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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pada abad ke-21 dalam era globalisasi, persaingan dan tantangan semakin
tinggi. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas semakin meningkat.
(Foroushani et al., 2012; Wijaya, Sudjimat & Nyoto, 2016). Sumber daya manusia
yang berkualitas salah satunya diperoleh dari keberhasilan sistem pendidikan.
Sistem pendidikan merupakan suatu sistem yang dimiliki oleh setiap negara.
Melalui

sistem

pendidikan

tersebut,

negara

dapat

memelihara

serta

mempertahankan nila-nilai luhur dan keunggulan-keunggulan pada generasi
penerusnya (Pinyoanuntapong, 2013). Menurut Foroushani et al., (2012) dan
Ongardwanich et al., (2015) pendidikan dianggap sebagai cerminan dari suatu
bangsa, begitu pula sebaliknya suatu bangsa dibentuk oleh sistem pendidikannya.
Pendidikan menjadi salah satu bidang yang memiliki peran penting dalam
meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi menjawab tantangan zaman
(Foroushani et al., 2012; Sintong, 2014; Wijaya et al., 2016). Maka dari itu,
pemerintah selalu berusaha memperbaiki sistem pendidikan mulai dari
meningkatkan kualitas pendidik, pemenuhan sarana dan prasarana sekolah,
memperbaiki sistem pembelajaran dengan memperbaharui kurikulum dan lain
sebagainya.
Peringkat pendidikan Indonesia di kawasan Asia Tenggara saat ini masih
berada di bawah negara Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand.
Seperti yang dilansir oleh Deutsce Welle, posisi pendidikan Thailand menempati
peringkat ke-empat di kawasan Asia Tenggara dengan anggaran pendidikan yang
tinggi, yakni 7,6 % dari Produk Domestik Bruto dan menempati posisi 89 di dunia
dengan skor EDI (Education Development Index) sebesar 0,608. Indonesia
menempati posisi ke-lima dalam peringkat pendidikan di kawasan Asia Tenggara
dan menempati posisi 108 di dunia dengan skor EDI (Education Development
Index) sebesar0.603. Sebanyak 44% penduduk menuntaskan pendidikan menengah,
sementara 11% murid gagal menuntaskan pendidikan atau keluar dari
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sekolah. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam bidang pendidikan oleh
pemerintah sudah sering diupayakan, salah satunya adalah perubahan kurikulum
yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman.
Kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah Kurikulum 2013
yang bertujuan untuk menjadikan peserta didik berkarakter (Adhim, 2012;
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2017). Dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2017 Penguatan Pendidikan Karakter
dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter
terutama meiiputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatit
mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air,
menghargai

prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli

lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.
Kurikulum 2013 tersebut sejalan dengan Basic Education Core Curriculum
2008 yang diterapkan di negara Thailand, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas
seluruh siswa yang merupakan kekuatan utama negara, sehingga mendapatkan
pengembangan yang seimbang di seluruh aspek, diantaranya kekuatan fisik, ilmu
pengetahuan, moralitas, keterampilan

berkomunikasi, berpikir, memecahkan

masalah, keterampilan teknologi know-how, dan kecakapan hidup (Art-in, 2014;
Ministry of Education Thailand, 2008). Basic Education Core Curriculum 2008
yang dibuat oleh Ministry of Education Thailand,(2008) berfokus pada
pengembangan peserta didik untuk memiliki karakter, sehingga memungkinkan
peserta didik menikmati hidup yang selaras antara satu sama lain, sebagai warga
negara Thailand dan warga dunia. Karakter yang dituju antara lain : (1) Cinta
kepada bangsa, agama dan Raja; (2) Kejujuran dan integritas; (3) Kedisiplinan diri;
(4) Antusiame untuk belajar; (5) Kepatuhan terhadap prinsip filsafat kemandirian
ekonomi; (6) Dedikasi dan komitmen untuk bekerja; (7) Menghargai nilai-nilai
yang berlaku di Thailand.
Berdasarkan tujuan kurikulum di Thailand, peserta didik diharapkan tidak
hanya mampu dalam bidang akademis, namun juga dalam berbagai aspek, salah
satunya adalah berkarakter (Haruthaithanasan, 2017; Ministry of Education
Thailand, 2008). Hal menunjukkan bahwa Thailand dan Indonesia memiliki
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kesamaan tujuan dalam pendidikan yaitu menginginkan peserta didik yang
berkarakter.
Sekolah tidak cukup hanya memfokuskan pembelajaran yang menekankan
transfer of knowledge saja, tetapi juga transfer of value (Marzuki & Khanifah,
2016; Veugelers, 2010). Hal itulah yang akan membantu terbentuknya nilai-nilai
dan karakter para peserta didik salah satunya mengembangkan kecerdasan
emosional (Adhim, 2012; Utami et al., 2016). Keseimbangan antara kecerdasan
intelektual dan emosional akan memberikan dampak yang sangat positif bagi
kesuksesan peserta didik (Alavinia & Alikhani, 2014). Oleh karena itu, mengetahui
tingkat kecerdasan emosional peserta didik itu perlu dilakukan, untuk
mengembangkan dan melatih kecerdasan emosional peserta didik, sehingga dapat
mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan.
Emotional Intelligence atau Emotional Quotient memiliki makna yang sama
yaitu kecerdasan emosional, merupakan salah satu jenis dari multiple intelligence
yang pertama kali diperkenalkan oleh Salovey dan Mayer (1990, dalam Behera,
2016; Haji, 2013; Petrides &Furnham, 2000) yaitu kecerdasan dalam memahami
perasaan diri dan orang lain, memotivasi dan mengelola emosi dalam kehidupan.
Menurut Petrides (2009) kecerdasan emosional terdiri dari 4 komponen utama yaitu
emotionality, sociability, self-control, dan well-being. emotionality adalah
kemampuan mengatur emosi yang berhubungan dengan perasaan diri dan orang
lain, sociability adalah kemampuan bersosial, menekankan hubungan sosial dan
pengaruh sosial, self-control adalah kemampuan mengontrol diri terhadap
dorongan atau keinginan, dan well being adalah kesejahteraan, kemampuan
menerima keadaan diri, optimis, dan berfikir positif.
Penelitian-penelitian terdahulu merekomendasikan perlunya mengetahui
tingkat kecerdasan emosional terutama dalam bidang pendidikan (Costa & Faria,
2014). Jika tingkat kecerdasan emosional tergolong rendah atau tidak sesuai
harapan, pemerintah dapat memberikan kebijakan-kebijakan terkait dengan upaya
peningkatan kecerdasan emosional peserta didik (Haruthaithanasan, 2017). Bagi
pihak sekolah dapat membuat program-program yang mampu melatih peserta didik
untuk meningkatkan kecerdasan emosionalnya (Brackett et al., 2011). Bagi
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pendidik, dengan mengetahui sejauh mana tingkat kecerdasan emosional peserta
didik dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kegiatan pembelajaran (Behera, 2016).
Sehingga dalam penggunaan strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran
mampu melatih peserta didik untuk meningkatkan kecerdasan emosionalnya.
Terdapat berbagai faktor yang mempengarui tingkat kecerdasan emosional.
Menurut Goleman (1999 dalam Ifham & Helmi, 2002) terdapat dua faktor yang
mempengaruhi kecerdasan emosional yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Menurut Le Dove (dalam Tutriyanti, 2015) faktor yang mempengaruhi kecerdasan
emosional yaitu faktor fisik dan psikis. Faktor internal terdiri dari faktor yang
berasal dari dalam diri, seperti faktor fisik dan psikis. Sedangkan faktor eksternal
merupakan faktor yang berasal dari luar, seperti lingkungan keluarga, lingkungan
masyarakat, dan lingkungan sekolah.
Penelitian ini menggunakan karakteristik peserta didik usia dan jenis
kelamin sebagai kelompok pembeda yang nantinya akan dibandingkan. Hasil
penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peserta didik perempuan
memiliki tingkat kecerdasan emosional yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki
(Meshkat & Nejati, 2017; Lankashini et al., 2017). Penelitian lainnya menemukan
hasil yang berbeda, seperti penelitian yang dilakukan oleh Al-Rfou' (2012)
menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat kecerdasan emosional yang
signifikan antara peserta didik laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adalah usia
peserta didik, penelitian terdahulu menyebutkan bahwa peserta didik yang berusia
lebih tua memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi dibandingkan peserta
didik yang berusia lebih muda (Mayer et al., 1999). Namun terdapat penelitian lain
yang dilakukan oleh Gujjar et al. (2010) menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan
yang signifikan antara perbedaan usia dengan tingkat kecerdasan emosional peserta
didik.
Penelitian tentang kecerdasan emosional berdasarkan usia dan jenis kelamin
peserta didik sudah pernah dilakukan di berbagai negara yaitu, penelitian yang
dilakukan oleh McNulty et al. (2015) dengan judul “An international study of
emotional intelligence in ﬁrst year radiography students: The relationship to age,
gender and culture” dan penelitian yang dilakukan oleh Costa & Faria (2014)
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dengan judul “The impact of Emotional Intelligence on academic achievement:
Alongitudinal study in Portuguese secondary school”. Kedua penelitian tersebut
mempunyai kesamaan yaitu mengukur tingkat kecerdasan emosional berdasarkan
usia dan jenis kelamin. Menurut Costa &Luísa Faria (2014) dengan dilakukannya
penelitian tersebut dapat mengetahui tingkat kecerdasan emosional peserta didik
berdasarkan usia dan jenis kelamin, sehingga dapat menyelesaikan permasalah
permasalahan kecerdasan emosional dengan mempertimbangkan usia dan jenis
kelamin serta menyarankan agar dalam pembelajaran berkonteks pada kecerdasan
emosional sebagai strategi untuk meningkatkan keberhasilan akademik. Penelitian
tentang kecerdasan emosional di Thailand belum banyak dilakukan terutama dalam
konteks pendidikan. Perbedaan usia dan jenis kelamin peserta didik perlu
diperhatikan guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik sesuai dengan
perkembangan emosional, psikologis, dan kognitif peserta didik.
Penelitian-penelitian mengenai kecerdasan emosional yang ditemukan di
Indonesia banyak dilakukan untuk mengetahui hubungan dengan variabel lain.
Seperti penelitian yang dilakukan oleh Shadiqi et al. (2013) dengan judul
“Hubungan antara Kecerdasan Emosional dengan Perilaku Pro-Lingkungan serta
Perbedaannya berdasarkan Jenis Kelamin” melibatkan 50 orang mahasiswa.
Selain itu, terdapat penelitian yang ditemukan di Thailand diantaranya penelitian
yang dilakukan oleh Praditsang et al. (2015) dengan judul “The Relationship
among Emotional Intelligence, Social Intelligence and Learning Behaviour” yang
melibatkan 569 mahasiswa.
Jika mayoritas penelitian-penelitian tentang kecerdasan emosional
mencakup ruang lingkup yang luas, maka penelitian ini difokuskan pada
pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang
terdapat dalam jenjang sekolah menengah yang mempunyai hubungan dengan
tingkat kecerdasan emosional. Tujuan utama social studies menurut National
Council

