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Abstraksi 


Satiningsih. Kore/asi antara Pemenuhan Kebutuhan Afeksi dan 
Kecerdasan Emosional pada Anak-anak Rentan lalanan di Rumah Singgah 
Pondok Sadar Surabaya 

Timbulnya fenomena anak jalanan berdasarkan penelitian disebabkan 
karen a permasalahan ekonomi dan ketidakharmonisan dalam keluarga. Kondisi 
masyarakat yang miskin dan permasalahan dalam keluarga tersebut menyebabkan 
anak-anak tumbuh dalam kondisi yang kurang dalam kebutuhan psikologis 
khususnya aspek pemenuhan kebutuhan afeksi. Kurangnya pemenuhan kebutuhan 
afeksi akan menyebabkan hambatan dalam perkembangan emosi dalam tahap 
perkembangan selanjutnya, Penelitian Inl bertujuan untuk menj awab 
permasalahan apakah ada hubungan antara pemenuhan kebutuhan afeksi dan 
kecerdasan emosional pada anak-anak rentan jalanan. Anak rentan jalanan adalah 
salah satu kategori anak jalanan yang masih tinggal dengan orang tua dan masih 
bersekolah. Hipotesis altematif yang diajukan adalah ada hubungan antara 
pemenuhan kebutuhan afeksi dan kecerdasan emosional pada anak -anak rentan 
jalanan. 

Tipe penelitian ini adalah penelitian korelasi. Populasi dari penelitian ini 
adalah anak rentan jalanan yang teridentifikasi di rumah singgah Pondok Sadar di 
Surabaya. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik Purposive sampling, 
dengan jumlah sampel sebanyak 46 orang. Sampel pada penelitian ini adalah 
anak-anak rentan jalanan yang berusia 13-18 tahun. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan kuesioner dengan bentuk skala Sesuai (S), Sangat Sesuai 
(SS), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS). Untuk uji validitas 
digunakan pendekatan analisis butir (item analysis) dan uji reliabilitas dengan 
menggunakan Teknik Hoyt. Kuesioner dalam penelitian terdiri dari dua macam 
yaitu kuesioner pemenuhan kebutuhan afeksi dan kuesioner kecerdasan 
emosional. Untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan metode korelasi 
tata jenjang dari Spearman. Hasil dari analisa· data diperoleh nilai rho hitung 
sebesar 0,538 dengan p = 0,000. Hasil tersebut berpatokan pada KUHP maka p 
dalam penelitian berada pada taraf signifikansi yang sangat signifikan. 

Berdasarkan analisis data penelitian ini menerima Ha, maka· dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara pemenuhan 
kebutuhan afeksi dan kecerdasan emosional pada anak-anak rentan jalanan. 
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