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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

A. Persiapan Penelitian 

1. Orientasi Lapangan 

Persiapan penelitian diawali dengan menentukan lokasi yang akan 

dijadikan tempat penelitian. Adapun tempat yang digunakan untuk penelitian 

ini adalah Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta beralamat 

di jalan A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan, Kartasura Surakarta Jawa Tengah 

57162 Indonesia.  

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta didirikan pada 

tahun 1983 dan dinyatakan terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi berdasarkan SK NO.024/BAN-PT/AK-1/Inst/111/2008. 

Fakultas Psikologi memiliki 34 tenaga pengajar dan 8 tenaga admin. Visi, 

misi, Program Studi (PS) Psikologi dirumuskan dengan merujuk kepada visi, 

misi universitas, melalui rapat kerja (raker) yang dihadiri oleh pimpinan 

beserta dosen dan tenaga pendukung kependidikan. Dalam merumuskan visi, 

misi, tujuan dan sasaran juga mempertimbangkan pengembangan IPTEKS dan 

berorientasi ke depan, dengan rumusan yang jelas dan spesifik. 

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah termasuk 

fakultas unggulan dan favorit di Surakarta dan sekitarnya khususnya di 

propoinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah mahasiswa yang 

terdaftar meningkat setiap tahunnya, sesuai dengan subjek yang diambil yaitu 



53 

 

 
 

angkatan 2013 sebagai penelitian yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 3.Tahun Angkatan 2013 dan Jumlah Mahasiswa 

Tahun 

Angkatan 

Jumlah Mahasiswa Jumlah 

Laki-Laki 

Jumlah 

Perempuan 

2013 293 79 214 

 

Mahasiswa angkatan 2013 selain mengikuti mata kuliah yang 

bersifat teoritis, juga wajib mengikuti mata kuliah praktikum di tiap 

semesternya, berikut adalah daftar mata kuliah praktikum yang harus diikuti 

mahasiswa : 

Tabel 4. Daftar Mata Kuliah Praktikum Fakultas Psikologi UMS 

No Mata Kuliah Praktikum 

1.  Praktikum Observasi & Interviu 

2.  Praktikum Pengelolaan Tes Psikologi 

3.  Praktikum Tes Psikologi 

4.  Praktikum Teknik Konseling 

5.  Praktikum Asesmen Anak 

6.  Praktikum Psikologi Eksperimen 

7.  Praktikum Aplikasi Komputer 
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Adapun yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kancah 

penelitian ini adalah : 

a. Tersedianya jumlah  2013 yang masih aktif yang cukup besar yang 

mewakili karakteristik subjek yang akan diteliti. 

b. Lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti sehingga memudahkan 

peneliti untuk mengadakan penelitian. 

c. Peneliti mengenal lokasi penelitian, sehingga memudahkan dalam 

pengambilan sampel untuk penelitian. 

d. Memperoleh ijin dari Fakultas Psikologi. 

2. Alat Pengumpulan Data 

Alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini 

adalah skala kecerdasan emosi dan skala stres akademik. 

a. Skala kecerdasan emosi. 

Skala kecerdasan emosi digunakan untuk menungkap sejauhmana 

kecerdasan emosi subjek dalam penelitian ini. Penyusunan skala kecerdasan 

emosi mengacu kepada aspek-aspek mengenali emosi diri sendiri (kesadaran 

diri), mengelola emosi (pengaturan emosi), memotivasi diri sendiri (motivasi), 

mengenali emosi orang lain (empati), dan membina hubungan dengan orang 

lain (keterampilan sosial) yang dikemukakan oleh Goleman (2000) . 

Jumlah aitem dalam skala ini sebanyak 50 aitem, yang terdiri dari 26 aitem 

favorable dan 24 aitem unfavorable. Skala kecerdasan emosi ini terdiri dari 4 

pilihan jawaban yaitu : sangat relevan (SR), relevan (R), kurang relevan (KR) 
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dan sangat tidak relevan (STR). Penilaian aitem favorable bergerak dari skor 4 

(sangat relevan), 3 (relevan), 2 (kurang relevan), 1 (sangat tidak relevan). 

Sedangkan penilaian aitem unfavorable bergerak dari skor 1 (sangat relevan), 

2 (relevan), 3 (kurang relevan), 4 (sangat kurang relevan).  