for

The

Social

Studies

(1994)

adalah

untuk

membantu

pemudamengembangkan kemampuan membuat keputusan yang diinformasikan
dan beralasan untuk kepentingan publik sebagai warga masyarakat yang beragam
secara budaya dan demokratis di dunia yang saling terkait. Sedangkan tujuan dari

6

pembelajaran IPS di Thailand berfokus pada koeksistensi dalam masyarakat yang
saling terkait dan memiliki banyak perbedaan, yang memungkinkan peserta didik
menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan. Dengan demikian mereka akan
menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dengan pengetahuan,
keterampilan, moralitas dan nilai yang diinginkan (Ministry of Education Thailand,
2008). Tujuan pembelajaran tersebut memiliki hubungan dengan kecerdasan
emosional peserta didik, namun menurut penelitian-penelitian terdahulu yang
sudah di jelaskan sebelumnya terdapat perbedaan tingkat kecerdasan emosional
pada usia dan jenis kelamin peserta didik.
Thailand merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia
Tenggara yang menempati peringkat ke-87 dan Indonesia menempati peringkat ke
113 dalam indikator keberhasilan proses pendidikan berdasarkan pemaparan
Human Development Index pada sub bagian Education Achievement pada tahun
2016 (United Nation Development Programme Report, 2016). Tidak ada perbedaan
yang mendasar mengenai sistem pendidikan Indonesia dan Thailand dimulai dari
pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi (KBRI Bangkok, 2014:3). Hal
ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Thailand tidak memiliki perbedaan yang
terlampau jauh dalam segi pendidikan.
Matthayom Wat Nairong School merupakan salah satu sekolah dengan
jenjang sekolah menengah di Bangkok yang berada di pusat kota. Sekolah ini
merupakan sekolah semi-internasional yang berpartisipasi dalam proyek sekolah
berbasis internasional yang berkerjasama dengan berbagai negara seperti Amerika,
Indonesia, Jerman, Jepang dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan Matthayaom
Wat Nairong School bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dengan negara lain
khususnya dalam bidang pertukaran pelajar maupun guru.
Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
tingkat kecerdasan emosional berdasarkan usia dan jenis kelamin peserta didik pada
pembelajaran IPS. Penelitian yang akan dilakukan dirumuskan dengan
judul“Tingkat Kecerdasan Emosional Peserta Didik Berdasarkan Usia dan
jenis Kelamin pada Pembelajaran IPS di Matthayom Wat Nairong School
Thailand”
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan
permasalahan penelitian sebagai berikut:
a. bagaimana tingkat kecerdasan emosional peserta didik pada pembelajaran
IPS di Matthayom Wat Nairong School?
b. adakah perbedaan tingkat kecerdasan emosional antara peserta didik usia
11-13 dan 14-16 tahun pada pembelajaran IPS di Matthayom Wat Nairong
School?
c. adakah perbedaan tingkat kecerdasan emosional yang antara peserta didik
laki-laki dan perempuan pada pembelajaran IPS di Matthayom Wat Nairong
School?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka
tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:
a. menganalisis tingkat kecerdasan emosional peserta didik pada pembelajaran
IPS di Matthayom Wat Nairong School,
b. mengidentifikasi perbedaan tingkat kecerdasan emosional antara peserta
didik usia 11-13 dan 14-16 tahun pada pembelajaran IPS di Matthayom Wat
Nairong School.
c. mengidentifikasi perbedaan tingkat kecerdasan emosional antara peserta
didik laki-laki dan perempuan pada pembelajaran IPS di Matthayom Wat
Nairong School,
1.4 Manfaat Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat
sebagai berikut :
a. bagi pendidik atau calon pendidik dapat dijadikan acuan untuk membantu
meningkatkan kecerdasan emosional peserta didik pada pembelajaran IPS,
b. bagi peserta didik dapat melatih diri untuk meningkatkan kecerdasan
emosional dan prestasi yang diraih pada pembelajaran IPS,
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c. Peneliti lain sebagai masukan dan tambahan wawasan untuk melakukan
penelitian yang sejenis sekaligus mengembangkannya,
d. bagi lembaga pendidikan yang bersangkutan sebagai referensi dalam
penelitian dan sumbangan pemikiran untuk peningkatan mutu pendidikan
terutama dalam pembelajaran IPS.

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kecerdasan Emosional
Kecerdasan emosional memiliki peran yang penting dalam proses
pendidikan, karena memungkinkan peserta didik untuk mengontrol dirinya dengan
baik, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran (Behera, 2016).
Kecerdasan emosional merupakan salah satu jenis kecerdasan majemuk yang
berawal dari konsep kecerdasan sosial untuk merujuk pada kemampuan untuk
mengontrol dan memahamidiri maupun orang lain, serta bertindak bijaksana dalam
hubungan antar manusia (Thorndike, 1920 dalam Petrides et al., 2002). Oleh
karena itu peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi
dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.
Kecerdasan emosional merupakan bagian dari kecerdasan sosial yang
melibatkan kemampuan memahami diri sendiri dan orang lain, memilih dan
memilah suatu emosi, serta menggunakan informasi untuk membimbing pikiran
dan tindakan (Salovey & Mayer, 1990 dalam Faaizin &Kistiyanto, 2013; Thaib,
2013; Brackett et al., 2011; Petrides & Furnham, 2000; Saptoto, 2010). Pendapat
lain mengatakan bahwa kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang
mengatur kehidupan emosi dengan kecerdasannya, menjaga keselarasan emosi dan
cara mengungkapkannya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri,
motivasi, empati, dan keterampilan sosial (Mayer et al., 2011). Kecerdasan
emosional merupakan serangkaian kemampuan, kompetensi, dan keterampilan
non-kognitif yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam
mengatasi tuntutan dan tekanan lingkungan (Bar-On, 1997 dalam Mayer et al.,
2011). Pendapat dari Petrides & Furnharm (2003) menyebutkan bahwa kecerdasan
emosional merupakan sebuah konstelasi persepsi dan disposisi diri terkait emosi,
yang dinilai melalui laporan diri.
Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, kecerdasan
emosional memiliki empat komponen utama yaitu emotionality, sociability, selfcontrol, dan well-being (Petrides, 2009). Emotionality merupakan faktor yang
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berhubungan dengan perasaan diri sendiri dan orang lain, mampu memahami emosi
diri sendiri dan orang lain serta menggunakannya untuk mengembangkan dan
mempertahankan hubungan dengan orang lain. Sociability adalah kemampuan
bersosial, menekankan hubungan sosial dan pengaruh sosial, fokusnya adalah pada
individu sebagai agen dalam konteks sosial. Self-control adalah kemampuan

mengontrol diri terhadap keinginanatau dorongan dan dapat bertahan dalam
tekanan dan well being adalah faktor yang mencerminkan kesejahteraan,
kemampuan menerima keadaan diri, memiliki tujuan hidup dan berfikir positif.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kecerdasan
emosional adalah kemampuan seseorang dalam mengatur emosi dengan
menggunakan inteligensinya sehingga mampu menciptakan hubungan baik dengan
diri sendiri maupun orang lain yang meliputi empat komponen yaitu emosi, sosial,
kontrol diri, dan kesejahteraan. Tinggi rendahnya keterlibatan peserta didik
terhadap empat komponen tersebut akan berdampak pada prestasi atau pencapaian
peserta didik dalam pembelajaran.

