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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Kemampuan berpikir merupakan aspek penting dalam sumber daya 

manusia, memiliki kemampuan yang baik tidak menjamin seseorang akan berhasil 

tanpa disertai dengan kemampuan mengatur emosi yang baik. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Goleman, menunjukkan bahwa IQ memiliki kontribusi 20% 

sedangkan 80% ditentunkan oleh kecerdasan emosional. Seseorang yang 

mempunyai IQ tinggi namun kurang dapat mengelola emosinya dengan baik 

seringkali dalam menentukan dan memecahkan masalah mengalami kesulitan 

yang akhirnya akan menjadi sumber konflik dalam diri (Goleman,2001). 

Seseorang yang mempunyai kecerdasan emosional yang baik akan mengambil 

keputusan yang tepat saat situasi kritis dan mendesak, mampu  mengendalikan diri 

dan dapat bergaul dengan mudah dalam situasi apapun, sebaliknya apabila 

seserang mempunyai kecerdasan emosional yang kurang baik akan mengalami 

kesulitan dalam mengendalikan diri dan mengambil keputusan, sehingga berujung 

pada tindakan yang menyimpang dari norma. 

 Istilah dari kecerdasan emosional atau emotional intelligence yaitu 

kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri dan orang lain, mampu 

memotivasi diri sendiri dan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan 

menjalin hubungan yang baik dengan orang lain (Goleman,2001). Menurut 

(Cooper  dalam Anand & Das, 1999) kecerdasan emosional merupakan 

kecerdasan yang dimiliki individu untuk merasakan  dan memahami, kemampuan  
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menerapkan kekuatan dan kepekaan  emosi sebagai sumber energi informasi dan 

pengaruh manusiawi. 

Kecerdasan emosional berpotensi untuk mempelajari keterampilan – 

keterampilan praktis yang didasarkan pada lima unsur yaitu kesadaran diri 

,memotivasi, pengaturan diri, empati, dan kecakapan dalam membina hubungan 

dengan orang lain (Goleman, 2001). Menurut Efendi (2005) yang merujuk pada 

teori Goleman Kecerdasan emosional sangatlah diperlukan dalam berprestasi, 

karena didalam kecerdasan emosional mengandung peran motivasi positif dalam 

mencapai sebuah prestasi. Motivasi positif tersebut berupa kumpulan perasaan 

antusiasme , gairah, dan keyakinan diri seperti halnya para atlet Olimpiade, 

musikus kelas dunia dan para grand master catur yang menunjukkan adanya ciri-

ciri yang sama yaitu berlatih secara rutin untuk mencapai sebuah target 

(Suharsono,2009). 

Kecerdasan emosional merupakan hal penting yang ditanamkan pada 

remaja, karena pada masa tersebut remaja sangatlah mudah terpengaruh dengan 

teman sebaya, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif, selain itu remaja 

merupakan salah satu komponen penerus bangsa (priatini dkk 2008). Menurut 

Goleman (2000) masa kanak-kanak dan remaja merupakan peluang terbuka yang 

penting untuk mengarahkan kebiasaan-kebiasaan emosional yang akan 

menentukan kehidupannya.  

Remaja merupakan masa transisi dalam rentang kehidupan manusia yang 

menghubungkan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang mencakup perubahan 

biologis, kognitif dan sosial (Santrock,2005).  Hurlock (2001) menambahkan 
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bahwa masa remaja dapat dibagi menjadi dua yaitu awal masa remaja dan akhir 

masa remaja. Usia awal  remaja kira-kira dari 13 tahun sampai 16 atau 17 tahun 

dan akhir remaja bermula pada usia 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun yaitu usia 

matang menurut hukum, dengan demikian akhir remaja merupakan periode yang 

sangat singkat. Garis pemisah antara awal dan akhir masa remaja terletak pada 

usia 17 tahun, usia dimana  rata-rata setiap remaja di Indonesia memasuki Sekolah 

Menengah Atas (Yudrik,2011). 

Hasil dari Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa pada tahun 2013 

angka kenakalan remaja di Indonesia mencapai 6325 kasus, sedangkan pada tahun 

2014 jumlahnya mencapai 7007 kasus dan pada tahun 2015 mencapai 7762 kasus. 

Artinya dari tahun 2013-2015 mengalami kenaikan sebesar 10,7 %, kasus. Kasus-

kasus tersebut terdiri dari mencuri, membunuh, pergaulan bebas dan narkoba. 

