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Abstrak 

 

Tingkah laku eksternal pada anak prasekolah merujuk pada tingkah laku yang 

ditunjukkan dengan karakteristik kegagalan anak dalam mengontrol emosi dan impuls-

impuls pada dirinya, yang menyebabkan beberapa tingkah laku antara lain seperti tingkah 

laku agresif, tidak patuh, tingkah laku merusak barang, atau bentuk perilaku 

penyimpangan. Secara umum, tingkah laku eksternal ini menyebabkan lingkungannya  

seperti orangtua, saudara, peer group,  serta sekolah menjadi terganggu dengan tingkah 

laku anak tersebut, bahkan  seringkali teman-teman di prasekolah menjadi korban atas 

perilaku bermasalah tersebut. Beberapa  ahli mengemukakan bahwa tingkah laku 

bermasalah relatif stabil sepanjang waktu. Meskipun juga diyakini bahwa beberapa 

tingkah laku akan berubah seiring dengan usia, namun tetap diyakini dari hasil penelitian 

bahwa tingkah laku bermasalah eksternal yang muncul pada usia dini akan relatif stabil 

pada usia-usia selanjutnya. Faktor-faktor yang dianggap sebagai faktor resiko terlihat 

dalam berbagai variasi bentuk tingkah laku di berbagai setting, baik di rumah maupun 

disekolah. Dari hasil beberapa penelitian dinyatakan bahwa tingkah laku bermasalah 

memiliki korelasi dengan aktivitas pengasuhan di rumah maupun di sekolah, sehingga 

berbagai macam perlakuan kekerasan sering terjadi di rumah oleh orangtua terhadap anak 

maupun antar anak prasekolah di sekolah.   

Menurut Ecologycal System Theory dari Bronfenbrenner, keluarga dan institusi 

pendidikan prasekolah  merupakan lingkungan terdekat (immediate environment) bagi 

anak. Salah satu ranah perkembangan yang dibelajarkan di masa prasekolah adalah 

bahasa. Menurut ahli, perkembangan bahasa memuncak selama usia prasekolah. Kata-

kata baru diperoleh dengan mengagumkan didorong perkembangan otak yang pesat. Para 

anak prasekolah belajar memahami dunia sekitarnya melalui pengamatan dan interaksi 

sosial.  Bahasa sebagai alat komunikasi verbal merupakan alat  bantu untuk belajar 

mempraktekkan keterampilan sosial. Oleh karena itu, perlu penanganan dan strategi yang 

ditanamkan kepada anak dan orangtua, baik di sekolah melalui pendidik maupun di 

rumah dengan menggunakan teknik pembiasaan komunikasi verbal agar perlakuan 

kekerasan antar anak dan orangtua terhadap anak dapat terhindari. 

 

Kata kunci :  tingkah laku bermasalah eksternal, teknik komunikasi verbal, ecologycal 

system theory. 
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