2.1.1 Komponen Kecerdasan Emosional
Penilitian-penelitian terdahulu memiliki perbedaan dalam mengidentifikasi
komponen-komponen kecerdasan emosional. Pendapat Mayer et al. (2011)
mengatakan bahwa komponen kecerdasan emosional terdiri dari perception and
expression of emotion, assimilating emotion in thought, understanding and
analyzing emotion, dan reﬂective regulation of emotion. Pendapat lain mengatakan
bahwa komponen kecerdasan emosional terdiri dari knowing one’s emotions,
managing emotions, motivating oneself, recognizing emotions in others, dan
handling relationships (Goleman, 1995 dalam Mayer et al., 2011). Komponenkomponen tersebut kemudian dikembangkan oleh peneliti lainnya, terdapat lima
komponen kecerdasan emosional yaitu intrapersonal skills, interpersonal skills,
adaptability scales, stress-management scales, dan general mood (Bar-On, 1997
dalam Mayer et al., 2011). Kemudian Petrides (2009) mengembangkan komponenkomponen kecerdasan emosional dari beberapa peneliti diantaranya Mayer &
Salovey dan Bar-on, menyebutkan bahwa komponen kecerdasan emosional terdiri
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dari empat komponen utama yaitu emotionality, sociability, self-control, dan wellbeing.
Beberapa penelitian yang ditemukan mengadopsi komponen-komponen
kecerdasan emosional dari beberapa pendapat ahli. Seperti jurnal yang ditulis oleh
Brackett et al. (2011) dengan judul "Emotional Intelligence: Implications for
Personal, Social, Academic, and Workplace Success” menggunakan empat
komponen yaitu managing emotion, understanding emotion, using emotion, dan
perceiving emotion. Keempat komponen tersebut terdapat dalam Mayer, Salovey
& Caruso Emotional Intelligence Test atau MSCEIT yang merupakan tes kinerja,
karena meminta individu untuk menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan
masing-masing dari empat komponen yang didefinisikan oleh teori tersebut.
Jurnal yang ditulis oleh Alavinia & Alikhani (2014) dengan judul
“Willingness to Communicate Reappraised in the Light of Emotional Intelligence
and Gender Difference” menggunakan lima komponen yang terdapat dalam EQ-i
(Bar-On’s Emotional Quotient Inventory), yaitu intrapersonal, interpersonal,
stress management, adaptability, dangeneral mood. Namun dalam jurnal ini
mengurangi soal dalam instrumen yang jumlah awal 133 menjadi 90 soal, namun
tetap berdasar pada kelima komponen tersebut.
Jurnal dengan judul “An International Study of Emotional Intelligence in
First Year Radiography Students: The Relationship to Age, Gender and Culture”
yang ditulis oleh McNulty et al. (2015) menggunakan Trait Emotional Intelligence
Questionnaire (TEIQue-SF) yang memiliki empat komponen utama yaitu wellbeing, self-control, emotionality and sociability. Pada komponen self-control
terdapat dua tambahan facet yaitu self-motivation dan adaptability yang merupakan
global trait dari kecerdasan emosional.
Penelitian dengan judul “Tingkat Kecerdasan Emosional Peserta Didik
Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin pada Pembelajaran IPS di Matthayom Wat
Nairong School Thailand” menggunakan empat komponen dalam kecerdasan
emosional seperti yang dikemukakan oleh Petrides (2009) yaitu emotionality,
sociability, self-control, dan well-being. Peneliti beralasan bahwa keempat
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komponen dari Petrides (2009) banyak dirujuk oleh peneliti-peneliti lain yang
melakukan penelitian dalam ruang lingkup sekolah, khususnya peserta didik.
a. Emotionality
Emotionality merupakan komponen yang berhubungan dengan perasaan
dan emosi peserta didik terhadap diri sendiri maupun orang lain (Petrides, 2009).
Komponen ini meliputi emotionperception, trait empathy, emotion expression, dan
relationships (Petrides &Furnharm, 2003; Petrides, 2009). Peserta didik yang
memiliki tingkat yang tinggi dalam komponen ini dapat merasakan dan
mengekspresikan perasaan dan emosi mereka untuk mengembangkan dan
mempertahankan hubungan dengan orang lain. Sedangkan peserta didik dengan
skor rendah dalam komponen ini merasa sulit untuk memahami perasaan dan emosi
diri sendiri maupun orang lain
.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Petrides, 2009), komponen

emotionality terdiri dari beberapa facet yaitu (1) Emotion perception, (2) Trait
empathy, (3) Emotion expression, dan (4) Relationships. Emotion perception
merupakan kemampuan memahami emosi diri sendiri maupun orang lain,
dicontohkan seperti mudah memahami pandangan orang lain. Facet kedua adalah
trait empathy, yaitu kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang
lain, dicontohkan seperti mampu menunjukkan rasa kepedulian terhadap orang lain.
Facet ketiga yaitu emotion expression merupakan kemampuan mengekspresikan
emosi, dicontohkan seperti mudah menyampaikan pendapat yang dimiliki kepada
orang lain. Yang terakhir adalah relationship yaitu kemampuan untuk membentuk
dan menjaga suatu hubungan yang baik, dicontohkan dengan keinginan untuk
memiliki hubungan yang lebih baik dengan orangtua.
b. Sociability
Sociability merupakan komponen yang berkaitan dengan hubungan sosial
dan pengaruh sosial peserta didik, yang menekankan pada peran peserta didik
sebagai individu dalam konteks sosial (Petrides, 2009). Komponen ini meliputi
empat facet yaitu assertiveness, emotion management, social awareness, dan selfesteem (Petrides et al., 2007; Shipley et al., 2010). Peserta didik yang memiliki nilai
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tinggi pada komponen ini dapat menjadi pendengar yang baik, dapat berkomunikasi
dengan jelas, dan percaya diri. Begitu pula sebalikya, jika memiliki nilai yang
rendah dalam komponen ini merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan baik,
dan tidak yakin terhadap apa yang telah dilakukan, sehingga peserta didik tampak
malu dan pendiam.
Keempat facet dalam komponen ini mengacu pada jurnal yang ditulis oleh
Petrides (2009) mengatakan bahwa assertiveness merupakan ketegasan atau
pendirian individu dicontohkan seperti dapat menunjukkan kebenaran dan tidak
mudah goyah dengan perkataan orang lain. Kemudian emotion management
diartrikan sebagai kemampuan mengelola emosi, dicontohkan seperti mampu
membuat orang lain merasa lebih baik dengan sikap dirinya. Selanjutnya yaitu
social awareness merupakan kesadaran sosial atau mampu menciptakan hubungan
yang baik terhadap individu lain, dicontohkan seperti berhubungan baik dengan
teman-teman dikelas. Terakhir adalah self-esteem merupakan harga diri,
dicontohkan dengan mampu memaparkan bahwa dirinya dapat menjadi negosiator
yang baik.
c. Self-control
Self-control merupakan kemampuan untuk mengontrol diri terhadap
keinginan maupun dorongan serta dapat bertahan dalam tekanan (Petrides, 2009).
Komponen ini meliputi lima facet yaitu emotion regulation, stress management,
impulsiveness (low), adaptability dan, self-motivation. Adaptability dan selfmotivation merupakan global trait EI (Andrei et al., 2014; Petrides, 2009). Peserta
didik yang memiliki nilai tinggi dalam komponen ini memiliki tingkat kontrol diri
yang kuat terhadap keinginan maupun dorongan dan mampu mengatur tekanan
eksternal maupun internal. Sebaliknya jika peserta didik memiliki nilai rendah
dalam komponen ini kesulitan untuk mengontrol diri dan cenderung kesulitan
mengelola stres.
Merujuk pada penelitian yang ditulis oleh Petrides (2009) komponen selfcontrol terdiri dari tiga facet ditambah dua facet global trait EI. Pertama, emotion
regulation merupakan pengelolaan emosi yang dicontohkan seperti kemampuan
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mengatur perasaan yang dimiliki, misalnya ketika sedang marah. Kedua, stress
management yaitu mengontrol stres yang dicontohkan dengan biasa berurusan
dengan stress dan dapat menghadapinya. Ketiga, impulsiveness (low) merupakan
keinginan hati atau dorongan hati. Namun, dalam ketegori rendah yang dicontohkan
seperti ingin segera menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Keempat,
adaptability yaitu kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang baru,
dicontohkan dengan mampu menghadapi perubahan yang terjadi dalam hidup
maupun lingkungannya. Kelima, self-motivation merupakan kemampuan untuk
memotivasi diri, dicontohkan dengan mampu mempertahankan diri untuk tetap
memiliki motivasi.
d. Well-being
Well-being merupakan komponen yang berarti kesejahteraan. Komponen ini
mencerminkan kemampuan menerima keadaan diri, memiliki tujuan hidup dan
berfikir positif (Petrides, 2009). Komponen ini terdiri dari dua facet yaitu trait
happiness dan rait optimism (Mayer et al., 2011; Petrides et al., 2007). Peserta didik
yang memiliki nilai tinggi dalam komponen ini merasa bahagia dan memiliki
pandangan positif terhadap kehidupannya. Begitu pula sebaliknya, peserta didik
dengan nilai rendah pada komponen ini rendah cenderung menganggap
kehidupannya tidak menyenangkan dan tidak percaya diri.
Kedua facet yang terdapat dalam komponen ini mengacu pada jurnal yang
ditulis oleh Petrides (2009) yaitu trait happiness merupakan perasaan bahagia,
dicontohkan dengan perasaan bahagia dalam menjalani kehidupannya. Sedangkan
trait optimism yaitu memiliki rasa percaya diri, dicontohkan seperti perasaan
nyaman terhadap pandangan yang dimilikinya dan selalu berfikir positif.
Keempat komponen kecerdasan emosional tersebut masing-masing
memiliki facet, dari facet inilah akan terbentuk indikator-indikator seperti yang
sudah di contohkan sebelumnya. Indikator-indikator tersebut tidak hanya bersifat
positif saja namun juga bersifat negatif. Indikator yang bersifat positif berarti jika
peserta didik melakukan beberapa perilaku yang terdapat dalam indikator tersebut
maka akan memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi. Begitupula
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sebaliknya, indikator yang bersifat negatif berarti jika peserta didik melakukan
bebrapa perilaku yang terdapat dalam indikator tersebut maka akan memiliki
tingkat kecerdasan emosional yang rendah.