Dari data diatas  menunjukkan bahwa remaja yang tidak cerdas secara emosional 

sangatlah mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif seperti perkelahian 

yang disebabkan oleh balas dendam dan warisan kebencian dari kakak kelas, 

semua itu menyebabkan terganggunya keamanan dan menimbulkan kerugian 

(Priatini dkk, 2008). 

Melihat fenomena diatas kecerdasan emosional sangat mempengaruhi 

kehidupan seseorang, tidak hanya disekolah tetapi secara keseluruhan   mulai dari 

kehidupan keluarga, pekerjaan sampai dengan interaksi dengan lingkungan 

(Respati,2007). 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecerdasan emosional yaitu 

keluarga, hubungan pribadi, hubungan dengan kelompok, lingkungan dan 
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temansebaya (Paton,2002). Sedangkan menurut Goleman (2009) factor-fakotr 

yang mempengaruhi kecerdasan emosional adalah pengalaman, usia, jenis 

kelamin dan jabatan. Dari beberapa faktor diatas peneliti akan membahas dua 

faktor yang dapat mempengaruhi kecerdasan emosional yaitu lingkungan dan 

jenis kelamin. 

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kecerdasan emosi, lingkungan yang sesuai dengan remaja adalah sekolah, karena 

rata-rata siswa menghabiskan waktu disekolah kurang lebih 7 jam setiap harinya 

(Priatini,2008). Menurut Spano (2014) lingkungan dan teman sebaya diduga lebih 

besar mempengaruhi perkembangan kecerdasan emosional dibanding dengan 

orang tua. Menurut UU RI nomor 20 pasal 15 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasionalterdapat tujuh tipe lembaga pendidikan yang diterapkan di 

Indonesia antara lain adalah pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan 

akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan dan 

pendidikan khusus.  

Tipe lembaga pendidikan yang sesuai dengan usia remaja yaitu pendidikan 

umum, pendidikan kejuruan dan pendidikan keagamaan.Pendidikan umum 

merupakan pendidikan yang mengutamakan penambahan wawasan umum guna 

mempersiapkan kejenjang selanjutnya, bentuk pendidikan pada tipe ini ialah 

Sekolah Menengah Atas (SMA).Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang 

dipersiapkan untuk peserta didik agar siap untuk bekerja dalam bidang tertentu, 

bentuk pendidikan pada tipe ini ialah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

sekolah menengah kejuruan ini memiliki berbagai macam spesialisasi dan 
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keahlian tertentu. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang 

mempelajari pengetahuan tentang ajaran agama, bentuk pendidikan pada tipe ini 

ialah Madrasah Ibtidaiyah (MA),benntuk tipe lembaga pendidikan keagamaan 

yaitu pondok pesantren. 

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada hari kamis, 02 maret 

2017 di Sragen sebagai data awal. Sekolah Menengah Atas Baitul Qur’an 

merupakan tipe lembaga pendidikan keagamaan. Lembaga pendidikan ini  

mewajibkan siswa siswinya tinggal dipondok sehingga siswa lebih sering 

berinteraksi dengan teman sebaya dibanding dengan orangtuanya, Kegiatan yang 

dilakukan di pondok antara lain sholat berjamaah, murojaah, kajian, muhadhoroh 

dan lain-lain yang semua itu selalu didampingi oleh pengasuh pondok. Alokasi 

mata pelajaran agama dipondok pesantren Baitul Qur’an kurang lebih 65%, mata 

pelajaran agama yang dipelajari antara lain  tafsir, Qur’an hadist, Tarjamah, 

aqidah akhlak, nahwu shorof, tahfid dan lain-lain. Hal ini serupa dengan pendapat 

Mashutu (1994) yang mengatakan bahwa pondok pesantren memberikan alokasi 

jam pelajaran agama lebih banyak dibanding dengan sekolah umum, sedangkan 

menurut ketentuan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

(Depdiknas RI) pendidikan agama di Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya 

diberikan sebanyak dua jam setiap minggunya. 

