritual anak-anak mereka, yang berusia 10 hingga 17 

tahun.  
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. John Gottman, Joan DeClaire.  kiat-kiat Membesarkan anak yang 

memiliki Kecerdasan Emosional. h .5. 
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2. Skripsi yang berjudul” Peranan Orang Tua Dalam 

Mendidik Kecerdasan Emosional Anak Usia 6-12 

Tahun Dalam Perspektif pendidikan Islam. Oleh 

Salamatul Firdaus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 

berdasarkan temuan Tanggung jawab orang tua dalam 

membesarkan anak-anak yang cerdas secara 

emosional, usia 6 hingga 12 tahun, termasuk 

mengajari mereka untuk mendeteksi dan memahami 

emosi mereka sendiri, melatih diri mereka sendiri, dan 

mengenali emosi orang lain. 

3. Skribsi yang berjudul “Peran Orang Tua Dalam 

Membentuk Kecerdasan Emosional Santri 

Pengajian Anak-Anak Nur Fahrian Papringan 

Yogyakarta. Oleh Herlinawati Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ada empat tipe 

utama orang tua menurut hasil penelitian tajwid anak 

Nur Farhan: orang tua yang tidak peduli, orang yang 

tidak menghidupi anaknya, orang yang meremehkan, 

orang yang laise, orang yang berpasangan, dan orang 
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tua yang hina. mereka yang mengajari anak-anak 

mereka tentang emosi dengan cara yang 

menyenangkan dan menarik. respon emosional 

parenting teacher sebesar 63,93%. Di antara taktik 

yang digunakan adalah: Kecerdasan emosional adalah 

kemampuan untuk mengenali, memahami, dan 

menanggapi emosi diri sendiri, serta kemampuan 

untuk mengenali, memahami, dan menanggapi emosi 

anak sendiri. Orang tua dan administrator studi perlu 

bekerja sama untuk membantu anak-anak 

mengembangkan kecerdasan emosional. 

Kedua penelitian tersebut berfokus pada 

kecerdasan emosional anak, yang merupakan topik yang 

telah dieksplorasi sebelumnya dalam penelitian ini pada 

tingkat yang hampir sama. Kecerdasan emosional pada 

anak menjadi pokok bahasan penelitian ini, yang 

berbeda dengan penelitian lain karena tidak 

memasukkan kecerdasan spiritual. Siswa sekolah dasar 

kelas 3–6, metode dan jenis penelitian yang digunakan di 
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dalam penelitian ini ialah penelitian kualitataif dengan 

pendekatan deskriptif, dan penelitian ini terfokus pada 

peran orang tua sebagai pendidik yang berarti terfokus 

pengenalan terhadap emosi kepada anak orang tua 

memberikan bimbingan dan batasan pada tikang laku 

anak Bagaimana orang tua menyelesaikan tugas ini, dan 

tantangan apa yang mereka hadapi selama in 
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BAB III 

METOE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

penelitian deskriptif, metode penelitian berdasarkan 

filosofi postpositivisme, dan penelitian pada objek alam 

(sebagai lawan dari eksperimen) dimana peneliti adalah 

instrumen utama, teknik pengumpulan data digabungkan, 

analisis data induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna daripada hasil 

kuantitatif.
1
  

Dari sudut cara dan taraf pembahasan masalah 

menggunakan pendekatan deskriftif, yaitu usaha 

mengungkapkan suatu masalah/keadaan/peristiwa 

sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk 

mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ditekanakan pada 

                                                           
1
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta,cv, 2013), h. 9.   
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pemberian gambaran secara objektif tentang keadaan 

sebenarnya dari objek yang diselidiki.
2
 

 

B. Setting Penelitian  

1. Tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian 

adalah wilayah atau Lingkungan Pasar Tradisonal 

Panorama Kota Bengkulu alasanya karena lingkungan 

pasar panorama ini cukup akrab dikenal oleh peneliti 

dan peneliti sudah menganalisa terlebih dahulu 

sehingga akan lebih mudah untuk mencari data 

kelaknya  

2. Waktu penelitian 26 April s/d 8 Juni 2021  

 

C. Sumber data 

1. Data Primer 

Dalam penelitian, data primer mengacu pada 

data yang dikumpulkan langsung dari peserta studi 

yang memanfaatkan instrumen atau teknologi 

                                                           
2
 Tatang S, Ilmu Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 208. 
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pengambilan data yang langsung diterapkan pada 

subjek..
3
 

Data primer berasal dari informan yaitu para 

pedagang yang sering membawa anak yang duduk di 

kelas 3-6 SD untuk ikut berjualan. Karena anak-anak 

mereka lebih banyak meghabiskan waktu di pasar 

bersama dengan orang tua mereka dan mereka sudah 

terbiasa dengan lingkungan pasar.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data penunjang dan 

pembanding data yang berkaitan dengan penelitian ini 

yang juga merupakan sumber data kedua yang di 

peroleh dari sumber lain. Dalam penelitian ini hasil 

wawancara dengan tukang parkir, keamanan pasar, 

dan anak-anak yang berjualan merupakan sumber data 

sekunder dan data pendukung lainya berupa 

menelusuri bahan-bahan bacaan, observasi dan 

dokumentasi 

                                                           
3
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D h. 72
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang 

digunakakan adalah trigulasi atau gabungan dari ketiga 

teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.. 

1. Observasi  

Jenis observasi yang akan digunakan peneliti 

adalah observasi tak berstruktur, observasi tak 

berstruktu adalah observasi yang tidak dipersiapkan  

secara sistematis  tentang apa yang akan diobservasi.
4
 

Peneliti akan melakukan pengamatan secara bebas dan 

mencatat yang menarik untuk dianalisis yang 

mendekati rambu-rambu pengamatanan 

2. Wawancara atau Interview  

Jenis wawancara yang digunakan ialah 

wawancara semi terstruktur  untuk menemukan 

permasalahan lebih terbuka, dimana pihak yang diajak 

                                                           
4
 Ibid, h. 228. 
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wawancara diminta berpendapat, dan ide-idenya. saat 

wawancara. 
5
 

3. Dokumen 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu  bisa berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya monumental.
6
 

 

E. Teknik Keabsahan Data  

Uji kreadibilitas data atau kepercayaan terhadap 

data hasil penelitian dilakukan dengan perpanjangan 

pengamata, peningkatan ketekunan dalam penelitian, 

trigulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus 

negatif, dan membercheck.
7
 

 

 

                                                           
5
 Ibid, h. 233. 

6
 Ibid, h.  240. 

7
 Ibid, h. 127. 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitattif dilakukan 

sejak sebelum memasuki lapanagan, selama di lapangan, 

dan setelah selesai  lapangan 

1. Analisis Sebelum Lapangan  

Peneliti melakukan analisis data terhadap data hasil 

studi pendahuluan, atau data skunder, yang akan 

dugunakan untuk menentukan fokus penelitian.
8
 

 

2. Analisis Data Di Lapangan  

Peneliti menggunakan model miles and Huberman  

dalam menganalisis data lapangan dengan proses, data 

reduction, data display, dan conslusion 

drawing/verfication
9
 

a. Reduksi Data / data reduction 

 Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

                                                           
8
 Ibid, h.  245. 

9
 Ibid, h. 246 . 
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b. Penyajian data data display  

Penyajian data dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat atau teks yang bersipat naratif. 

c. conslusion drawing/verfication 

penarikan kesimpulan/verifikasi. Berupa 

deskribsi atau gambaran obyek yang sebelumnya 

belum jelas sehingga lebih jelas.
10

 

                                                           
10

 Ibid, h. 15 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskribsi Wilayah Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Pasar Tradisional Panorama 