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosional
Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya
tingkat kecerdasan emosional berdasarkan pendapat beberapa ahli. Menurut
Goleman (1999, dalam Ifham & Helmi, 2002; Tutriyanti, 2015). Faktor yang
mempengaruhi kecerdasan emosional, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
1) Faktor internal
Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam individu yang
dipengaruhi oleh keadaan otak emosional seseorang, otak emosional dipengaruhi
oleh keadaan amigdala, neokorteks, sistem limbik, lobus prefrontal dan hal-hal lain
yang berada pada otak emosional (Tolegenova et al., 2016). Faktor-faktor internal
yang mempengaruhi kecerdasan emosional antara lain fisik dan psikis.
a) Fisik
Secara fisik bagian yang paling menentukan atau paling berpengaruh
terhadap kecerdasan emosi seseorang adalah anatomi saraf emosinya (Tolegenova
et al.,2016). Sejak lahir manusia memiliki bakat atau potensi-potensi yang akan
mempengaruhi kehidupannya. Ketika manusia dilahirkan sudah membawa potensipotensi emosional seperti kepekaan dan emosi-emosi lainnya. Karakteristik
individu yang diwariskan orang tua kepada anaknya dapat mempengaruhi watak
dan perkembangan seseorang termasuk juga kecerdasan emosionalnya.
b) Psikis
Faktor psikis merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu.
Kecerdasan emosi selain dipengaruhi oleh kepribadian individu, juga dapat dipupuk
dan diperkuat dalam diri (Brackett et al., 2011; Lekaviciene & Antiniene, 2016;
Tutriyanti, 2015). Faktor ini akan membantu individu dalam mengelola,
mengontrol, mengendalikan dan mengkoordinasikan keadaan emosi agar
termanifestasikan dalam perilaku secara efektif.
2) Faktor eksternal
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Faktor eksternal dimaksudkan sebagai faktor yang datang dari luar individu
dan mempengaruhi individu untuk atau mengubah sikap (Ifham &Helmi, 2002).
Pengaruh luar yang bersifat individu dapat secara perorangan, secara kelompok,
antara individu mempengaruhi kelompok atau sebaliknya, juga dapat bersifat tidak
langsung yaitu melalui perantara misalnya media massa baik cetak maupun
elektronik (Wulandari, 2012). Faktor-faktor ekternal yang mempengaruhi
kecerdasan emosional meliputi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan
lingkungan sekolah.
a) Lingkungan keluarga
Lingkungan keluarga merupakan salah satu latar belakang demografis yang
mempengaruhi kecerdasan emosional peserta didik (Rauf et al., 2013). Lingkungan
keluarga menjadi lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi seseorang, karena
peran orang tua yang secara langsung mendidik anaknya ketika masih muda
(Lekaviciene &Antiniene, 2016). Keluarga memiliki peran penting dalam upaya
mengembangkan pribadi anak. Menurut jurnal yang ditulis oleh Asghari & Besharat
(2011) perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan dan mendidik dengan
nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya akan memberikan dampak
terhadap kecerdasan emosional anak-anaknya.
b) Lingkungan masyarakat
Lingkungan masyarakat merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi
kecerdasan emosional serta menjadi sarana pendidikan langsung bagi peserta didik
(Rauf et al., 2013; Wulandari, 2012). Lingkungan masyarakat yang maju dan
kompleks menuntut untuk hidup dengan tingkat kompetitif yang tinggi atau penuh
persaingan dari pada lingkungan masyarakat yang sederhana.
c) Lingkungan sekolah
Pendidikan merupakan salah satu sarana belajar peserta didik untuk
mengembangkan kecerdasan emosionalnya (Brackett et al., 2011). Sekolah
merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan
program bimbingan, pembelajaran, dan latihan dalam rangka membantu peserta
didik agar mampu mengembangkan potensinya, baik dari aspek intelektual, moral,
spiritual dan emosional (Behera, 2016). Tingkat pendidikan individu juga menjadi
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faktor yang mempengaruhi tingkat kecerdasan emosional peserta didik (Rauf et al.,
2013). Peran pendidik mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik dapat
dilakukan

dalam

kegiatan

pembelajaran,

seperti

menggunakan

metode

paembelajaran yang dapat melatih peserta didik untuk meningkatkan kecerdasan
emosionalnya.