Tabel 5. Sebaran Aitem Skala Kecerdasan Emosi 

Sebelum Uji Coba 

No Aspek Indikator Perilaku Nomer Butir Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1.  Mengenali emosi 

diri 

Mengetahui apa yang 

dirasakan pada suatu saat, 

dan menggunakannya 

untuk menandai 

pengambilan keputusan 

diri sendiri. 

2, 12, 22, 32,37, 42 7, 17, 27, ,47 10 

2.  Mengelola emosi Menangani emosi sehingga 

berdampak positif kepada 

pelaksanaan tugas, peka 

terhadap kata hati 

1, 11, 21, 31, 41 6,16, 26, 36, 46 10 

3.  Memotivasi diri 

sendiri 

Menggunakan hasrat yang 

paling dalam untuk 

menuntun kita menuju 

sasaran, membantu kita 

mengambil inisiatif 

sehingga bertindak efektif, 

serta bertahan menghadapi 

kegagalan. 

3, 13, 23, 33,  8, 18, 28, 38, 48 9 

4.  Mengenali emosi 

orang lain 

Merasakan apa yang 

dirasakan oleh orang lain, 

mampu memahami 

perspektif mereka, 

menumbuhkan hubungan 

saling percaya 

5, 15, 25, 35, 45 10,20, 30, 40, 50 10 

5.  Membina hubungan 

dengan orang lain 

Menangani emosi dengan 

baik ketika berhubungan 

dengan orang lain dan 

dengan cermat membaca 

situasi, mampu 

berinteraksi dengan baik, 

menggunakan 

keterampilan sosial untuk 

bekerja sama dalam satu 

tim. 

4,14,24,34,43 44 9, 19, 29, 39, 49 11 

Jumlah  26 24 50 
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b. Skala Stres Akademik 

Skala stres akademik digunakan untuk mengungkap sejauh mana tingkat 

stres akademik subjek dalam penelitian ini. Penyusunan skala stres akademik 

mengacu kepada aspek-aspek fisik, kognisi dan emosi yang dikemukakan oleh 

Sarafino (2008). Jumlah aitem dalam skala ini sebanyak 35 aitem, yang terdiri 

dari  19 aitem favorable dan 16 aitem unfavorable. Skala stres akademik ini 

terdiri dari 4 pilihan jawaban yaitu : sangat relevan (SR), relevan (R), kurang 

relevan (KR), sangat tidak relevan (STR). Penilaian aitem favorable bergerak 

dari skor 4 (sangat relevan), 3 (relevan), 2 (kurang relevan), 1 (sangat kurang 

relevan). Sedangkan penilaian aitem unfavorable bergerak dari skor 1 (sangat 

relevan), 2 (relevan), 3 (kurang relevan), 4 (sangat tidak relevan).  

Tabel 6. Sebaran Aitem Skala Stres Akademik 

Sebelum Uji Coba 

No Aspek Indikator Perilaku Nomer Butir Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1.  Aspek fisik  Sakit kepala, tidur tidak 

teratur, berubah selera 

makan, mudah lelah atau 

kehilangan daya energi, 

otot dan urat tegang pada 

leher dan bahu, sakit perut, 

telapak tangan berkeringat, 

jantung berdebar 

2, 14, 17,22, 26 21, 29, 32,34 9 

2.  Aspek kognisi Susah berkonsentrasi, daya 

ingat menurun atau mudah 

lupa, produktivitas atau 

prestasi kerja menurun, 

sering merasa jenuh dan 

percaya diri menurun. 

1,7,13,19, 24,30,35 4,8,11,16,23,25,

28 

12 

3.  Aspek emosi Gelisah atau cemas, 

frustrasi, mudah marah, 

terlalu peka dan mudah 

tersinggung. 

3,6,9,12,,15,18,27 5,10,20,31,33 14 

 Jumlah  19 16 35 
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3. Pelaksanaan uji coba 

Skala yang akan digunakan dalam penelitian harus di uji cobakan terlebih 

dahulu agar memenuhi syarat-syarat sebagai alat ukur yang baik, yakni valid 

dan reliable. Pengambilan subjek untuk uji coba diberikan kepada mahasiswa 

mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 

tahun 2012. Adapun alat ukur yang di uji cobakan adalah skala kecerdasan 

emosi dan stres akademik. 