Kota bengkulu 

Pasar tradisional Panorama berdiri sejak tahun 

1982, dan baru pada tahun 1995 di bangunlah kios-

kios untuk para pedanggang. Pada waktu dahulu pasar 

tradisional panorama merupakan pasar harian atau 

pasa mingguan, setelah kemudian dibangun terminal 

panorama sehingga pasar tersebut terkenal dengan 

pasar teminal panorama.
1
 

Pasar terminal secara bertahap berganti nama 

menjadi Pasar Tradisional Kota Bengkulu oleh 

pemerintah Kota Bengkulu. Pertumbuhan pasar dipicu 

oleh ketidakpastian pasar. Pembangunan tersebut pada 

awalnya dimaksudkan untuk mengawasi semakin 

                                                           
1
 Arsip Data Sekunder Pasar Tradisional Panorama Bengkulu, 2018 
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banyaknya pedagang ilegal yang berjualan di pinggir 

jalan dan di trotoar, namun seiring dengan perluasan 

pasar, para pedagang mulai menolak lokasi baru 

karena mereka khawatir lokasinya akan kurang 

strategis dan akibatnya tidak memiliki lokasi yang 

strategis. pelanggan. Selain itu, jika lokasi baru 

dibangun, para pedagang takut kehilangan lahan dan 

lokasi baru kurang diminati pembeli. Demi 

mempercayakan pedagang pinggir jalan, pemerintah 

telah mengirimkan Satpol PPP untuk mencopot 

pedagang kaki lima, los, dan los. Pasar Panorama di 

Kota Bengkulu didirikan dan berubah menjadi Pasar 

Percontohan Tradisional Panorama pada tahun 2011 

setelah mendapat persetujuan dari menteri 

perdagangan khususnya Mari Eka Pangestu.
2
 

2. Letak Geografis 

Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu 

berlokasi di jalan Salak kelurahan panorama, 

                                                           
2
 Arsip Data Sekunder Pasar Tradisional Panorama Bengkulu,2018.  
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kecamatan singaranpati kota Bengkulu dengan luas 4 

Ha dengan 1658 bagian terdiri kios dan lapak 

dari  dibatasi dengan sebelah Barat berbatas dengan 

jembatan kecil, sebelah Timur berbatasan dengan 

Padang Nangka dan Dusun Besar, sebelah Selatan 

berbatasan dengan Lingakar Timur dan sebelah Utara 

berbatasan dengan Tebeng. Pasar tradisonal panorama 

dibagun bersamaan dengan terminal panorama, pada 

awal mulanya pasar ini kurang diminatipara pedagang 

karena dianggap sepi setelah dilaksanakaannya 

prumnas Lingkar Timur Bengkulu pada tahun 1982 

pasar ini sangat cepat berkembang, pasar tradisisonal 

panorama merupakan tempat yang strategis untuk 

berbelanja, letaknya di tengah kota sehingga tidak 

sulit untuk menuju ke pasar, bagi yang menggunakan 

kendaraan umum hampir semua angkutan kota 

berwarna melewati pasar panorama, psar panorama 

merupakan pasar yang berlokasi paling strategis dan 
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yang paling ramai penjual. dan Saat ini, pasar 

tradisional menjadi tujuan belanja yang populer.
3
 

3. Strutur kepengurusan 

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PASAR 

PANORAMA KOTA BENGKULU
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
. Arsip Data Sekunder Pasar Tradisional Panorama Bengkulu,2018  

4
 Sumber dari Struktur Organisasi UPTD Pasar tradisional Panorama  

KETUA UPTD 

RONI BAMBANG 

NIP.197207191993031003 

KASUBAG TATA USAHA 

MAHADI. SH 

NIP.196706071991121002 

VICKI KOMALA SARI,S.I.Kom 

LIA JUNIKA,S.Kep 
FERAWATI 

BAGIAN UMUM 

PIRMAN 

NIP.19701210200811002 

 

URUSAN KEPEGAWAIAN 

YUNIAR GASTUTI 
NIP.1968060919950322002 

LIA JUNIKA,S.Kep 

FEBRI YANTI 

ASNITA,SKM 

MELI LIANA 

VICKI KOMALA SARI,S.I.Kom 

SILI AGUSTINA  

WENI MARYANI FERAWATI  

RONI MARZIAN,SE 

HENDRIARDIANSYAH 

KOORDINATOR RETRIBUSISEWA KIOS 
ZULKIPLI 

ARWAN HERI 
JON HERIADI 
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4. Keadaan Masyarakat Pasar 

Dengan kata lain, pasar dapat dianggap 

sebagai lokasi di mana pembeli dan penjual 

berkumpul untuk bertransaksi penjualan komoditas 

dan jasa. Pedagang di Pasar Tradisional Panorama 

Bengkulu sebagian besar beragama Islam, meski non-

Muslim juga turut serta. Selain pedagang lokal 

Bengkulu, pedagang dari Jawa, Lintang, Selatan, dan 

Padang juga ikut berjualan di pasar tersebut. 

Meskipun ada berbagai agama di pasar, pedagang 

Muslim memiliki pilihan untuk pergi ke masjid, yang 

jaraknya tidak jauh dari pasar. 

Pengelompokan pedagang berdasarkan jenis 

barangnya, seperti pedagang pakaian jadi, pedagang 

ikan/daging, pedagang sayur, pedagang buah, dan 

pedagang, digunakan para pedagang ini untuk 

memudahkan pelanggan menemukan apa yang mereka 

cari. Meskipun jelas masih banyak pedagang yang 

berjualan di luar kelompoknya, misalnya pedagang 
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pakaian jadi yang berjualan di pasar yang sebagian 

besar menjual sayuran.
5
 

Banyak pedagang yang yang memang 

berdomisili di Kota Bengkulu. Pedagang juga bukan 

hanya penduduk sekitaran kelurahan panorama 

bahkan mereka juga merasal dari tempat lain dan 

banyak juga yang berasal dari luar kota seperti dari 

payang, curup, manna, sekitaran lintang, rata-rata 

mereka yang dari luar kota ini adalah pemasok barang 

seperti sayuran dan bahkan terkadang mereka juga 

mengecer dan berjualan seperti pedagang yang lain.
6
 

sekarang pasar tradisional panorama buka 

shingga 24 jam jadi bagi pembeli yang ingin mendapat 

harga murah dari penjual tangan pertama bisa datang 

jam 03.00 subuh dan bisa juga sore saat penjual siang 

sudah ingin pulang mereka akan mengtobral barang 

daganganya, mulanya jika malam datang pasar 

                                                           
5
 Arsip Data Sekunder Pasar Tradisional Panorama Bengkulu,2018.   

6
 Wawancara pribadi dengan  Sapriadi (tukang parkir), bengkulu, 27 

April 2021 
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ponorama akan sepi dan hanya akan ada pemasok 

barang  untuk  mengopor barang ke penjual eceran, 

lama kelamaan mereka mendapat kesempatan untuk 

mengecer dagangan mereka juga, akhirnya pasar 

panorama kini buka 24 jam. di salah satu sudut pasar 

yakni di dekat masjid smpai dekat pemadam 

kebakaran sering di namai dengan pasar pagi karena 

pasar ini akan ramai dari subuh hingga sebelum 

dzuhur sedangkan pasar yang di kios depan hingga 

kaki lima di jalan kedodondong akan buka hingga 

magrib sama halnya dengan pasar kios yang di dalam 

yang di isi toko pakaian dan keperluan lainya  

sedangkan pasar yang hingga malam bukanya itu dari 

mulai jalan belimbing hingga jalan semangka 

sebernarnya di jalan ini tidak banyak yang berjualan 

hingga 24 jam, rata-rata pedagang yang pagi akan 

diganti oleh pedagang yang malam atau ada pedagang 

hanya berjualan di pagi dan malam lalu pulang.
7
 

                                                           
7
 Wawancara pribadi dengan  Sapriadi. 
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Suasana pasar panorama tidak berbeda jauh 

dengan pasar-pasar pada umumnya, di penuhi orang-

orang dengan kesibukan masing-masing, pasar yang 

ramai dan macet di hari libur begitulah pemandangan 

di pasar panorama. Dengan berbeda-bedanya waktak 

para pedagang terkadang terjadi situasi yang membuat 

hal tersebut menjadi keributan entah itu hanya suatu 

kesalah pahaman ataupun memang ada suatu 

permasalahan, banyak hal yang sulit untuk di hindari 

bagi sebagian pedagang, kehidupan pasar begitu keras 

sulit untuk di hadapi, persaingan yang keras, tipu daya 

dan kecurangan dimana-mana sugguh lingkungan 

yang mungkin akan sangat berpengaruh buruk bagi 

anak-anak kecil yang belum tau mana benar dan salah. 