2.2 Hubungan antar Variabel
Penelitian ini akan mengidentifikasi perbandingan tingkat kecerdasan
emosional peserta didik di Matthayom Wat Nairong School Thailand berdasarkan
usia dan jenis kelamin.
2.2.1 Kecerdasan Emosional dengan Usia
Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai hubungan usia dengan tingkat
kecerdasan emosional mengungkapkan bahwa usia memiliki dampak yang
signifikan terhadap kecerdasan emosional dan perbedaan usia peserta didik juga
memiliki hasil yang berbeda terhadap kecerdasan emosional (Aznizaet al., 2011;
Adegboyega et al., 2017). Temuan tersebut didukung oleh penelitian lain yang
mengatakan bahwa peserta didik yang lebih tua cenderung memiliki tingkat
kecerdasan emosional yang lebih tinggi dari pada peserta didik yang lebih muda
(Azniza et al., 2011). Peserta didik yang usianya lebih tua memiliki pengalaman
dan pelatihan dibandingkan peserta didik yang lebih muda.
Penelitian yang ditulis oleh McNulty et al. (2015) mengatakan hubungan
kecerdasan emosional dan usia dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah
intervensi pendidikan, karna dalam proses pendidikan kecerdasan emosional dapat
dilatih dan ditingkatkan serta dapat berkembang seiring dengan bertambahnya usia.
Hasil penelitian lain menemukan bahwa usia tidak berkorelasi positif
terhadap tingkat kecerdasan emosional dan perbedaan usia tidak berdampak secara
signifikan terhadap tingkat kecerdasan emosional peserta didik (Gujjaret al., 2010;
Shipley et al., 2010). Perbedaan hasil penelitian tersebut dikarenakan perbedaan
tingkat pendidikan dan lingkungan peserta didik yang diteliti. Peneliti
menggunakan usia 11-13 tahun dan 14-16 tahun sebagai karakteristik peserta didik
yang berada pada masa remaja.
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2.2.2 Kecerdasan Emosional dengan Jenis Kelamin
Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang hubungan jenis
kelamin dengan tingkat kecerdasan emosional mengungkapkan bahwa peserta didik
dengan jenis kelamin perempuan memiliki tingkat kecerdasan emosional lebih
tinggi dari pada peserta didik laki-laki (Alavinia & Alikhani, 2014). Pendapat ini
didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lankashini et al., (2017) yang
mengatakan bahwa peserta didik perempuan memiliki skor baik dalam setiap
komponen kecerdasan emosional dari pada peserta didik laki-laki.
Menurut McNulty et al. (2015) peserta didik berjenis kelamin perempuan
dinilai lebih tinggi dalam ekspresi dan pengakuan ditambah skala kepedulian dan
empati, sedangkan peserta didik laki-laki mencetak skor lebih tinggi dalam
mengendalikan emosi. Demikian pula, perempuan mencetak secara signifikan lebih
tinggi dari pada laki-laki di semua dimensi kemampuan.
Namun temuan lain mengatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan
antara jenis kelamin dan tingkat kecerdasan emosional peserta didik (Al-Rfou',
2012; Schutte & Loi, 2014; Poulou, 2010; Umaru & Umma, 2015). Hasil-hasil
penelitian tersebut tidak selalu menghasilkan temuan yang sama, karena terdapat
perbedaan dalam pengambilan responden.

2.3 Penelitian Terdahulu
Berikut ini akan dipaparkan mengenai penelitian-penelitian terdahulu
tentang kecerdasan emosional. Penelitian yang dilakukan oleh Meshkat & Nejati
(2017) dengan judul “Does Emotional Intelligence Depend on Gender? A Study on
Undergraduate English Majors of Three Iranian Universities. Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui tingkat kecerdasan emosional berdasarkan perbedaan
jenis kelamin mahasiswa di Iran. Sampel penelitian ini terdiri dari 455 mahasiswa
jurusan bahasa Inggris. Instrumen yang digunakan yaitu Bar-On’s Emotional
Quotient Inventory (EQ-i). Berdasarkan hasil analisis MANOVA yang dilakukan
hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara
jenis kelamin dan tingkat kecerdasan emosional mahasiswa. Namun dalam
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beberapa komponen kecerdasan emosional seperti kesadaran diri, hubungan
interpersonal, harga diri, dan empati, mahasiswi lebih memiliki skor yang tinggi
dari pada mahasiswa.
Penelitian lain tentang kecerdasan emosional di Iran dilakukan oleh
Alavinia & Alikhani (2014) dengan judul “Willingness to Communicate
Reappraised in the Light of Emotional Intelligence and Gender Differences”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecerdasan emosional dan
kemauan untuk berkomunikasi berdasarkan perbedaan jenis kelamin peserta didik.
Penelitian ini melibatkan 200 peserta didik. Sama seperti penelitian sebelumnya,
penelitian ini menggunakan Instrumen Bar-On’s Emotional Quotient Inventory
(EQ-i). Melalui analisis data, terungkap bahwa terdapat korelasi positif yang
signifikan antara kesediaan untuk berkomunikasi dan tingkat kecerdasan emosional
peserta didik. Perbedaan jenis kelamin juga memiliki peran penting dalam
mendukung hasil analisis data. Penelitian ini menyebutkan bahwa peserta didik
dengan jenis kelamin perempuan memiliki tingkat kecerdasan emosional dan
kemauan untu berkomunikasi lebih tinggi tinggi dari pada peserta didik laki-laki.
Penelitian dari Salavera et al. (2017) dengan judul “Emotional intelligence
and social skills on self-efﬁcacy in Secondary Education students. Are there gender
differences?” bertujuan untuk menganalisis hubungan efikasi diri, kecerdasan
emosional, dan keterampilan sosial yang dilihat dari perbedaan jenis kelamin
peserta didik. Penelitian ini melibatkan 1402 peserta didik sekolah menengah di
Spanyol dengan rentang usia 12 sampai 17 tahun. Untuk mengukur tingkat
kecerdasan emosional peserta didik, penelitian ini menggunakan Trait Emotional
Intelligence Questionnaire-Short Form (TEIQue-SF) yang dikembangkan oleh
Petrides (2009). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin
tidak mempengaruhi terhadap efikasi diri, kecerdasan emosional, dan keterampilan
sosial. Efikasi diri, kecerdasan emosional dan keterampilan sosial pada peserta
didik sekolah menengah saling terkait, namun tidak ada hubungan yang positif
terhadap jenis kelamin peserta didik.
Penelitian yang dilakukan oleh McNulty et al. (2015) dengan judul “An
International Study of Emotional Intelligence in First Year Radiography Students:
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The Relationship to Age, Gender and Culture”bertujuan untuk mengidentifikasi
tingkat kecerdasan emosional terhadap perbedaan jenis kelamin, usia atau budaya
peserta didik jurusan radiografi di empat negara yaitu Australia, Hong Kong,
Irlandia dan Inggris. Penelitian ini menggunakan Trait Emotional Intelligence
Questionnaire-Short Form (TEIQue-SF) yang dikembangkan oleh Petrides (2009).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara
kecerdasan emosional dengan jenis kelamin dan terdapat perbedaan yang signifikan
kecerdasan emosional dan budaya terutama pada negara kawasan Asia dan Barat.
Penelitian dari Asadollahfam et al. (2012) dengan judul “Emotional
intelligence, gender and vocabulary” bertujuan untuk mengetahui tingkat
kecerdasan mahasiswa dan tingkat kosa kata yang dilihat dari perbedaan jenis
kelamin. Penelitian ini melibatkan 200 sampel dengan perbedaan 30% laki-laki
dan70% perempuan. Untuk mengukur tingkat kecerdasan emosional mahasiswa,
peneliti menggunakan Bar-On’s Emotional Quotient Inventory (EQ-i). hasil
penelitian yang didapatkan yaitu adanya hubungan positif antara kecerdasan
emosional, keterampilan interpersonal dan pengetahuan kosa kata. Analisis data
juga menunjukkan bahwa wanita dengan kecerdasan emosional lebih tinggi
memiliki pengetahuan kosa kata yang lebih tinggi daripada laki-laki.
Penelitian oleh Lankashini et al. (2017) dengan judul “Level of Emotional
Intelligence and its Association with Person-related Characteristics among Grade
8Students in a Suburban Setting”dengan sampel 322 peserta didik yang berada pada
kelas 8 di Colombo. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat
kecerdasan emosional dan menentukan hubungannya dengan demografi keadaan
sosio-ekonomi dan jenis kelamin peserta didik. Untuk mengetahui tingkat
kecerdasan emosional peserta didik, penelitian ini menggunakan Trait Emotional
Intelligence

Questionnaire-Adolescent

Short

Form

(TEIQue-ASF)