Pelaksanaan uji coba dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2015 yang 

dikenakan pada mahasiswa mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tahun angkatan 2012 yang berjumlah 120 yang 

mewakili jumlah populasi sebenarnya. Dari 120 eksemplar yang dibagikan, 

kesemuanya dapat terkumpul kembali dan memenuhi syarat untuk diskor dan 

dianalisis. Data inilah yang dipergunakan untuk menghitung validitas dan 

reliabilitas dari alat ukur tersebut. 

4. Uji validitas dan reliabilitas 

Perhitungan validitas aitem untuk skala kecerdasan emosi dan stres 

akademik dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi product moment  

dari Pearson, yaitu mencari korelasi antar skor aitem dengan skor  total aitem. 

Sedangkan perhitungan reliabilitasnya dihitung dengan teknik analisis 

reliabilitas Cronbach’s Alpha. Perhitungan validitas dan reliabilitas skala pada 

pendekatan ini menggunakan program analisis validitas dan reliabilitas butir 
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program statistik SPSS 17.00 for Windows. Uji validitas menentukan aitem 

yang gugur atau sahih. 

a. Uji Daya Beda Aitem dan reliabilitas skala kecerdasan emosi 

Hasil daya beda aitem skala kecerdasan emosi dapat diketahui bahwa dari 

50 aitem yang diujicobakan, diperoleh indeks korelasi aitem berkisar antara 

0,008 sampai dengan 0,560. Ada 13 aitem dinyatakan gugur, yaitu 1, 2, 7, 8, 

10, 13, 16, 17, 21, 22, 24, 38, 50 dikarenakan rhitung< rtabel dengan taraf 

signifikansi 5 % dan N = 50 dengan nilai kritis 0,325. Selanjutnya dari analisis 

korelasi aitem total yang telah dikoreksi, diperoleh 37 aitem sahih dengan 

indeks korelasi aitem berkisar antara 0, 233 sampai dengan 0,560. Sedangkan 

reliabilitas skala yang ditunjukkan dengan koefisien alpha sebesar  0, 803 

kemudian setelah dilakukan penghapusan aitem yang gugur koefisien Alpha 

berubah menjadi 0,848. Dengan demikian, skala kecerdasan emosi ini dianggap 

cukup andal sebagai alat ukur penelitian. Adapun perincian aitem yang sahih 

dan gugur dapat dilihat pada tabel  di bawah ini. 
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Tabel 7. Distribusi Sebaran Aitem Skala Kecerdasan Emosi yang Valid dan 

Gugur 

Aspek Indikator Perilaku Nomor Butir Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Valid Gugur Valid Gugur 

Mengenali emosi 

diri (kesadaran 

diri) 

Mengetahui apa 

yang dirasakan pada 

suatu saat, dan 

menggunakannya 

untuk menandai 

pengambilan 

keputusan sendiri. 

12, 32, 37, 

42 

2, 7, 22 27,47 17 10 

Mengelola emosi 

(pengaturan 

emosi) 

Menangani emosi 

sehingga berdampak 

positif kepada 

pelaksanaan tugas, 

peka terhadap kata 

hati. 

31, 41,11 1 6, 26, 

36, 46 

16, 21 10 

Memotivasi diri 

sendiri (motivasi) 

Menggunakan hasrat 

paling dalam untuk 

menuntun kita 

menuju sasaran, 

membantu kita 

mengambil inisiatif 

sehingga bertindak 

efektif, serta 

bertahan 

menghadapi 

kegagalan. 

23, 33, 3, 13 18, 28, 

48 

8, 38 9 

Mengenali emosi 

orang lain 

(Empati) 

Merasakan apa yang 

dirasakan oleh orang 

lain, mampu 

memahami 

perspektif mereka, 

menumbuhkan 

hubungan saling 

percaya. 

5, 15, 25, 

35, 45 

- 20, 30 10,40,50 10 

Membina 

hubungan dengan 

orang lain 

(keterampilan 

sosial). 

Mengani emosi 

dengan baik ketika 

berhubungan dengan 

orang lain dan 

dengan cermat 

membaca situasi, 

mampu berinteraksi 

dengan baik, 

menggunakan 

keterampilan sosial 

untuk bekerja sama 

dalam satu tim. 