Pedagang yang membawa anak tidaklah 

sedikit banyak alasan mereka membawa anak, entah 

tidak adanya yang menjaga dirumah, atau memang 

terkadang agar bisa mengajarkan anak mencari uang. 

Dengan rutinitas yang padat para orang tua juga selalu 
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memantau anak-anak mereka di pasar agar tidak 

terpengaruh dengan hal-hal buruk dari luar. Dari 

jaman dulu sejak pasar panorama mulai maju dan 

terus berkembang anak-anak sudah sering diajak 

kepasar oleh orang tua mereka, banyak aktifitas yang 

sering dilakukan anak-anak di pasar mereka bermain, 

membantu orang tua mereka, kadang membawa PR 

mereka di pasar agar dikerjakan, anak-anak belajar 

berjualan dari anak lain ke anak lain hingga sekarang, 

mulanya anak-anak hanya berjualan katong plastik, 

hingga menawarkan jasa mengangkat dan membantu 

memindahkan barang pembeli dan menemani para 

pembeli berbelanja, karena banyak dari para pembeli 

terkadang kerepotan membawa barang yang cukup 

banyak, hingga sekarang bukan hanya anak pedagang 

saja yang berkeliling berjualan kantong plastik tapi 

anak dari luar lingkungan pasarpun banyak yang ikut-

ikutran berjualan dengan aneka jualan yang berbeda 

mereka membantu para pedagang lain menjajahkan 
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dagangan para pedagang seperti pedagang sayur 

mayur bawang dan lainya dengan harapan imbalan 

dari setiap barang yang di jual di luar kesibukan 

rutinitas para anak yang berdagang, bahkan sekarang 

para pedagang anak yang masih kecil ini didominasi 

oleh anak-anak di luar dari lingkungan pasar 

maksudnya ialah para anak yang orang tanya tidak 

berdagang di pasar di antarnya anak dari tukang cuci, 

anak tukang setrika, kuli bangunan, pemulung dan 

pekerjaan lainya. 
8
.  

Dari wawancara dengan salah satu staf UPTD 

Pasar Tradisional Panorama Bapak Arwan Heri selaku 

staf koordinator pasar. beliau mengatakan bahwasanya 

banyak laporan dari para pedagang tentang anak-anak 

yang berasal dari luar ini memang sebagian dari 

mereka berjualan dengan normal tapi banyak juga di 

anatar mereka terutama yang usia sudah cukup besar 

mulai dari usia remaja mereka sering mencuri dan 

                                                           
8
 Wawancra pribadi dengan Pajimen (pemilik toko kantong plastik), 

28 April 2021  
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membongkar beberapa ruko di pasar atau kios para 

pedagang, dan dari cerita dari para pedagang juga 

anak-anak dari luar yang kurang diperhatikan orang 

tua ini banyak juga yang melakukan pemalakan 

terhadap anak anak yang berjualan di pasar, setelah 

kios-kios dan ruko tutup menjelang magrib bannyak 

pula diantara mereka duduk-duduk nongkrong di kios 

pedagang secara berkelompok untuk ngelem (untuk 

mabuk lem aibon) ini dibenarkan pula oleh iwan 

pedagang tempe dekat kanor polisi beliau memafarkan 

perkelahian, pemalakan, dan ngelem adalah rutinitas 

yang sering beliau liat di pasar panorama ini. 
9
 

Bapak Arwan Heri juga memaparkan karena 

hal-hal inilah orang tua yang juga pedagang ini merasa 

kawatir anak-anak mereka akan terpengaruh hal-hal 

buruk sehingga mereka akan lebih melindungi dan 

mengawasi anak mereka saat sedang membantu 

berjualan atau saat anak berkeliling sendiri untuk 

                                                           
9
 Wawancara pribadi dengan Arwan Heri (Staff UPTD Pasar 

Tradisional Panorama), 27 April 2021. 
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berjualan. Walaupun banyak anak-anak yang 

menyimpang seperti itu  banyak juga anak-anak yang 

memiliki sikap yang baik dengan cara berbicara yang 

sopan berjualan dengan semangat, mereka 

berkelompok sambil jualan dan bersenda gurau 

kadang mereka berpencar dan saling membantu satu 

sma lain.
10

 

 

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan  

Peneliti melakukan wawancara, observasi, dan 

perekaman terhadap peran orang tua sebagai pendidik di 

setting pasar tradisional Panorama Kota Bengkulu dalam 

perkembangan kecerdasan emosional anak. Kecerdasan 

emosional, kesadaran emosi diri, keterampilan 

manajemen emosi diri dan kemampuan motivasi diri, 

pengenalan emosi orang lain, dan pengembangan 

hubungan positif dengan orang lain akan dibahas oleh 

peneliti. Apa yang membuat upaya ini berhasil, serta 

                                                           
10

 Wawancara pribadi dengan Arwan Heri. 
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hambatan dalam cara membesarkan anak-anak yang 

memiliki kecerdasan emosional lebih. 

1. Peran peran Orang tua sebagai pendidik dalam 

menumbuhkan kecerdasan emosional anak di 

Pasar Tradional Panorama Kota Bengkulu  

Orang tua sangat berperan penting dalam 

menumbuhkan kecerdasan emosional anak, pertama 

karena orang tua adalah tempat pertama anak tumbuh 

dan berkembang sehingga dalam bersikap anak akan 

condong meniru apa yang dilakukan orang tua 

mereka.
11

 Karena orang tua adalah orang pertama 

yang akan mengisi keseharian anak sehingga untuk 

belajar banyak hal akan di ajarkan oleh orang tua 

sehingga  memang sudah menjadi tugas orang tua juga 

untuk manjadi guru atau pendidik bagi anaknya 

terutama mendidik dalam masalah keperibadian dan 

sikap anak,
12

 

 

                                                           
11

 Wawancara pribadi dengan Ibu isnawati, 25 Mei 2021 
12

 Wawancara pribadi dengan Ita Supiati, 04 Mei 2021 
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a. Pengenalan emosi diri 

Agar anak dapat mengenal emosi diri, 

orang tua  menumbuhkan rasa dekat dengan anak 

seperti yang di uangkapkan oleh ibu Isnawati 

bahwasanya dengan menjalin kedekatan dengan 

anak, anak akan belajar  dan berani untuk 

mengungkapkan perasaan mereka. Dan kita 

sebagi orang tua harus membenarkan misalnya dia 

sedang sedih orang tua bisa berkata  

“kamu lagi sedih ya, ayo coba cerita dengan 

ibu kenapa kamu bisa merasa sedih”.  