yang

dikembangkan oleh (Petrides, 2009). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
kecerdasan emosional memiliki hubungan terhadap sosio-ekonomi dan tingkat
kecerdasan emosional peserta didik 50% dikatakan baik, peserta didik perempuan
memiliki tingkat kecerdasan emosional yang lebih tinggi dengan dibandingkan
peserta didik laki-laki.
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Penelitian dari Fili (2016) dengan judul “Gender And Age Differences on
Emotional Intelligence Scalee of Children 10-12 Years Old: Parents’ Report”
bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan jenis kelamin terhadap tingkat
kecerdasan emosional peserta didk menggunakan instrumen yang dikembangkan
oleh Petrides (2009) yaitu Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Child Form
(TEIQue-CF). Sampel penelitian meliputi 236 anak (123 atau 52,1% anak laki-laki
dan 113 atau 47,9%anak perempuan), dengan usia rata-rata 11 tahun. Analisis data
menggunakan statistik deskriptif, uji chi-kuadrat, korelasi Pearson, uji-T, dan
ANOVA untuk megidentifikasii dan menganalisis perbedaan, korelasi variabel
minat dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak menemukan
perbedaan yang signifikan terhadap jenis kelamin terhadap tingkat kecerdasan
emosional, ANOVA menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hubungan dan
emosi teman sebaya, dan peserta didik yang memiliki usia lebih tua, memiliki
tingkat kecerdasan emosional yang lebih tinggi dari pada peserta didik yang berusia
lebih muda.
Penelitian kecerdasan emosional juga pernah dilakukan di Thailand, yaitu
penelitian yang dilakukan oleh Praditsang et al. (2015) dengan judul “The
Relationship among Emotional Intelligence, Social Intelligence and Learning
Behaviour”. Sampel penelitian ini 569 mahasiswa tahun pertama di semester
kedua. Hasil penelitian ini menunjukkan kecerdasan emosional tidak berhubungan
secara signifikan dengan perilaku belajar.Namun, kecerdasan sosial secara
signifikan terkait dengan perilaku belajar, kecuali untuk kognisi sosial dan
presentasi diri.
Penelitian kecerdasan emosional juga pernah dilakukan di Indonesia, yaitu
penelitian yang dilakukan oleh Tutriyanti (2015) dengan judul “Iklim Sekolah dan
Kecerdasan Emosional terhadap Prestasi Belajar” bertujuan untuk mengetahui
pengaruh iklim sekolah dan kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar siswa
di MTs Negeri Pajarakan Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo.Populasi
penelitian ini berjumlah 602 siswa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah tehnik sampel jenuh yaitu siswa kelas 8 yang berjumlah 79 siswa. Proses
pengumpulan data digunakan metode dokumenter dan metode kuesioner atau
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angket. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi ganda.
Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan dapat diketahui bahwa ada
pengaruh yang positif dan signifikan iklim sekolah dan kecerdasan emosional
siswa terhadap prestasi belajar siswa di MTs Negeri

Pajarakan Kabupaten

Probolinggo. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi (R2)
sebesar 0,880 yang berarti bahwa variabel bebas yaitu iklim sekolah (X1),
kecerdasan emosional (X2) mampu menjelaskan variabel terikat prestasi siswa (Y)
sebesar 88% sedangkan sisanya sebesar 12% dijelaskan oleh variabel lain di luar
model.
Penelitian lain oleh Wulandari (2012) dengan judul “Gambaran
Kecerdasan Emosional pada Siswa SMKN 1 Jakarta” bertujuan untuk mengetahui
deskripsi kecerdasan emosional peserta didik yang berada di sekolah SMKN 1
Jakarta. Penelitian ini melibatkan 50 peserta didik kelas X dan kelas XI Teknik
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

insidental

sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran kecerdasan emosional
pada siswa SMKN 1 Jakarta cenderung tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa siswa
SMKN 1 Jakarta mampu mengenali, mengontrol emosi dan memusatkan pikiran
pada pelajaran serta dapat mengekspresikan sesuai dengan aturan yang berlaku di
lingkungannya.

2.4 Kerangka Berpikir
Penelitian dengan judul “Tingkat Kecerdasan Emosional Peserta Didik
Berdasarkan Usia dan jenis Kelamin pada Pembelajaran IPS di Matthayom Wat
nairong School Thailand” menggunakan konsep kecerdasan emosional menurut
(Petrides, 2009). Kecerdasan emosional memiliki empat komponen utama yaitu
emotionality, sociability, self-control, dan well-being. Emotionality adalah
kemampuan peserta didik dalam mengatur emosi. Sociability adalah kemampuan
peserta didik dalam hubungan sosial. self-control adalah kemampuan peserta didik
mengontrol diri terhadap keinginan maupun tekanan. Well-being adalah perasaan
positif dan sejahtera.
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Tinggi rendahnya tingkat kecerdasan emosional peserta didik dipengaruhi
oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Goleman 1999,
dalam Ifham & Helmi, 2002; Tutriyanti, 2015). Tidak hanya faktor-faktor tersebut
yang dapat mempengaruhi, karakteristik peserta didik juga memberikan dampak
terhadap tingkat kecerdasan emosional peserta didik. Penelitian ini mencoba
menganalisis perbedaan tingkat kecerdasan emosional berdasarkan karakteristik
peserta didik yaitu usia dan jenis kelamin.
Beberapa penelitian terdahulu mengemukakan bahwa pesera didik yang
berusia lebih tua memiliki tingkat kecerdasan emosional yang lebih tinggi dari pada
peserta didik yang berusia lebih muda. Namun tidak semua hasil analisis
menunjukkan hasil yang sama. Terkait dengan jenis kelamin peserta didik,
penelitian-penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa peserta didik perempuan
memiliki tingkat kecerdasan emosional yang lebih tinggi dari pada peserta didik
laki-laki. Namun terdapat juga penelitian yang mengungkapkan bahwa tidak ada
perbedaan yang signifikan antara tingkat kecerdasan emosional peserta didik lakilaki dan perempuan.
Peserta didik dengan tingkat kecerdasan emosional yang tinggi akan
berdampak pada kesuksesan mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan peserta
didik dengan tingkat kecerdasan emosional yang rendah akan kesulitan mencapai
tujuan pembelajaran, bahkan dapat mengalami kesulitan dalam interaksi sosial.

Kerangka Berpikir

Kecerdasan Emosional pada
Pembelajaran IPS
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Emotionality

a. Perception
b. trait
empathy
c. emotion
expression
d. relationships

Sociability

a. assertiveness,
b. emotion
management,
c. social
awareness,
dan selfesteem

Usia
a. 11-13 tahun
b. 14-16 tahun

Peserta didik yang berusia lebih
tua memiliki tingkat kecerdasan
emosional lebih tinggi
dibandingkan peserta didik yang
berusia lebih muda (Aznizaet al.,
2011; Mayer et al., 1999).

Self-control

a. Emotion
regulation,
b. Stress
managemen
c. Impulsiveness
(low)
d. Adaptability
e. selfmotivation.

Well-being

a. Trait
happiness
b. Trait
optimism

Jenis Kelamin
a. Laki-laki
b. Perempuan

Peserta didik perempuan
memiliki tingkat kecerdasan
emosional yang lebih tinggi
dibandingkan peserta didik lakilaki (Meshkat & Nejati, 2017;
Lankashini et al., 2017).

Gambar 2.1 kerangka berpikir
2.5 Hipotesis Penelitian
Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian dengan judul “Tingkat
Kecerdasan Emosional Peserta Didik Berdasarkan Usia dan jenis Kelamin pada
Pembelajaran IPS di Matthayom Wat nairong School Thailand” yaitu :
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Hipotesis nol (H0)
a. (H01) tidak terdapat pebedaan tingkat kecerdasan emosional peserta didik
usia 11-13 tahun dan 14-16 tahun pada pembelajaran IPS.
b. (H02) tidak terdapat perbedaan tingkat kecerdasan emosional peserta didik
laki-laki dan peserta didik perempuan pada pembelajaran IPS

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah deskriptif komparasi, merupakan penelitian yang
bertujuan untuk membandingkan kondisi yang ada di dua tempat berbeda dengan
memaparkan data-data yang diperoleh dan tidak memberikan perlakuan atau
manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian (Arikunto, 2014: 6). Sedangkan
menurut Sanjaya (2014: 39) penelitian komparasi adalah penelitian yang dilakukan
untuk menemukan perbedaan tertentu dari dua kelompok subjek penelitian.
Variabel yang terdapat dalam penelitian komparasi sudah tersedia, sehingga
peneliti hanya melakukan penggalian terhadap data-data dari variabel dan
kemudian di bandingkan. Pengujian hipotesis juga dilakukan karena penelitian
komparasi membandingkan dua atau lebih subjek yang berbeda.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian campuran sekuesial eksplanatori
(explanatory sequential mixed methods). Maksud dari jenis penelitian ini yaitu
peneliti melakukan penelitian kuantitatif terlebih dahulu, kemudian menganalisis
dan menyusun hasil dengan penelitian kualitatif (Creswell dalam Sarwono, 2011:
132). Penelitian kuantitatif digunakan guna memperoleh data-data yang diperlukan
untuk mengidentifikasi perbedaan tingkat kecerdasan emosional berdasarkan usia
dan jenis kelamin peserta didik di Mattahyom Wat Nairong School Thailand.
Kemudian pendekatan kualitatif digunakan untuk menyajikan informasi
berdasarkan data-data yang diperoleh berkaitan dengan tingkat kecerdasan
emosional peserta didik.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Matthayom Wat Nairong School yang
merupakan salah satu sekolah yang ada di Bangkok, Thailand. Alasan peneliti
memilih sekolah tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut :
a. adanya kerjasama antara pihak FKIP Universitas Jember dengan EIS
Thailand,
b. kesediaan sekolah untuk dijadikan sebagai tempat penelitian,
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c. belum pernah dilakukan penelitian tentang kecerdasan emosional di sekolah
tersebut.
Fokus penelitian ini pada pembelajaran IPS, jadi pengambilan data
dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Sedangkan waktu yang dibutuhkan
untuk melaksanakan penelitian ini adalah 7 bulan. Terhitung dari bulan Juli 2017
sampai dengan Februari. Rincian kegiatan sebagai berikut : persiapan penelitian 1
bulan, penelitian lapang 1 bulan, dan penyusunan laporan 5 bulan.