4, 14,24, 

34, 43, 44 

 9,19, 

29, 39,  

49 

 11 

Jumlah 20 6 15 8 50 
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b. Uji Daya Beda Aitem dan reliabilitas skala stres akademik 

Hasil uji daya beda aitem skala stres akademik dapat diketahui bahwa dari 35 

aitem yang diujicobakan, diperoleh indeks korelasi aitem berkisar antara 0, 050 

sampai dengan 0,793. Ada  11 aitem dinyatakan gugur yaitu 5, 9, 10, 13, 17, 18, 

25,26, 27, 29, 30 dikarenakan rhitung< rtabeldengan taraf signifikansi 5 % dan N = 

50 dengan nilai kritis 0,325. Selanjutnya dari analisis korelasi aitem total yang 

telah dikoreksi, diperoleh 24 aitem sahih dengan indeks korelasi aitem berkisar 

antara 0,218 sampai dengan 0,780. Sedangkan reliabilitas skala yang ditunjukkan 

dengan koefisien Alpha sebesar 0,782 kemudian setelah dilakukan penghapusan 

aitem yang gugur koefisien Alpha berubah menjadi 0,796. Dengan demikian skala 

stres akademik ini dianggap cukup andal sebagai alat ukur penelitian. Adapun 

perincian aitem yang sahih dan gugur dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 8. Distribusi Aitem Skala Stres Akademik yang Valid dan Gugur 

Aspek Indikator Perilaku Nomor Butir Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Valid Gugur Valid Gugur 

Fisik Sakit kepala, tidur 

tidak teratur, 

berubah selera 

makan, mudah lelah, 

atau kehilangan daya 

energi, otot dan urat 

tegang pada leher 

dan bahu, sakit 

perut, telapak tangan 

berkeringat, jantung 

berdebar. 

2, 14,  22 17,26 21, 32, 

34 

29 9 

Kognisi Susah berkonstrasi, 

daya ingat menurun 

atau mudah lupa, 

produktivitas atau 

prestasi kerja 

menurun, sering 

merasa jenuh dan 

percaya diri 

menurun. 

1, 7, 19, 

24, 30, 35 

13, 25 4,8,11, 

16, 23, 

28 

- 14 

Emosi Gelisah atau cemas, 

frustrasi, mudah 

marah, terlalu peka 

dan mudah 

tersinggung. 

3, 6,12, 

15, 27 

9, 18 20, 

31,33 

5,10 12 

Jumlah 15 5 12 3 35 

 

5. Penyusunan alat ukur untuk penelitian 

Setelah melakukan validitas dan reliabilitas, langkah selanjutnya butir-

butir aitem yang sahih dipergunakan untuk mengambil data yang 

sesungguhnya, sedangkan butir-butir yang gugur tidak diikutsertakan dalam 

pengambilan data yang sesungguhnya. 
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Tabel 9. Sebaran Aitem Skala Kecerdasan Emosi  untuk Penelitian 

No Aspek Indikator Perilaku Nomer Butir Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1. Mengenali emosi 

diri (Kesadaran 

diri) 

Mengetahui apa yang 

dirasakan pada suatu saat, 

dan menggunakannya 

untuk menandai 

pengambilan keputusan 

sendiri. 

12, 32,37,42 (1)  27, 47 (2) 6 

2. Mengelola emosi 

(pengaturan emosi) 

Menangani emosi sehingga 

berdampak positif kepada 

pelaksanaan tugas, peka 

terhadap kata hati 

11,31,41 (7) 6,26,36,46 (17) 7 

3. Memotivasi diri 

sendiri 

Menggunakan hasrat yang 

paling dalam untuk 

menuntun kita menuju 

sasaran, membantu kita 

mengambil inisiatif 

sehingga bertindak efektif, 

serta bertahan menghadapi 

kegagalan. 

3,23,33 18,28,48 (8) 6 

4. Mengenali emosi 

orang lain (empati) 

Merasakan apa yang 

dirasakan oleh orang lain, 

mampu memahami 

perspektif. 

5,15,25,35,45(13) 20,30,40 (10) 8 

5. Membina hubungan 

dengan orang lain 

(keterampilan 

sosial) 

Menangani emosi dengan 

baik ketika berhubungan 

dengan orang lain dan 

dengan cermat membaca 

situasi, mampu 

berinteraksi dengan baik, 

menggunakan 

keterampilan sosial untuk 

bekerja sama dalam satu 

tim. 