Dengan latihan seperti ini para ibu 

berpendapat dapat membuat ank mengenal 

perasaan apa yang dia rasakan. Kesimpulanya kita 

harus membantu anak memberi lebel atau nama 

terhadap apa yang di rasakan seperti marah, sedih, 

takut, iri atau lainya. 

Ibu Inaswati juga memaparkan untuk 

pengenalan Nama-nama emosi itu sudah 

berlangsung dengan sedirinya disaat anak masi 
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usia balita sehingga untuk anaknya yang berumur 

12 tahun ia sudah banyak mengenal emosi atau 

macam-macam perasaan seperti yang dikatakan 

beliau sebelumnya saat anak sedih kita akan 

mengtakan kamu sedih ya sambil memeluk, 

begitu juga saat anak marah karena misal dilarang 

sesuatu  

Ibu Isnawati mengatakan “adek marah dan 

kesal ya." Maaf ya, maaf Ibu melarang 

karena ini (alasan marah)” begitulah 

pengenalan emosi anak berjalan dengan 

sendiri sambung ibu Isnawati.
13

 

Lain dengan ibu Desri beliau 

mengungkapkan karena ankanya pemalu dan 

kurang ekpresif beliau menyampaikan 

bahwasanya dia akan mengobrol dengan anaknya 

dan membantu mengartikan perasaan apa yang 

dialami sang anak, yang artinya sang ibu akan 

menanyakan bagaiman perasaan sang anak pada 

hari itu, agar sang anar bercerita dan diskusi antar 

mereka berlanjut, beliau juga menyampaiakan 

                                                           
13

 Wawancara dengan ibu Isnawati  
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setelah tahu apa yang sang anak rasakan beliau 

akan mengusulkan anak mengeluarkan emosinya 

semisal sang anak sedang sedih, sang anak boleh 

untuk menangis untuk ibu Desri senantiasa 

mendengarkan cerita sang anak untuk melatih 

anak mengeluarkan perasaan yang sedang ada 

pada diri sang anak.
14

 

b. Keterampilan mengelola emosi diri 

Setelah anak mengetahui bentuk dan nama-

nama  dari emosi maka anak akan di bimbing 

untuk dapat mengelola emosi dirinya sendiri 

sehingga anak dapat mengekpresikan diri dengan 

cara yang ideal. 

Ibu Diniarti menjelaskan saat kecil anaknya 

dibiasakan untuk mengungkapkan perasaan 

seperti saat dia jatuh,  Tri sebutan sang anak 

dibiarkan menangis dan tidak dilarang, beliau 

manyampaikan saat seperti itu beliau akan 
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 Wawancara Pribadi dengan Ibu Desri 06 Mei 2021  
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mendatangi dan memeluk sang anak dan 

membujuk seperti  

“ aduh adek jatuh, sakit ya lain kali hati-hati 

ya kalau sudah tidak sakit sudah ya 

nangisnya‟  

sehingga anak bisa mengolah prasaan 

sedihnya tetap di ungkapkan tapi tidak berlebihan. 

beliau juga menyampaikan belaiu sering sekali 

mengajak anaknya berdiskusi tentang berbagai 

macam hal dan salah satunya perbedaan antar 

sesama manusia dan tentu antara tri sang anak dan 

teman-temanyapun banyak perbedaan Tri 

diajarkan untuk saling membantu dan ikut 

merasakan kesulitan temam.
15

 saat mewawancarai 

Tri pun, Tri mengungkapkan sering memberi 

bantuan seperti meminjamkan alat tulis ke 

beberapa teman karena katnya kasihan dengan 

beberapa teman yang belum memiliki alat tulis 

tersebut seperti cat untuk menggabar Tri memiliki 

cukup untuk bisa di pinjamkan ke teman lain.   
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 Wawancara Pribadi dengan Ibu  Diniarti 25 Mei 2021 
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dan saat Tri dihina atau di ganggu anak  lain ibu 

Diniarti juga akan memberi solusi terhadap Tri 

bagaimana menanggapi teman yang usil, tri 

memaparkan kata Ibunya cukup untuk 

menjelaskan ke teman bahwasanya dia kurang 

nyaman dengan sikap teman tersebut dan harus 

menghidarinya jika teman itu tidak berubah.
16

 

Ibu Yopi memaparkan ia selalu 

mengajarkan ke anaknya mana hal baik dan dapat 

ditiru dan mana hal kurang baik yang tdak boleh 

ditiru ia akan menjelaskan secara tegas anaknya 

tetang bagaimana sang anak harus meengpresikan 

diri dalam bersikap ibu Yopi juga menjelaskan 

bahwasanya beliau memberi batasan terhadap 

anaknya seperti batasan jika mengungkapkan 

kemaharan hanya boleh sampai mana, yakni 

anaknya Gilang hanya boleh menyampaikan apa 

yang membuat dia marah, dan tidak di benarkan 
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 Wawancara pribadi dengan Trisahara Apria 25 mei 2021 
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untuk mengekpresikan kemarahan dengan kasar 

seperti memukul atau melempar barang, 

melainkan mencari solusinya terhadap 

pemasalahn apa lagi jika permasalahan antar 

teman sang anak. Bukan hanya mengekpresikan 

kemahrahan  saja tetapi juga tentang 

mengekpresikan sedih, senang, kesal dan lainya 

ibu Yopi memberikan batasannya agar sang anak 

tidak  berlebihan dalam mengekpresikan diri tapi 

bukan berarti menahan dan tidak mengekpresikan 

prasaanya mengekpresiakan perasaan juga penting 

tapi ekpresi yang sesuai tentunya.
17

  Yang berarti 

sang anak harus dapat mengelola dan mengatur 

perasaanya dan membatasinya agar dapat 

menyelesaikan masalah dengan damai dan 

mencegah tindakan agresif atau berlebih dari sang 

anak. 
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 Wawancara pribadi dengan Ibu Yopi Algusrina 06 mei 2021 
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Mengajarkan anak agar dapat menentukan 

keputusan dengan  Memberikan beberapa pilihan 

dan biarkan anak mengabil keputusan sendiri 

sehingga dia dapat terbiasa dan tau apa yang 

diinginkanya adalah cara ibu Yopi mengajarkan 

Gilang, sehingga anak terbiasa menentukan 

keputusan sehingga saat anak dapat permasalahan 

yang mengharuskanya memilih apa yang harus 

Gilang lakukan terhadap permasalahan tersebut 

ibu Yopi berharap sang anak dapat mengabil 

keputusan yang baik dan benar.
18

  

Untuk berjaga-jaga sang anak tidak mampu 

mengelola perasaannya sehingga takut terjadi 

kesedihan mendalam atau kemarahan berlebih ibu 

Yopi menyampaikan ia membekali anaknya 

dengan pemahaman jika anaknya harus berpikir 
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 Wawancara pribadi dengan Ibu Yopi Algusrina. 
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jerniah dan banyak istihfar agar hati dan 

prasaanya dapat kembali tenang.
19

 

c. Memotivasi diri 

Ibu Yopi memaparkan agar anak dapat 

memotivasi diri berarti anak harus punya rasa 

percya diri dan pantang menyerah untuk 

menumbuhkan sikap seperti itu ibu Yopi selalu 

memotivasi dan menyampaiakan kepada Gilang 

bahwa, apa  yang menjadi keinginan terbesar 

Gilang dalam hal positif gilang harus 

memaksimalkan upaya dalam mejuwudkanya, 

seperti saat Gilang mengingikan mendapat reking 

di sekolah berarti gilang haru belajar belajar lebih 

giat dan berdoa sebagai bentuk usahanya dan jika 

terjadi kegagalanpun ibu Yopi menyampaikan dan 

menanamkan pada Gilang bahwasanya kegagalan 

bukan akhir dari segalanya dan ibu Yopi sering 

menceritakan bagaiamana pengalaman beliau 
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 Wawancara pribadi dengan Ibu Yopi Algusrina 26 mei  2021 
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bagaimana kegagalan-kegagalan yang sering di 

alamai beliau dan bagaiman cara beliau trus 

berjuang dan bangkit dari kegagalan dan agar 

dapat berhasil. Agar sang anak mengerti dan 

memahami bahwasanya kegagalan dapat saja 

terjadi tapi sang anak harus terus semangat dan 

bangkit dan menemukan cara mengatasi 

kelemahan meraka sehingga untuk kedepanya sang 

anak berusaha lebih baik lagi , menurut ibu Yopi 

dalam menasehati anak penting bagi orang tua 

untuk mengunakan  kata-kata yang positif 
20

 