3.3 Sampel Penelitian
Sampel adalah sebagian atau wakil dari seluruh jumlah populasi yang akan
diteliti (Arikunto, 2014: 174). Sampel yang diambil harus merepresentasikan
karakteristik-karakteristik individu atau kelompok yang ada dalam populasi. Oleh
karena itu peneliti menggunakan dua demografi yaitu usia dan jenis kelamin.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik stratified random sampling. Teknik ini digunakan jika suatu populasi terdisi
dari dua unit yang memiliki karakteristik berbeda atau heterogen (Arifin, 2017:8).
Menurut Arikunto (2014;181) teknik sampel berstrata digunakan apabila peneliti
berpendapat bahwa ada perbedaan ciri, atau karakteristik antara strata-strata yang
ada, dan perbedaan tersebut mempengaruhi variabel.
Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menetapkan 60 peserta didik dari
jumlah populasi yang berasal dari peserta didik yang berusia 11-13 tahun dan 1416 tahun di Mattahayom Wat Nairong School Thailand. Peserta didik yang
dijadikan sampel mewakili setiap karakteristik yang telah di tetapkan oleh peneliti,
yaitu usia dan jenis kelamin.
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Jenis Kelamin
Usia Peserta Didik

Laki-Laki

Perempuan

11-13 Tahun

15

15

14-16 Tahun

15

15
60

Jumlah Total

Tabel 3.1 Jumlah Sampel Penelitian

3.4 Definisi Operasional Variabel
Definisi operasional adalah definisi yang dirumuskan oleh peneliti tentang
istilah-istilah yang ada pada masalah peneliti dengan tujuan untuk menyamakan
presepesi antara peneliti dengan orang-orang yang terkait dengan penelitian
(Sanjaya, 2014: 287). Variabel yang akan dijelaskan dalam penelitian ini yaitu
kecerdasan emosional.
Kecerdasan emosional dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang
mengatur kehidupan emosi dengan inteligensinya (Mayer et al., 2011). Sementara
pendapat dari Petrides & Furnharm (2003) yaitu kecerdasan emosional merupakan
sebuah konstelasi persepsi dan disposisi diri terkait emosi, yang dinilai melalui
laporan diri dan memiliki empat komponen utama yaitu emotionality, sociability,
self-control, dan well-being.
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, kecerdasan emosional adalah
kemampuan seseorang mengatur emosinya dengan kecerdasannya yang meliputi
empat kompunen utama yaitu emotionality, sociability, self-control, dan well-being.
Pengukuran kecerdasan emosional pada penelitian ini menggunakan instrumen
yang diadopsi dari (Petrides, 2009) yaitu Trait Emotional Intelligence
Questionnaire-Adolscent Short Form (TEIQue-ASF). Indikator komponen
kecerdasan emosional menurut (Petrides, 2009) sebagai berikut:

29

a. emotionality terdiri dari empat facet yaitu emotion perception, trait
empathy, emotion expression, dan relationships.
b. sociability terdiri dari empat facet yaitu assertiveness, emotion
management, social awareness, dan self-esteem.
c. self-control terdiri dari lima facet emotion regulation, stress management,
impulsiveness (low), adaptability dan, self-motivation.
d.

well-being terdiri dari dua facet yaitu trait happiness dan trait optimism.
Usia dan jenis kelamin merupakan karakteristik yang dimiliki oleh peserta

didik. Karakteristik tersebut yang mempengaruhi tingkat kecerdasan emosional.
Usia memiliki dampak yang signifikan terhadap kecerdasan emosional dan
perbedaan usia peserta didik juga memiliki hasil yang berbeda terhadap kecerdasan
emosional (Aznizaet al., 2011; Adegboyega et al.,2017). Selain itu jenis kelamin
juga mempengaruhi tingkat kecerdasan emosional peserta didik. Peserta didik
dengan jenis kelamin perempuan memiliki tingkat kecerdasan emosional lebih
tinggi dari pada peserta didik laki-laki (Alavinia & Alikhani, 2014). Usia peserta
didik yang diteliti yaitu 11-13 Tahun dan 14-16 Tahun dengan jenis kelamin lakilaki dan perempuan.
Pembelajaran

IPS

memiliki

tujuan

utama

membantu

pemuda

mengembangkan kemampuan membuat keputusan yang diinformasikan dan
beralasan untuk kepentingan publik sebagai warga masyarakat yang beragam secara
budaya dan demokratis di dunia yang saling terkait (Schneider et. al. 1994:3).
Menurut Ministry of Education Thailand (2008) tujuan dari pembelajaran IPS di
Thailand berfokus pada koeksistensi dalam masyarakat yang saling terkait dan
memiliki banyak perbedaan, yang memungkinkan peserta didik menyesuaikan diri
dengan berbagai lingkungan. Dengan demikian mereka akan menjadi warga negara
yang baik dan bertanggung jawab dengan pengetahuan, keterampilan, moralitas dan
nilai yang diinginkan
.
3.5 Instrumen Penelitian
Instrumen

penelitian

adalah

suatu

alat

yang

digunakan

untuk

mengumpulkan data-data penelitian (Sanjaya, 2014: 246). Penelitian ini
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menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang akan diberikan kepada
60 peserta didik berusia antara 11-16 tahun di sekolah Matthayom Wat Nairong
School Thailand. Kuesioner merupakan seperangkat daftar pertanyaan atau
pernyataan secara tertulis yang harus dijawab atau diisi oleh responden sesuai
dengan petunjuk penggunaan yang tertera (Sintong, 2014: 255). Kuesioner tersebut
akan digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan emosional peserta didik.
Instrumen penelitian yang digunakan mengadopsi instrumen penelitian
yang dikembangkan oleh Petrides(2009) yaitu Trait Emotional Intelligence
Questionnaire-Adolscent Short Form (TEIQue-ASF). Menurut jurnal yang ditulis
oleh Petrides (2009) dengan judul “Psychometric Properties of the Trait Emotional
Intelligence Questionnaire (TEIQue), TEIQue-ASF merupakan salah satu jenis dari
TEIQue yang mengukur kecerdasan emosional pada usia remaja, khususnya peserta
didik. Indikator yang terdapat dalam TEIQue-ASF berjumlah 30, meliputi 8
indikator emotionality,6 indikator sociability, 6 indikator self-control ditambah 4
indikator global trait EI, dan 6 indikator well-being. Instrumen ini termasuk dalam
angket tertutup yang sudah menyediakan jawaban dengan dengan menggunakan
skala likert. Skala likert yang digunakan terdiri dari 7 pilihan. Setiap indikator
memiliki skala 1 sampai 7 yang memberikan pilihan tentang tingkat setuju atau
tidak setuju. Semakin besar skala yang dipilih maka semakin besar tingkat
kesetujuannya. Misalnya skala 1 menunjukkan sangat tidak setuju, skala 4
menyatakan ragu-ragu, dan skala 7 menunjukkan sangat setuju.
Trait EmotionalIntelligence Questionnaire (TEIQue) diujicobakan pada
1721 orang. Uji reliabilitas pada instrumen ini telah dibuktikan dengan hasil
koefisien reliabilitas (cronbach’s alpha) dengan konsistensi nilai alpha yang
terdapat pada indikator-indikator instrumen dan rata-rata nilai alpha pada tiap tiap
indikatornya diatas 0,7. sedangkan uji validitas pada instrumen ini menunjukkan
korelasi positif yang signifikan dengan konteks sosial, akademik, dan prestasi
peserta didik (Petrides, 2009; Mavroveli et al., 2017). Berdasarkan hal tersebut
Trait EmotionalIntelligence Questionnaire (TEIQue) sebagai instrumen penelitian
untuk mengukur tingkat kecerdasan emosional telah terbukti reliabilitas dan
validitasnya.
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Kisi-Kisi Instrumen TEIQue-ASF
Variabel

Komponen

Kecerdasan

Emotionality

emosional

Self Control

Sociability

Facet

Contoh Indikator

Emotion perception

clear about their own and other people’s feelings.

Trait empathy

capable of taking someone else’s perspective.

Emotion expression

capable of communicating their feelings to others.

Relationships

capable of maintaining fulﬁlling personal relationships.