4,14,24,34,43(16),4

4(22)  

9, 19,29,39 (28),49 

(21)  

11 

 Jumlah  20 17 37 

Keterangan : nomor dalam tanda kurung () adalah nomor aitem baru untuk 

penelitian 
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Tabel 10. Sebaran Aitem Skala Stres Akademik untuk Penelitian 

No Aspek Indikator Perilaku Nomer Butir Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1. Fisik Sakit kepala, tidur tidak 

teratur, berubah selera 

makan, mudah lelah atau 

kehilangan daya energi, 

otot dan urat tegang pada 

bahu, sakit perut, telapak 

tangan berkeringat, jantung 

berdebar 

2, 14, 22 21,32 (17),34 (13) 6 

2. Kognisi Susah berkonsentrasi, daya 

ingat menurun atau mudah 

lupa, produktivitas atau 

prestasi kerja menurun, 

sering merasa jenuh dan 

percaya diri menurun 

1,7,19,24,35 (9) 4,8,11,16,23,28 

(10) 

11 

3. Aspek Emosi Gelisah atau cemas, 

frustrasi, mudah marah, 

terlalu peka dan mudah 

tersinggung 

3,6,12,15 20,31 (18),33 (5) 7 

Jumlah  12 12 24 

Keterangan : nomor dalam tanda kurung () adalah nomor aitem baru untuk 

penelitian. 

B. Pelaksanaan Penelitian 

1. Penentuan Subjek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa mahasiswi Fakultas 

Psikologi universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan tahun 2013 yang 

berjumlah 100 mahasiswa mahasiwi yang diambil dari setiap kelas masing-

masing berjumlah 20 mahasiswa mahasiswi. 

2. Pengumpulan Data 

Proses pengambilan sampel dilaksanakan di Fakultas Psikologi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2015. Pengumpulan data dilakukan secara 
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klasikal dengan memberikan skala kecerdasan emosi dan skala stres akademik 

secara langsung kepada masing-masing subjek dan pengambilan skala 

dilakukan pada saat itu juga setelah skala selesai diisi. Seluruh skala kembali 

dengan jumlah 100 skala. 

3. Pelaksanaan Skoring 

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah memberikan 

skor untuk keperluan analisis data. Skor untuk masing-masing skala bergerak 

dari 1-4 dengan memperhatikan sifat aitem favorable dan unfavorable. Skor 

sari aitem favorable adalah 4 untuk pilihan jawaban sangat relevan (SR), 3 

untuk pilihan jawaban relevan (R), 2 untuk kurang relevan (KR) dan 1 untuk 

sangat tidak relevan (STR). Sedangkan skor aitem unfavorable adalaj 1 untuk 

pilihan jawaban sangat relevan (SR), 2 untuk relevan (R), 3 untuk jawaban 

kurang relevan (KR) dan 4 untuk jawaban sangat tidak relevan (STR). 

Kemudian skor yang diperoleh dari subjek penelitian dijumlahkan untuk 

masing-masing skala. Total skor skala yang diperoleh dari subjek penelitian 

ini dipakai dalam analisis data. 

C. Analisis Data Penelitian 

Pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment. Sebelumnya, pertama-

tama perlu dilakukan uji asumsi berupa uji normalitas dan uji linearitas. 
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1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat penyimpangan frekuensi observasi 

distribusi gejala yang diteliti dari frkeunsi teoritik kurva normal atau dengan 

kata lain untuk mengetahui normal tidaknya distribusi skor variabel 

kecerdasan emosi dan stres akademik sebagai mahasiswa. Uji normalitas 

distribusi data penelitian menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov 

Goodness of Fit Test yang dikatakan normal jika p (asym sig (2-tailed)) > 

0,05. Hasil uji normalitas sebaran terhadap kedua variabel akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

1) Hasil uji normalitas sebaran variabel kecerdasan emosi, nilai ks-z 

adalah 0,575 dengan asym sig (2-tailed) 0, 895 > 0,05 termasuk 

kategori normal. 

2) Hasil uji normalitas sebaran variabel stres akademik, nilai ks-z adalah 

1,015 dengan asym sig (2-tailed) 0,255 > 0,05 termasuk kategori 

normal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 10 di bawah ini. 