Sama halnya dengan Ibu Nurbaiti, beliau 

menjelaskan karena anaknya adalah tipe yang 

pemalu dan lembut ia akan berhati-hati 

menggunakan kata-kata sehingga beliau akan 

menggunakan kata-kata posit dalam menasehati 

atau menegur sang anak karena takut sang anak 

yang memang pemalu akan jadi semakin pemalu 
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 Wawancara pribadi dengan Ibu Yopi Algusrina. 
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dan kurang percaya diri, agar anaknya bisa 

mengatasi permasalah terhadap kepercayaan diri 

dia memberi pengertian setiap orang berbeda dan 

mengajarkan bagaimana sang anak harus 

menghargai diri sendiri dan bangga terhadap diri 

sendiri, untuk menumbuhkan kepercayaan diri Tia 

panggilan sang anak, ibu Nurbaiti mendorong sang 

anak mengikuti kegiatan yang menantang dan baru 

untuk Tia. mengikutkan Tia dalam kegitan olaraga 

seperti karate. Ibu Nurbaiti menegasakn anaknya 

tidak akan dipaksa untuk melaakukan kegiatan 

apapun, sehingga saat belaiau akan mendaftarakan 

tia di karate sang ibu telah mendapat pesetujuan 

sang anak, karena penting bagi sang ibu jika 

anaknya melaukan kegiatan yang ia sukai. Dalam 

wawancara bersama sang anak, Tia menjelaskan 

sejak mengikuti karate ia kini sudah mulai berani 

jika di minta sang guru di kelas untuk menjawab 

soal di papan tulis, dengan malu-malu tia 
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mengatakan bahwasanya sebelum ikut karate ia 

akan takut dan malu untuk menjawab soal tapi 

karena di karate ia dilatih fisik dan mentalnya 

membuat ia dapat perlahan mendapatkan 

kepercayaan dirinya.
21

 

d. Pengenalan terhadap emosi orang lain 

Kemampuan untuk mengenali emosi orang 

lain di sebut Empati, empati modal dasar dari 

keterampilan bergaul, melalui empati akan 

membuat anak  mampu mengenali emosi-emosi 

orang lain.
22

  

Dengan anak mengenali emosi pada dirinya 

sendiri sang anak tidak akan sulit untu mengenali 

emosi orang lain, Ibu Isnawati memaparkan pada 

dasarnya apa yang di rasakan dan di ekpresikan 

sang anak tidak akan jauh dengan anak lainya 

walapun pasti setiap anak berbeda, misal ketika 
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 Wawancara pribadi dengan Ibu Nurbaiti 05 Mei 2021  
22

 Daniel Goleman, Emotional Intelligence; Kecerdasan Emosional, 

Penterjemah, T. Hermaya, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 

135-136 
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sang anak di ejek teman pasti setiap anak akan 

sedih atau marah, dalam pengekspresian perasaan 

itu mungkin akan berbeda, mungkin ada yang akan 

sedih lalu menangis, atau ada yang marah dan 

balik mengejek atau bahkan sampai memukul, 

untuk itu ibu Isnawati memberikan pemahaman 

kepada anaknya bagaimana cara sang anak untuk 

mengenali perasaan orang lain, atau bagaiaman 

sang anak dapat mengetahui orang yang sedang 

dengan dia entah itu, temanya, saudaranya, 

gurunya atau siapapun itu yaitu dengan cara 

melihat gerak-gerik, nada bicara atau respon dari 

orang tersebut. Dengan cara seperti itu ibu 

Isnawati berharap sang anak memiliki kepekaan 

terhadap perasaan orang lain dengan begitu sang 

anak dapat mengetahui bagaiamana ia seharusnya  

bersikap. 
23
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 Wawancara Pribadi dengan Ibu  Isnawati pada 25 mei 2021 
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Hal lain yang dapat dilakukan untuk 

menumbuhkan rasa empati agar anak dapat 

mengenali emosi orang lain yaitu dengan cara 

membawa anak ke lingkungan masyarakat luas 

tutur ibu Yopi  agar anak dapat lebih mengenal 

banyak orang dan dapat belajar menangkap dan 

mengartikan perasaan orang lain misalnya 

mengajak anak untuk menjenguk orang sakit. 

Mengajak sang anak mendatangi undangan 

hajatan, dan saat beliau dan anak sedang di pasar 

beliau juga sering mengobrol dan membahas 

bagaiman seseorang akan terlihat marah sedih atau 

senang melalui orang-orang yang berada di pasar, 

dan beliau juga mengatakan beliau akan 

menjelasakan bagaimana anak seharusnya bersikap 

untuk ikut bersimpati jika sesorang sedih, menahan 

diri saat ada orang marah jika bisa ikut bantu 

meredahkan kemarahan tersebut, bagaiman harus 

ikut senang saat orang lain senang. Beliau 
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menjelasakan dengan melakukan pendekatan 

seperti ini anaknya akan banyak bercertita pula 

tentang apa yang dialami anaknya saat di 

lingkungan bermainya dan anak akan bertanya 

tentang sikapnya sudah tepat atau beluam atau 

tentang bagaiman seharusnya anak bersikap 

sehingga mereka akan berdiskusi dan anak akan 

mencontoh dan membiasakan diri dengan apa yang 

dijelaskan oleh ibu Yopi. Sesekali ibu Yopi sering 

mencontohkan dan mengajarkan membantu orang 

lain yang sedang kesulitan, seperti membagi 

makanan kepada sesama teman, atau memberi 

sedekah pada yang membutuhkan dan kegiatan 

lainya .
24

 

Pentingnya dapat mengenali emosi orang 

lain karena dapat membaca perasaan orang lain 

akan membantu seseorang mengetahui respon apa 
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 Wawancara pribadi dengan Ibu Yopi Algusrina  
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yang harus ia tunjukan sebagai bentuk balasan dari 

perasaan orang tersebut. 

e. Membina hubungan baik dengan orang lain 

Agar dapat bersosialisasi dengan baik 

dengan orang lain tentu seseorang harus pintar 

menempatkan dirinya sesuai tempatnya, dan 

bagaimana dapat saling menghargai antar orang 

yang berada di lingkungan sosial itu sendiri. Ibu 

Yopi menyampaikan agar anaknya dapat membina 

hubungan baik dengan orang lain dia membiasakan 

dan mengajarkan anaknya tentang tata krama 

adalah hal yang di haruskan agar anak dapat 

berhubungan baik dengan orang di sekitarnya, 

beliau memberikan pengarahan pada Gilang untuk 

senantiasa bersikap ramah terhadap siapapun, 

bertutur kata yang sopan, jika bertemu orang 

mengucapkan salam, senantiasa memberi senyum, 

mengunakan kata yang baik dan sopan, 

menucapkan terimkasi terhadap bantuan sekecil 
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apapun. Untuk mendapatkan nilai  yang kita 

harapkan mengenalkan nilai-nilai sopan santun dan 

sikap keramah tamahan harus dilakukan setiap saat 

dan secara terus menerus. Untuk itu penting orang 

tua memberi contoh sikap terlebih dahulu sebelum 

mengajarkan anak dalam prosesnya pun anak harus 

terus diawasi agar jika anak terkadang aanak 

melakukan kesalahn dalam etika tata krama 

tersebut orang tua dapat menegur, dengan cara 

teguran yang baik dan tidak menyingung. Ibu Yopi 

juga menyampaikan jika kita sebagai orang tua 

penting utnuk melakukan apa yang kita ajarkan 

terhadap anak jika kita meminta anak mencium 

tangan orang yang lebih tua saat bertemu maka 

kita juga harus melakukanya.
25

 