Emotion regulation

capable of controlling their emotions.

Stress management

capable of withs tanding pressure and regulating stress.

Impulsiveness

reﬂective and less likely to give in to their urges.

Adaptability

ﬂexible and willing to adapt to new conditions.

Self-motivation

riven and unlikely to give up in the face of adversity.

Assertiveness

forthright, frank, and willing to stand up for their rights.

No. Soal
1, 16, 2,
17, 8, 23,
13, dan 28

4, 19, 7,
22, 15, 30,
29, 18, 14,
dan 3
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Well being

Emotion management

Capable of inﬂuencing other people’s feelings.

Social awareness

accomplished networkers with superior social skills.

Self-esteem

successful and self-conﬁdent.

Trait happiness

cheerful and satisﬁ ed with their lives.

Trait optimism

conﬁ dent and likely to “look on the bright side” of life.

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen penelitian kecerdasan emosional

6, 21, 10,
25, 11,
dan 26
5, 20, 9,
24, 12,
dan 27
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3.6 Uji Instrumen penelitian
Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Adolscent Short Form
(TEIQue-ASF) yang digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini mengalami
beberapa penyesuaian terlebih dahulu sebelum dilakukan uji validitas dan uji
reabilitas. Peneliti mengkonsultasikan isi dari instrumen kepada dosen
pembimbing. Instrumen yang digunakan tidak mengalami perubahan dalam segi
indikator, namun ditambah dengan kolom identitas (usia dan jenis kelamin) peserta
didik.
3.6.1 Uji Validitas
Kuesioner yang digunakan sebagai instrumen penelitian dinyatakan valid
apabila pertanyaan yang dibuat mampu mengungkapkan sesuatiu yang akan diukur
oleh kuesioner tersebut

(Arifin, 2017: 67). Tinggi atau rendahnya validitas

kuesioner menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari
gambaran tentang validitas yang dimaksud (Arikunto, 2014: 212). Validitas yang
digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk dengan mengkorelasikan
skor butir dangan skor total. Rumus korelasi yang digunakan adalah rumus pruduct
moment. Menurut Arikunto (2014: 213) rumus product moment sebagai berikut :

𝑟𝑥𝑦 =

𝑛∑𝑥𝑦 − (∑𝑥)(∑𝑦)
√{𝑛∑𝑥 2 − (∑𝑥 2 )} {𝑛∑𝑦 2 − (∑𝑦 2 )}

Keterangan:
rxy

: koefisien korelasi

∑x

: jumlah skor item

∑y

: jumlah skor total

n

: jumlah responden

Uji validitas penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS for
Windows. Langkah-langkah yang digunakan adalah sebgai berikut: (1) klik menu
Analyze, (2) Correlated, (3) Bivariat, (4)pindahkan label ke kotak Variabels, (5)
dan terakhir klil OK. Selain langkah-langkah tersebut, uji validitas juga dapat dilihat
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dari hasil corrected item-total correlation yang akan muncul pada hasil uji
reliabilitas. Menurut Briggs dan Cheek (1997, dalam Pallant, 2010: 97) nilai dari
corrected item-total correlation yang direkomendasikan adalah 0,2 hingga 0,4.
3.6.2 Uji Reliabilitas
Pertanyaan atau pernyataan yang terdapat dalam kuesioner dinyatakan
reliabel jika jawaban responden terhadap pertanyaan atau pernyataan tersebut stabil
dan konsisten dari waktu ke waktu (Arifin, 2017: 68). Apabila datanya memang
benar dengan kenyataan, maka berapa kalipun diambil, tetap akan menunjukkan
hasil yang sama (Arikunto, 2014: 221). Penelitan ini menggunakan uji reliabilitas
internal dengan menggunakan rumus Alpha. Menurut Arikunto (2014: 239) rumus
Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas kuesioner yang menggunakan teknik
skor skala likert, rumus Alpha yaitu sebagai berikut:
𝑘
∑𝜎𝑏2
𝑟1 = (
) (1 − 2 )
𝑘−1
𝜎𝑡
Keterangan:
r1

: reliabilitas instrumen

k

: banyaknya butir pernyataan

∑σb2

: jumlah varians butir

σt 2

: varians total

Uji reliabilitas penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS for
Windows. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: (1) klik menu
Analyze, (2) Scale, (3) Reliability Analysis, (4) pindahkan label ke kotak Items, (5)
pilih Model Alpha, (6) klik Statistics, (7) beri tanda (√) pada kotak Item, Scale,
Scale if item deleted, Correlation, (8) klik Continue, (9)dan terakhir klik OK.
Menurut DeVellis (2003, dalam Pallant, 2010: 97) koefisien cronbach alpha yang
ideal untuk menyatakan bahwa instrument tersebut reliabel adalah lebih dari 0,7.

36

3.7 Prosedur Pengambilan Data
Berikut merupakan tahapan yang dilakukan peneliti untuk menganbil data
dari responden yang sudah ditentukan sebelunya.
3.7.1 Persiapan
Tahapan pertama yang dilakukan peneliti setelah kuesioner yang dipakai
untuk mengukur kecerdasan peserta didik sudah teruji validitas dan reabilitasnya
adalah persiapan. Peneliti memeriksa kembali kelengkapan komponen serta jumlah
kuesioner yang akan disebarkan kepada responden.
3.7.2 Pelaksanaan
Tahapan kedua yaitu melaksanakan pengambilan data di sekolah yang
dijadikan tempan penelitian. Pelaksanaan dilakukan pada saat jam pembelajaran
berlangsung. Peneliti membagikan lembar kuesioner kepada peserta didik dan
kemudian memberikan arahan tentang tata cara pengisian kuesioner. Peserta didik
dipersilahkan mengajukan pertanyaan jika menemukan kesulitan atau sesuatu yang
tidak dimengerti. Setelah semuanya sudah jelas dan siap, peserta didik
dipersilahkan menanggapi pernyataan-pernyataan yang terdapat di dalam kuesioner
dengan menggunakan skala linkert yang sudah disiapkan
3.7.3 Analisis data
Tahap terakhir adalah analisis data atau pengolahan data. Namun
sebelumnya peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap kuesioner yang telah
diisi oleh peserta didik. Pengecekan dilakukan untuk mengetahui kelengkapan
jumlah, salah pengisian, dan kesalahan-kesalahan lainnya. Setelah itu barulah
peneliti melakukan tahap analisis data yang dibantu oleh program SPSS for
Windows.

3.8 Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan oleh peneliti sebagai proses pengolahan data-data
yang diperoleh menjadi suatu informasi yang akan menjawab permasalahanpermasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian di
atur, di urutkan, diorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian
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dasar (Hasan, 2004: 29). Data-data yang diperoleh kemudian diolah untuk
menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.
3.8.1 Uji Persyaratan Analisis
Uji normalitas dilakukan untuk memenuhi syarat sebelum melakukan uji
hipotesis, sehingga mengetahui data tersebut berdistribusi normal atau tidak (Arifin,
2017: 85). Teknik uji normalitas yang digunakan adalah teknik Kormogrov
Smirnov. Menurut Arifin (2017: 85) Kriteria keputusan dalam uji normalitas dengan
menggunakan Program SPSS for Windows yaitu jika nilai signifikansi lebih besar
dari 0.05, data tersebut berdistribusi normal, sedangkan jika kurang dari 0.05 maka
data tersebut tidak berdistribusi normal.
3.8.2 Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum mengenai
data dari sampel penelitian berdasarkan rata-rata, frekuensi, dan persentase dari
skor yang diperoleh. Sehingga akan didapatkan hasil pengukuran tingkat
kecerdasan emosional dari seluruh sampel yang digunakan dalam penelitian dengan
menggunakan bantuan Program SPSS for Windows.
3.8.3 Uji Hipotesis
Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara
statistik dan membuat kesimpulan menerima atau menolak pernyataan tersebut
(Arifin, 2017: 17). Untuk menguji hipotesis penelitian, teknik analisis yang
digunakan adalah Multivariate Analysis of Variance (MANOVA). Multivariate
Analysis of Variance (MANOVA) digunakan untuk menganalisis data jika terdapat
lebih dari satu variabel dependen dan variabel independen.
Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) yang digunakan peneliti
yaitu, teknik two-wayMultivariate Analysis of Variance (MANOVA) karena dalam
penelitian ini terdapat beberapa variabel independen yang terdiri dari jenis kelamin
(laki-laki dan perempuan) dan usia (11-13 tahun dan 14-16 tahun). Sedangkan
variabel dependen penelitian ini adalah emotionality, sociability, self-control,
danwell-being. Teknik analisa tersebut dilakukan dengan program SPSS for
Windows.
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