Tabel 11. Uji Normalitas Distribusi Data Kecerdasan Emosi dan Stres Akademik 

Skala Kolmogrov-

Smirnov 

p(p>0,05) Bentuk 

Kecerdasan 

Emosi 

0,575 0,895 Normal 

Stress Akademik 1,015 0,255 Normal 

Test distribution is Normal 

Hal ini berarti bahwa data pada variabel kecerdasan emosi dan stres akademik 

memiliki sebaran yang normal dan sampel dalam penelitian ini dapat mewakili 

populasi. 
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2. Uji Linearitas 

Pengujian linieritas dimaksudkan untuk mengetahui linieritas hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel tergantung, selain itu uji linieritas ini juga 

diharapkan dapat mengetahui taraf signifikansi penyimpangan dari linieritas 

hubungan tersebut. Apabila penyimpangan yang ditemukan tidak signifikan, 

maka hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung adalah linier. 

Hasil uji linieritas yang telah dilakukan didapat hasil bahwa hubungan 

antara variabel kecerdasan emosi dengan stres akademik diperoleh nilai Fbeda 

sebesar 1,344 dengan probabilitas sebesar 0,245 > 0, 05 adalah linear. Hasil uji 

linearitas tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel adalah linear, 

sehingga dengan terpenuhinya kedua asumsi tersebut (normalitas dan linearitas), 

maka analisis data dapat diteruskan dengan uji hipotesis. 

3. Uji Hipotesis 

Pengujian ini menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Pearson, 

yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (kecerdasan emosi) 

dengan variabel tergantung (stress akademik) hasil perhitungan diperoleh nilai 

koefisen korelasi sebesar = -0,535 dengan sig. = 0,00 ; p < 0,01, yang 

menunjukkan ada korelasi negatif yang signifikan antara kecerdasan emosi 

dengan stres akademik. Semakin tinggi kecerdasan emosi mahasiswa maka akan 

semakin rendah stres akademik mahasiswa dan sebaliknya semakin rendah 

kecerdasan emosi mahasiswa maka akan semakin tinggi stres akademik 

mahasiswa. 
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4. Sumbangan Efektif 

Sumbangan efektif diperlukan untuk mengetahui seberapa banyak sumbangan 

dari variabel bebas kecerdasan emosi dalam mempengaruhi variabel tergantung 

(stres akademik). Sumbangan efektif dari kedua variabel ditujukan oleh nilai r 

sebesar -0,535 kemudian dikuadratkan  yang menunjukkan bahwa variabel 

kecerdasan emosi mahasiswa mempengaruhi stres akademik mahasiswa sebesar 

28,6 % dan 71,4 % sisanya dipengaruhi variabel lainnya. 

5. Kategorisasi 

Analisa kategorisasi dilakukan dengan membandingkan rerata empirik yang 

didapat dari hasil perhitungan statistik dengan bantuan program SPSS versi 17,00 

pada output descriptive statistic dengan rerata hipotetik yang diperoleh dari 

perhitungan statistik secara manual. Tujuan dari kategorisasi adalah untuk 

mengetahui kondisi subjek dengan membuat kelas-kelas interval pengkategorian. 

Cara pembuatan kelas interval adalah dengan membuat terlebih dahulu rerata 

hipotetik dan standar deviasinya. Nilai rerata empirik yang diperoleh dari uji 

normalitas sebaran kemudian dimasukkan ke dalam kelas interval untuk 

mengetahui kategori yang dimiliki subjek. 

Skala kecerdasan emosi akan dikategorikan untuk mengetahui tinggi 

rendahnya nilai subjek. kategorisasi yang dilakukan adalah dengan 

mengasumsikan bahwa skor populasi subjek terdistribusi secara normal. Skor 

minimal yang diperoleh subjek adalah 37 X 1 = 37 dan skor maksimal yang 

diperoleh subjek adalah 37 X 4 = 148. Maka jarak sebarannya adalah 148-37 = 

111 dan setiap satuan standar deviasinya 92,5 : 6 = 15,41 sedangkan rerata 
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hipotetiknya adalah 37 X 2,5 = 92, 5. Apabila subjek digolongkan dalam 5 

kategorisasi, maka akan di dapat kategorisasi serta distribusi skor subjek seperti 

pada tebel berikut : 