Ibu Nubaiti memiliki cara lain lagi agar 

yang anak pintar bergaul dengan teman ibu 

Nurbaiti menjelaskan ia akan mencari di internet 
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tentang cerita pershabatan anak kecil atau video 

singkat yang memiliki hikmah persahabat kepada 

yang anak, setelah menoton ibu Nurbaiti akan 

menjelaskan makna dan hikmah dalam cerita atau 

film yang mereka tonton sering pula terjadi diskusi 

yang membuat anak memiliki pertanyaan dari 

pengalam sang anak ini, ibu Nurbaiti kembali 

menyingung perihal sang anak yang pemalu 

sehingga harus di pancing dahulu baru sang ank 

banyak bercerita, banyak hal yang bisa kitaajarkan 

melalui sebuah cerita atau film persahabatan, misal 

untuk melatih sang anak pentingnya menekan ego 

dan saling menghargai saat berteman, pertemanan 

tidak memandang fisik, dalam berteman harus ada 

tolong menolong, saling percaya, jujur, terkadang 

kita akan deberi semangat kadang kita yang harus 

memberi semangat, terkadang kita yang harus 

menjadi pendengar dan kadang teman yang akan 

menjadi pendengar keluh kesah kita,  ibu Nurbaiti 
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menanamkan pemahaman bahwasanya teman juga 

bisa jadi saudara yang akan berjuang bersama di 

saat mereka beranjak dewasa. Menggunkan video 

ini bisa juga dengan tema kedekatan dengan orang 

tua atau tema lain yang berhungan dengan hungan 

sosial seorang anak seusinya.
26

 

Terkadang dalam pembahasan sang anak 

menceritakan pengalaman kurang baik saat 

bersama teman bermainya dan ibu Nurbaiti juga 

akan melihat bagaiaman yang anak dapat 

menemukan solusi dari permasalahan anatar teman 

itu, tak lupa selalu memberi respon baik terdapat 

yang anak ceritakan untuk membentuk rasa 

percaya diri anak dalam mengambil keputusan. 

penting pula mengetahui mana teman yang baik 

dan tidak, dengan memiliki kedekatan anatara ibu 
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dan anak ibu Nurbaiti berharap dapat trus 

membimbing anaknya dengan baik dan benar.
27

 

Untuk beberapa upaya yang dilakukan para 

orang tua di lingkungan Pasar tradisional 

Panorama kota Bengkulu tidak jauh berbeda dari 

mengenalkan emosi, mengendalikan emosi, 

memotivasi diri, mengenali emosi orang lain, dan 

kemampuan membina hubungan baik dengan 

orang lain, dalam menasehati dan memberi saran 

kepada anak selalun gunakan kata positif agar 

tidak merusak kedekatan dan perasaan percaya 

anak pada orang tua, menjadi orang tua yang tegas 

dan tidak keras itu lebih baik demi perkembangan 

Emosi anak karena orang tua akan jadi teladan 

yang di contoh anak. 

Mengembangkan potensi pada diri seorang 

anak, benar-benar upaya yang sangat penting 

untuk dilakukan. Terutama dikalangan orang tua 
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sebagai pendidik utama dan pertama dalam 

keluarga, menurut, menurut Baharuddin dalam 

pandangan psikologi Islam manusia selalu dalam 

proses berhubungan dengan alam (nature), Mnusia 

(social), dan Tuhan, ketiga hal tersebut turut 

memberikan andil dalam membentuk tingkah laku 

manusia, salah satu lingkungan social yang sering 

berhubungan dengan anak dari kecil sampai remaja 

adalah lingkungan keluarga. 

Kecerdasan spiritual atau spiritual quotient 

(SQ) adalah kecerdasan yang berperan  sebagai 

landasan yang diperlukan untuk memfungsikan  IQ 

dan EQ secara efektif. oleh karena itu kecerdasan 

spiritual juga dikatakan sebagai kecerdasan 

tetinggi dalam diri kita. Kecerdasan spiritual 

menjadikan kita makhluk yang benar-benar utuh 

secara intelektual, emosional dan spiritual.
28

 

Kecerdasan emosional yang di landasi dengan 

                                                           
28

 Erwin Nurdiansyah. Pengaruh kecerdasan spiritual, kecerdasan 
emosional,.Vol,2 No,3 Desember 2003.h. 172 
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kecerdasan spiritual membuat anak menjadi anak 

yang berakhlak mulia. 

 

2. Faktor pendukung keberhasilan orang  tua dalam  

menumbuhkan kecerdasan emosional anak di 

lingkungann pasar trandisional Panorama kota 

Bengkulu 

Ibu Hepy orang tua dari Gilang yang 

bersekolah di sd 52 memaparkan karena anak banyak 

menghabisakan waktu di sekolah sehingga lingkungan 

sekolah di harapkan mendukung perkembangan anak, 

beliau juga memilih sekolah yang memiliki reputasi 

baik dengan harapan memberi pengaruh baik pula 

untuk sang anak, beliau juga bekerjasama dengan 

sekolah dalam hal membantunya membimbing dan 

mendidik anaknya, menurut beliau dengan 

berkerjasama dengan sekolah terutama dengan wali 

kelas Gilang beliau bisa membangun kepercayaan diri 

anak lebih, wali kelas dan ibu Hepy sering berbagi 
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tentang kebiasaan Gilang di sekolah dan di rumah, ibu 

Hepy juga memaparkan beliau meminta guru untuk 

tidak segan menunjuk gilang dan bertanya dengan 

Gilang di kelas karena gilang memang sedikit kurang 

berani dan pemalu sehingga dengan seringnya gilang 

ditunjuk untuk maju kedepan kelas ibu gilang 

berharap kelaknya gilang akan menjadi anak yang 

pemberani.
29

 

Ibu Yopi menyampaikan bahwasanya ia sering 

dibantu anak-anak yang lebih tua untuk mengajarkan 

dan mencontohkan sikap baik ke anak misalnya cara 

mengucapkan salam saat berangkat dan pulang 

sekolah, bagaimana cara berperilaku yang baik dengan 

yang lebih tua,
30

 hal ini serupa dengan apa yang ibu 

lainnya jelaskan dan sedikit tambahan perbedaan pada 

ibu Sherly Herlita karena ibu Sherly memiliki 2 anak 

yang berada di sekolah yang sama satu duduk di kelas 

                                                           
29

 Wawancara pribadi dengan Ibu  Hepy Popilawati pada 05 mei  

2021 
30

 Wawancara pribadi dengan Ibu Yopi Algusrina 
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3 dan satu lagi duduk di kelas 6 di SDN 52, ibu sherli 

memanfaatkan itu untuk mereka saling membantu 

terutama saat berada di lingkungan sekolah, yang 

lebih besar Meilani membantu Dimas dalam 

bersosialisasi dan menjaga dimas anak keduanya, 

dengan mereka diletakan di sekolah yang sama juga 

sangat membantu jika sang anak tertua yang sedikit 

tertutup engan menceritakan beberapa masalah di 

seoklah sang ibu ada informan yaitu dimas untuk 

mengorek beberapa informasi agar dapat membantu 

sang anak perempuanya.
31

 