Menurut Mastuhu (2009) pondok pesantren merupakan lembaga 

pendidikan tradisional islam (tafaguh fiddin) yang menekankan moral agama 

islam sebagai pedoman hidup. Remaja yang memilih melanjutkan pendidikan di 

pondok pesantren tidak hanya memerlukan kecerdasan Intelektual namun juga 
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memerlukan keterampilan mengelola diri sendiri dan hubungan dengan 

lingkungan sekitar, keberhasilan pengelolaan diri sendiri disebut dengan 

kecerdasan emosional dan kecerdasan social (Beytekin,2013). Selain memenuhi 

tugas-tugas sekolah, mereka juga mengatur kehidupannya sesuai dengan aturan 

yang sudah ditetapkan (khatimah,2014). Menurut Shiplay (2010) tugas seorang 

siswa tidak hanya mengelola berbagai tugas namun juga beradaptasi dengan gaya 

mengajar guru yang berbeda, beradaptasi dengan teman dan mengatur jadwal 

akademik dan non akademik.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusrina (2010) mengatakan bahwa 

remaja yang tinggal dipondok pesantren memiliki kecerdasan emosional lebih 

tinggi dibanding dengan remaja yang tidak tinggal dipondok pesantren, didukung 

oleh penelitian Relawu (2007) yang mengatakan bahwa terdapat hubungan positif 

antara religiusitas dengan kecerdasan emosional, sehingga semakin besar 

komitmen seseorang dalam menjalankan perintah agama yang diwujudkan dalam 

bentuk keyakinan , perasaan, pengetahuan, ritual dan perilaku sehari-hari, maka 

semakin  meningkatnya kecerdasan emosional seseorang. 

Faktor yang kedua yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan faktor 

yang bersifat bawaan, yang dibawa sejak lahir. Menurut Goleman (2006) jenis 

kelamin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi. Jenis 

kelamin merupakan pembagian dua jenis kelamin manusia yang sudah ditentukan 

secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu (Herdiansyah,2016). 

Laki-laki dan perempuan mempunyai perasaan emosional yang berbeda, terlihat 

dari uji coba yang dilakukan dilaboratorium membuktikan adanya kecenderungan 
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bahwa perempuan lebih terpengaruh atau cepat menunjukkan sikap emosional 

dari pada laki-laki (Burret,2003). Menurut Renyaan (2010) secara psikologis anak 

perempuan cenderung menekan pada perasaan dan anak laki-laki cenderung 

menonjolkan kekuatan fisik dan logika. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Katyal dan Awasthi (2005) tentang 

perbedaan kecerdasan emosi ditinjau dari jenis kelamin pada remaja di 

Chandigarh, menyatakan bahwa perempuan mempunyai kecerdasan emosional 

lebih tinggi dari pada laki-laki. Menurut Stein (dalam Kristyantari 2013) 

mengatakan bahwa perempuan lebih sadar atas perasaan mereka sendiri dan orang 

lain serta memiliki hubungan yang lebih baik dari pada laki-laki, dengan kata lain 

kecerdasan emosional anak perempuan lebih tinggi dari kecerdasan anak laki-laki.  

Adanya perbedaan pemberian pengetahuan agama dan pengaplikasian 

pengetahuan agama melalui kegiatan ibadah dapat mempengaruhi kecerdasan 

emosional masing-masing siswa siswi, mengingat adanya hubungan positif antara 

religiusitas dengan kecerdasan emosional. Selain lingkungan, jenis kelamin 

merupakan faktor bawaan yang dapat mempengaruhi kecerdasan emosional. 

Perbedaan kecerdasan emosional antara laki-laki dan perempuan sering muncul 

dalam peran sosial dan hubungan dengan orang lain. Berdasarkan paparan diatas 

maka rumusan masalah peneliti adalah adakah perbedaan kecerdasan emosional 

pada remaja ditinjau dari tipe lembaga pendidikan dan jenis kelamin. 
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B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

diadakannya penelitian adalah : 

1. Mengetahui rerata kecerdasan emosional pada remaja berdasarkan tipe 

lembaga pendidikan dan jenis kelamin. 

2. Mengetahui kecerdasan emosional pada remaja berdasarkan dari tipe lembaga 

pendidikan. 

3. Mengetahui kecerdsaan emosional pada remaja berdasarkan jenis kelamin. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

Penelitian ini diharap dapat dijadikan informasi ilmiah untuk 

memperkaya studi psikologi dan menjadikan bahan kajian bagi mereka yang 

sedang mempelajari ilmu psikologi khususnya kecerdasan emosional. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diarapkan dapat menjadi tambahan informasi mengenai 

kecerdasan emosional bagi pihak yang terkait serta menjadi bahan evaluasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 