Tabel 12. Kategorisasi Kecerdasan Emosi Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi 

Interval Skor Kategori Rerata 

Empirik 

Rerata 

Hipotetik 

Frekuensi Prosentase 

120,23 ≤ x < 138,73 Sangat Tinggi   20 20% 

101,74  ≤ x < 120,23 Tinggi 111, 26  67 67% 

83,25   ≤ x <  101,74 Sedang  92,5 13 13% 

64,76  ≤ x <  83,25 Rendah   0 0% 

46,27  ≤ x <  64,76 Sangat Rendah   0 0% 

Dari kategori skala kecerdasan emosi seperti yang terlihat pada tabel, 

dapat dilihat bahwa subjek secara umum memiliki tingkat kecerdasan emosi yang 

tinggi. 

Skala stres akademik akan dikategorikan untuk mengetahui tinggi 

rendahnya nilai subjek. kategorisasi yang dilakukan adalah dengan 

mengasumsikan bahwa skor populasi subjek terdistribusi secara normal, sehingga 

skor terditstribusi secara normal. Skor minimal yang diperoleh subjek adalah 24 X 

1 = 24 dan skor maksimal yang dapat diperoleh subjek adalah 24 X 4 = 96. 

Rentang yang diperoleh adalah 96-24 = 72 dan setiap satuan standar deviasinya 

bernilai 60 : 6 = 10 sedangkan rerata hipotetiknya adalah 24 X 2,5 = 60. Apabila 

subjek digolongkan dalam 5 kategorisasi, maka akan di dapat kategorisasi serta 

distribusi skor subjek seperti pada tabel berikut. 
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Tabel 13. Kategorisasi Stres Akademik Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi 

Interval Skor Kategori Rerata 

Empirik 

Rerata 

Hipotetik 

Frekuensi Prosentase 

78 ≤ x < 90 Sangat Tinggi   1 1% 

66  ≤ x < 78 Tinggi   6 6% 

54   ≤ x <  66 Sedang 55,34 66 46 46% 

42  ≤ x <  54 Rendah   43 43% 

30  ≤ x <  42 Sangat Rendah   4 4% 

Dari kategori skala stres akademik dapat dilihat bahwa subjek secara umum 

memiliki tingkat stres akademik yang sedang. 

Kemudian ada aspek-aspek yang mendominasi penyebab stres akademik yang 

di alami oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta yaitu aspek psikis (kognisi dan emosi) sebesar 48 % berdasarkan 

jawaban responden yang di peroleh melalui angket yang sudah di isi, dengan 

rincian gejala yang muncul dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 14. Aspek dan Gejala yang Mendominasi Penyebab Stres Akademik 

Aspek Gejala Presentase 

Psikis (Kognisi dan Emosi) Cemas 14 % 

Produktivitas Menurun 14 % 

Sulit Berkonsentrasi 10 % 

Mudah Lupa 6 % 

Merasa Jenuh 4 % 

Fisik Pusing, mual, kelelahan 10 % 
 

D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan terhadap hubungan antara 

kecerdasan emosi dengan stres akademik diperoleh nilai korelasi -0,535 dengan 

sig. = 0,00 ; p < 0,01, yang menunjukkan ada korelasi negatif yang signifikan 

antara kecerdasan emosi dengan stres akademik. Semakin tinggi kecerdasan emosi 

mahasiswa maka akan semakin rendah stres akademik mahasiswa dan sebaliknya 
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semakin rendah kecerdasan emosi mahasiswa maka akan semakin tinggi stres 

akademik mahasiswa.Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Yulianti, 2002 (dalam Fidiana & Setyawardani, 2009) 

menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara kecerdasan 

emosional dengan stres kerja. Artinya semakin tinggi kecerdasan emosional 

karyawan maka semakin rendah stres kerja. 