Ibu Nurbaiti memamaparkan bahwasanya 

beliau dan suami harus kompak dan bekerjasama 

untuk mendidik sang anak beliau menyampaikan sang 

anak butuh sosok ayah yang tegas untuk memberi 

semangat dan ketegasan pada sang anak dalam 

mendidik, ibu Nurbaiti dan sang suami selalu berhati 

hati, beliau selalu sabar dan berpikir dengan kepala 

                                                           
31

 Wawancara pribadi dengan Ibu sherly Herlita pada 03 mei 2021  
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dingin setiap mehadapi masalah agar sang anak 

melihat dan mencontoh sikap-sikap yang baik yang 

patut untuk ditiru andai kata ingin bertengkar dengan 

sang suamipun akan dilakukan jauh dari jaungkauan 

pandangan anak, berharap anak tidak tergagu 

mentalnya sehingga memiliki sikap yang baik untuk 

bersosialisasi dengan masyarakat kelak,menurut 

beliau memberi teladan dan contoh yang baik sebagai 

orang tua adalah sesuatu yang harus dilakakan 

menurut beliau sebagian dari apa yang menjadi 

perilaku anak adalah cerminan dari apa yang 

diperlihatkan orang tuanya, barulah setelah itu 

dipengaruhi lingkungan yang lebih luas. jadi jika ingin 

memiliki anak yang memiliki kecerdasaan emosional 

yang baik, penting untuk orang tua memberikan 

teladan yang baik pula. dan memberi kehangatan, 

kenyamanan dan kebahagiaan di dalam keluarga 

dengan memberi perhatian dan kasih sayang terhadap 

anak juga salah satu hal penting. Karena dengan 
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lingkungan keluarga yang baik dan hangat akan 

membuat anak memiliki perasaan yang baik dan 

hanggat pula sehingga anak akan memiliki sikap yang 

ramah dan mudah bergaul, beliau juga mengawasi 

lingkungan bermain anak dan sekolah menurut beliau 

linngkungan baik dapat mepengaruhi hal baik pada 

anak.
32

 

3. Faktor Yang Menjadi Kendala Orang  Tua dalam  

menumbuhkan kecerdasan emosional anak di 

lingkungann pasar trandisional Panorama kota 

Bengkulu  

Ibu mis salah satu pedagang sayur yang jualan 

pada malam hari mengatakan bahwasanya beliau 

enggan untuk membiarkan anaknya bermain dan 

bebas bersosialisasi dengan anak seusianya di 

karenakan di lingkungan pasar atau sekitar 

rumahnyapun di pandang terlalu banyak hal negatif 

dan yang paling dikwatirkan adalah anaknya akan 

                                                           
32

. Wawancara pribadi dengan Ibu Nurbaiti 
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meniru sikap kasar, kurang sopan, suka berbohong, 

dari anak di sekitar lingkungan rumah dan pasar, 

karena ketakutan itu, ibu miss akan behati-hati 

menyeleksi tempat anak perempuannya bermain mulai 

dari kemana dan siapa teman bermainya jika di 

padang tidak akan memberikan danpak buruk akan 

diizikan jika sebaliknya maka ibu miss akan 

menasehati anak untuk tidak terlalu dekat,
33

 ibu 

Isnawati juga mengatakan hal yang serupa beliau 

menambahkan hal ini dilakukan karena anak 

dipandang masih kecil untuk memhami situasi yang 

berbeda dari apa yang kedua orangtuanya ajarkan dan 

andai ada hal yang terlewat dari pengawasan orang tua 

ibu Isnawati akan senantiasa mengajak anak untuk 

mengobrol untu mancari tahu dan mencari solusi 

bersama.
34

 

Lain halnya dengan ibu Karmila sang anak 

dengan nama panggilan Tuti ini mengatakan 

                                                           
33

 Wawancara pribadi dengan Ibu Mislawati pada 24 mei 2021 
34

 Wawancara pribadi dengan Ibu Isnawati 
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bahwasanya dia sedikit takut dengan ibunya karena 

kurang dekat dan ibunya lebih cepat marah jika tuti 

melakukan kesalahan, sehingga hubungan orang tua 

antara keduanya tidak begitu dekat seperti anak lainya 

akan sering bercerita keseharianya ke sang ibu dengan 

anak, ibu tuti menjelaskan bahwa sang anak sudah 

besar dan harus mandiri dan dewasa tidak boleh 

cenggeng karena dia sibuk berjualan gorengan secara 

keliling, ibunya Karmila juga menjelaskan 

bahwasanya ia kurang memhami bagaimana cara yang 

lebih masa kini untuk menghadapi anak masa kini, 

menurutnya dulu saat dia kecil orang tuanya tegas 

dalam mendidik bahkan kalau ibu karmila melakuakan 

kesalahan akan dipukul dan dihukum, beliau 

menyadari  sepertinya beberapa cara mendidik yang 

digunakan orang tuanya di masalalu kurang cocok 

untuk anaknya yang hidup di zaman yang berbeda, 

menurutnya kurangnya pengetahuan tentang 

pentingnya kecerdasan emosi bagi sang anak menjadi 
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penghalang untuknya menumbuhkan kecerdasan 

Emosi kepada sang anak, sehingga ia bingung 

bagaiman memulai membentuk keperibadian anak dan 

cenderung abai terhadap anaknya sehingga sang anak 

tidak terlalu terbuka pada dirinya, karena dia sering 

hilang kendali saat marah sehingga para tetangga 

banyak memberi saran bagaimana melakukan 

pendekatan terhadap anak tanpa harus melakukannya 

dengan kasar.
35

 

Sama halnya dengan ibu Ratla, ia menuturkan 

karena ia hanya tamatan SD sehingga pengetahuan 

tetang mendidik anak menjadi faktor kendala untunya 

melakukan perannya sebagai orang tua sebagai 

pendidik untuk anaknya, kendala kedua menurut ibu 

Ratla ialah karena kesibukannya berjualan sehingga 

kurrang waktu untuk anaknya dan dalam pengawasan 

terhadap anakpun juga kurang sehingga anaknya 

sudah memiliki ketergantungan dengan smart phone 

                                                           
35

 Wawancara pribadi dengan Ibu Karmila pada 04 mei 2021  
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dan aplikasinya di dalamya seperti game, sosial media 

dan itu banyak memiliki dampak buruk jika tidak 

mendapat pengawasan yang pas.
36
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Peran Orang Tua Sebagai Pendidik Dalam 

Menumbuhkan Kecerdasan Emosional Anak di Pasar 

Tradional Panorama Kota Bengkulu 

Mayoritas orang tua di pasar mengetahui 

pentingnya kecerdasan emosional bagi anaknya 

dengan kesibukan orang tua di pasar mereka tetap 

dapat melalukan peranya sebagai pendidik dalam 

menumbuhkan kecerdasan emotional dengan beberapa 

upaya di antaraya; melakukan pendekatan 

menggunakan media internet dengan mencari cerita 

atau video, menggunakan cerita pengalaman masa lalu 

orang tua, memberi suri tauladan yang baik, 

memanfaatkan lingkungan di sekitar untuk 

menumbuhkan empati anak seperti mengahadiri 

undangan hajatan, dan mengajak kepasar, dan 

menumbuhkan rasa empati dengan memberikan 

107 
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bantuan dan pertolongan pada orang yang 

membutuhkan. 