Berdasarkan analisis variabel kecerdasan emosi dapat diketahui nilai rerata 

empirik (RE) sebesar 111, 26 dan rerata hipotetik (RH) 92,5 dapat di lihat pada 

tabel 12, yang berarti kecerdasan emosi subjek tergolong tinggi. Hal ini dapat 

diinterpretasikan bahwa subjek dalam penelitian ini memiliki tingkat kecerdasan 

emosi yang baik. Berarti kecerdasan emosi pada mahasiswa mahasiswi Fakultas 

Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki pengelolaan dalam 

mengahadapi tuntutan-tuntutan akademik dengan menenangkan diri dan 

menjalankan aktifitas perkuliahan seperti biasa, berusaha untuk membuat nyaman 

dengan menikmati setiap proses yang dijalani, berusaha mencari referensi diluar 

seperti perpustakaan online maupun internet, mengerjakan sedikit demi sedikit 

tugas yang sudah diberikan dosen, membuat manajemen waktu, menyusun jadwal 

pembuatan tugas dan belajar, berpikir positif. Menurut Goleman (1999) 

kecerdasan emosi merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali dan 

merasakan emosi yang dialami (kesadaran emosi), mengelola emosi, bisa 

melakukan empati (membaca emosi), membina hubungan dengan orang lain dan 

memanfaatkan emosi secara produktif sebagai penunjang performa seseorang. 

Selain itu menurut Bar On (dalam Megawati, 2010)mendefinisikan kecerdasan 
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emosi sebagai serangkaian kemampuan pribadi, emosi dan sosial yang 

mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam mengatasi tuntutan 

dan tekanan lingkungan. 

Sedangkan analisis variabel stres akademik tergolong dalam kategori 

sedang dengan rerata empirik (RE) 55,34 dan rerata hipotetik (RH) 66 dapat di 

lihat pada tabel 13. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa subjek dalam penelitian 

ini memiliki stres akademik yang sedang. Hal ini menunjukkan bahwa individu 

tersebut memiliki stres akademik yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah 

mengahadapi tuntutan akademik di dalam perkuliahan. Para mahasiswa belum 

menganggap bahwa tuntutan akademik yang dialami saat ini menjadi sebagai 

sebuah ancaman. Menurut Richard (2010), stres adalah suatu proses yang menilai 

suatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam, ataupun membahayakan dan 

individu merespon peristiwa itu pada level fisiologis, emosional, kognitif dan 

perilaku. Peristiwa yang memunculkan stres dapat saja positif (misalnya 

merencanakan perkawinan) atau negatif (contoh : kematian keluarga). Sesuatu 

didefinisikan sebagai peristiwa yang menekan (stressful event) atau tidak, 

bergantung pada respon yang diberikan oleh individu terhadapnya. Menurut Hans 

Selye (dalam Pinel, 2009)stres muncul akibat adanya stressor, stressor tersebut 

akan mengaktifkan hormon dalam tubuh dan mengirim sinyal ke otak khususnya 

otak bagian depan untuk selanjutnya informasi tersebut akan diolah bisa berupa 

emosi, memori, motivasi, dan perhatian yang berfokus di basal ganglia dan dasar 

otak bagian depan. Informasi berupa stressor tersebut diubah menjadi stressor 
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positif atau stressor negatif berdasarkan respon individu terhadap stressor itu 

sendiri, hal itu tergantung pada faktor cerdas emosi yang dimiliki oleh individu. 

Sumbangan efektif yang diberikan variabel kecerdasan emosi sebesar 28,6 

terhadap stres akademik. Sedangkan 71,4 % ditentukan oleh faktor lain yang tidak 

diungkap dalam penelitian ini seperti faktor eksternal yang meliputi kelompok-

kelompok di sekitar individu, media massa baik cetak maupun elektronik. 

Aspek yang paling mendominasi munculnya stres di kalangan mahasiswa 

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah aspek psikis 

(kognisi dan emosi ) yaitu sebesar 48 % dapat di lihat pada tabel 14, gejala yang 

paling dominan muncul adalah rasa cemas, produktivitas menurun kemudian di 

susul dengan sulit berkonsentrasi, mudah lupa dan sering merasa jenuh 

berdasarkan perolehan dari jawaban responden yang sudah mengisi angket.  

Penelitian ini masih memiliki kelemahan, diantaranya adalah subjek yang 

digunakan masih terlalu luas dan belum dispesifikkan, sehingga untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan untuk mempersempit subjek yang akan diteliti misalnya 

subjek selain menjadi mahasiswa juga terlibat aktif menjadi asisten mata kuliah 

atau mahasiswa yang bekerja sambilan atau part time. 

 

 