Melakukan pendekatan secara langsung dapat 

membuat hubungan dengan anak baik agar 

memudahkan melakukan diskusi dan menjadikannya 

anak yang terbuka. kepada anak hal-hal baru agar 

kelak anak dapat menemukan apa yang menjadi 

keinginanya, membiarkan anak memilih dan 

menentukan keputusan dengan tetap dalam 

pengawasan orang tua, dalam memotivasi dan 

menasehati gunakanlah kata yang positif sehingga 

semangat anak tidak kendor dan lebih termotivasi  

2. Faktor Pendukung Keberhasilan Orang  Tua Dalam  

Menumbuhkan Kecerdasan Emosional Anak Di 

Lingkungann Pasar Trandisional Panorama Kota 

Bengkulu  

Faktor lingkungan yang baik dapat 

mempengaruhi hal baik pula untuk anak, sehingga 

orang tua berupaya agar sang anak mendapat 
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kenyamanan dan kebahagiaan dengan memberi kasih 

sayang dan perhatian ke anak. Memilih sekolah yang 

bagus dan menjalin kekompakan dan kerja sama 

dengan pihak sekolah terutama wali kelas agar dapat 

lebih memhami karateristtik anak dengan pihak 

sekolah, mengawasi dengan baik sang anak dengan 

memanfaatkan saudara yang lebih tua atau lebih 

muda. Memberi suri tauladan yang baik kepada anak 

juga akan mempengaruhi perkembangan emosional 

sang anak. 

3. Kendala Yang di Hadapi Orang  Tua Sebagai Pendidik 

Dalam  Menumbuhkan  Kecerdasan Emosional Anak 

Di Lingkungann Pasar Trandisional Panorama Kota 

Bengkulu  

Beberapa Faktor kendala orang tua sebagai 

pendidik dalam menumbuhkan kecerdasan emsoional 

diantarnya ialah: lingkungan pasar yang kurang baik 

untuk dijadikan lingkungan bermain bagi anak, orang 

tua yang kurang pengetahuan untuk mendidik 



110 
 

 
 

kecerdasan emosional anak, orang tua yang terlalu 

sibuk berdagang dan kurang memiliki waktu dengan 

anak, orang tua yang terlalu kasar, cara mengajar yang 

dibayang-bayangi metode jaman dulu yang keras dan 

kurang pas untuk digunakan untuk jaman sekarang. 

 

B. Saran 

Banyak hal yang bisa orang tua lakukan untuk 

mendapatkan pengetahuan bagariamancara atau metode 

yang pas dalam upaya mereka menumbuhkan kecerdasan 

emosional anak, agar apa yang diajarakan mereka lebih 

inovatif dan efektif dan tidak di bayangi cara mengajar 

yang terlalu keras dan kurang pas untuk di gunakan pada 

masa ini, seperti berbagi cerita antar oarang tua di sela-

sela kesibukan berdagang, dapat juga mencari bahan 

bacaan dari internet atau buku tetang mendidik anak agar 

anak memiliki kecerdasan emosional. Bahkan di jaman 

sekarang banyak juga video-video tips-tips cara 

mengajarai anak temasuk cara menumbuhkan kecerdasan 
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emosional di media sosial, yang berarti mudah untuk di 

pahami karena video ini di kemas dengan menarik. 
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Pedoman Obsevasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema Observasi :  

Lokasi Observasi : 
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Kisi-Kisi Pedoman Wawancara 

 

Variable SunVariabel/Aspek Indikator 

Peran orang tua 

sebagai pendidik 

dalam menumbuhkan 

kecerdasan 

emotional anak di 

lingkungan pasar 

tradisional panorama 

kota Bengkulu 

1. Peran orang tua 

sebagai 

pendidik 

a. Pengetahuan  

b. Pengalaman 

c. Peran atau upaya 

Orang Tua 

2. menumbuhka

n Kecerdasan 

emosional 

anak  

 

a. Pengenalan 

b. terhadap emosi 

diri 

c. Keterampilan 

mengelola emosi 

diri 

d. Memotivasi diri 

e. Pengenalan 

terhadap  emosi 

orang lain 

f. Membina 

hubungan dengan 

orang lain 

g. Faktor 

pendukung  

h. FaKtor 

penghambat 
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Pedoman Wawancara orang Tua 

I. Jadwal Wawancara 

Tanggal, Hari : 

II. Indentitas Informan  

Jenis kelamin : 

Usia  : 

Pendidikan Terakhir : 

III. Pertanyaan penelitian 

1. Apa yang Bapak/ibu Ketahui Tentang Kecerdasan 

Emosional ? 

2. Apa Makna Orang tua sebagai pendidik bagi 

bapak/Ibu? 

3. Apa yang ibu bapak ketahui tentang ilmu 

pendidikan?  

4. Menurut bapak/ibu seberapa penting peran kalian 

terhadap pertumbuhan kecerdasan emosional 

anak? 

5. Apakah dalam menumbuhkan kecerdasan 

emosional anak ibu/bapak menggunakan 

pendekatan/ metode tertentu? 

6. Bagaimana cara ibu/bapak dapat membagi waktu 

bersama anak guna menumbuhkan kecerdasan 

emosional anak dengan kesibukan ibu/bapak 

sebagai pedagang? 
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7. Apa saja yang biasa ibu/bapak lakukan dalam 

mendidik anak agar dapat mengenalkan bentuk 

bentuk emosi terhadap anak? 

8. Bagaimana crara menumbuhkan keterampilan 

mengelola emosi diri pada anak 

9. Bagaimana cara menumbuhkan  keterampilan 

memotivasi diri pada anak? 

10. Apa saja yang ibu/bapak laukan untuk 

mengenalkan bentuk Emosi orang lain pada anak? 

11. Bagaimana upaya anda sebagai orang tua agar 

anak memiliki keterampilan yang baik dalam 

membina hubungan dengan orang lain? 

12. Faktor apa saja yang dapat menjadi pendukung 

dalam keberhasilan dalam upaya menumbuhkan 

kecerdasan emosional anak? 

13. Faktor apa saja yang dapat menjadi penghambat 

dalam menumbuhkan kecerdsan emosional anak. 

Dan bagaimana ibu/bapak mengatasi persoalan 

tersebut? 
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Pedoman Wawancara Terhadap Anak 

1. Apakah adik tau tentang Emosional? 

2. Apa saja bentuk emosi atau perasaan itu? 

3. Apakah adik dapat mengekpresikan dan mengendalikan 

perasaan atau emosi adik tanpa kedala? 

4. Bagaimana cara adik agar memiliki rasa percaya diri dan 

sikap pantang menyerah? 

5. Apakah adik dapat memahami atau mengenali perasaan 

yang di rasakan teman atau orang lain? 

6. Bagaimana cara adik agar dapat memiliki banyak teman 

atau di senangi orang lain?  

Pedoman wawancara Pihak ke 3 

1. Kapan dan pukul berapa biasanya anak-anak sering 

terlihat di lingkungan pasar Tradisional Panorama kota 

Bengkulu? 

2. Apa saja kegiatan anak anak  jika berada di pasar 

Tradisonal Panorama kota Bengkulu 

3. Bagaimana? sikap dan Emosional anak di lingkungan 

pasar Tradisonal Panorama? 

4. Bagaimana keadaan hubungan sosial  antar warga yang 

ada di lingkungan pasar Tradisonal Panorama? 

5. Apa saja Pemasalahan dan konflik yang sering  terjadi di 

pasar? 

6. Apa hal baik atau danpak positif dari membawa anak ke 

lingkungan pasar Tradisonal Panorama bagi bapak? 



140 
 

 
 

DOKUMENTASI 

 

 



141 
 

 
 

 

 



142 
 

 
 

 

 

 

 


