
1  

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan masa remaja senantiasa menarik untuk dibicarakan 

dikarenakan kompleksnya permasalahan-permasalahan yang ada didalamnya. 

Ibarat sebuah rumah, jika kehidupan masa anak adalah pondasi yang 

menentukan masa depan selanjutnya, maka pada masa remaja individu bagai 

rumah yang sudah terbentuk dan  pada masa dewasa, rumah tidak lagi 

mengalami perubahan yang mendasar. Masa transisi antara masa anak dan 

masa dewasa ini seringkali menimbulkan kegelisahan. Tak heran kalau G. 

Stanley Hall dalam Mappiare (1982), seorang yang disebut sebagai Bapak 

Psikologi Remaja Ilmiah menyebutkan masa ini adalah sebagai “Storm and 

stress”. Masa peralihan ini banyak menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam 

penyesuaian terhadap dirinya maupun terhadap lingkungan sosialnya. Hal ini 

disebabkan karena remaja bukan kanak kanak lagi tetapi juga belum dewasa 

dan remaja ingin diperlakukan sebagai orang dewasa, sedangkan lingkungan 

menganggap bahwa remaja belum waktunya untuk diperlakukan seperti orang 

dewasa. 

Masa remaja ditandai dengan adanya perkembangan yang pesat pada 

individu dari segi fisik, psikis dan sosialnya. Berkaitan dengan hubungan 

social pada remaja, hampir seluruh waktu yang digunakan remaja adalah 

berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, baik dengan orang tua, saudara, 
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guru, teman, dan sebagainya. Remaja cenderung bergabung dan berinteraksi 

dengan kelompok sosialnya untuk mengembangkan keterampilan-

keterampilan sosialnya. Kondisi tersebut sejalan dengan salah satu tugas 

perkembangan yang harus dipenuhi oleh remaja yaitu memperluas hubungan 

interpersonal dan berkomunikasi secara lebih dewasa dengan teman 

sebayanya baik pria maupun wanita. 

 Adanya interaksi tersebut menyebabkan remaja juga mengalami 

beberapa persoalan dalam hubungannya dengan orang lain. Di dalam laporan 

penelitian Afiatin (1996) disebutkan bahwa hampir semua responden, yang 

terdiri dari para remaja, memiliki masalah yang berkaitan dengan prestasi, 

khususnyan prestasi akademik. Selanjutnya mereka juga mengemukakan hal 

ini sebetulnya merupakan akibat dari hal-hal lain, artinya permasalahan yang 

berkaitan dengan masalah prestasi akademis disebabkan oleh hal-hal yang 

berkaitan dengan masalah psikis (adanya kurang percaya diri, sulit konsetrasi) 

dan masalah-masalah social (kesulitan bergaul dengan teman, guru, konflik 

dengan orang tua). 

 Tidak sedikit yang kita temui, remaja yang memiliki konflik dengan 

teman sebayanya yang akhirnya tidak hanya mengakibatkan keributan antar 

keduanya namun hampir terjadi tawuran antar sekolah. Sebagai contoh suatu 

kasus karena dipicu dendam lama tawuranpun terjadi antara pelajar SMK di 

Tegal pada tanggal 12 november 2011 dan ini terjadi pada saat hiburan music 

acara ikrar damai yang berlangsung di SMK Negeri 3 antara SMK Bahari, 

SMK Ma’arif, SMK SUPMN dan SMK Negeri 3. Drs H Dargalni Imadudin 
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mengatakan, "Kami sangat prihatin karena tawuran antarpelajar di Kota Tegal 

akhir-akhir ini semakin meningkat. Dalam kurun satu tahun terakhir telah 

terjadi empat kali tawuran. Oleh karena itu, perlu adanya kajian untuk 

mencari akar permasalahan dan solusi yang tepat “ (Radar Tegal). Aksi 

tawuranpun terjadi di Pasuruan pada tanggal 2 November 2011 antara SMK 

Untung Suropati dan SMK Muhammadiyah, menurut Kepala Sekolah SMK 

Untung Suropati  mengatakan tawuran tersebut kemungkinan disebabkan 

karena percekcokan pada turnamen pertandingan sepak bola yang 

mempertemukan kedua sekolah pada Selasa, 1 November 2011 (Detik 

Surabaya). 

Dari kasus tawuran yang ada di Koran  tersebut dapat dilihat bahwa 

begitu mudahnya remaja mengambil keputusan dalam menyelesaikan 

konfliknya, karena emosi yang labil, mereka tidak dapat mengendalikan 

emosinya, tidak dapat berhubungan dengan orang lain sehingga memecahkan 

konfliknya dengan cara contending (bertanding) sehingga menimbulkan 

tindakan  seperti tawuran dan perkelahian.  

  Menurut wawancara dengan siswa SMK Tujuh Lima 2 Purwokerto 

dan mantan siswa Kesatrian pada tanggal 9 Desember 2011, bahwa sekolah 

SMK Tujuh Lima 2 Purwokerto dan SMK Kesatrian  sudah menjadi budaya 

selalu tawuran setelah upacara HUT RI ataupun setelah Kirab untuk 

memperingati HUT RI, dan polisi selalu menjaga dengan ketat bahkan sampai 

menjaga di lingkungan beberapa sekolah swasta. Bahkan, polisi sampai 

menangkap anak-anak yang menggunakan baju identitas beberapa sekolah 
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swasta yang ditengarai memicu terjadinya tawuran, dan ini sudah termasuk 

dalam suatu tindakan kriminal. 

 Konflik yang dialami para remaja kini sudah sangat 

mengkhawatirkan, yang sebenarnya dapat dicegah jika sejak awal ketika 

konflik interpersonal muncul dapat diatasi dengan baik. Begitu juga remaja 

yang memiliki konflik dengan orang tuanya memilih untuk pergi 

meninggalkan rumah karena tidak puas dan tidak bisa menyelesaikan konflik 

tersebut, akibatnya jumlah anak jalanan kian meningkat, remaja putus 

sekolah, perilaku sex bebas, bahkan meningkatnya tindakan kriminal.  

Ada sebuah tanggapan stereotip budaya yang mengatakan bahwa 

remaja adalah anak-anak yang tidak rapih, yang tidak dapat dipercaya, 

cenderung  berperilaku merusak dan berperangai buruk. Hal tersebut 

membuat peralihan dari masa remaja ke masa dewasa menjadi sulit 

(Hurlock,1980). Stereotip ini juga mempengaruhi konsep diri dan sikap 

remaja terhadap diri sendiri. Remaja cenderung mengasingkan diri dan 

menolak bantuan dari orang lain terutama orang tua dalam mengatasi 

masalahnya sendiri. Ketidakmampuan remaja untuk mengatasi sendiri 

masalahnya menurut cara yang mereka yakini menyebabkan banyak remaja 

yang akhirnya megalami kegagalan dalam penyelesaian konflik yang mereka 

hadapi.     

Dari hasil penelitian Faturochman dkk. (1995) disebutkan beberapa 

peristiwa seperti perkelahian, bahkan penganiayaan berat antar siswa di 

dalam kelas pada waktu jam pelajaran berlangsung sering terjadi. Selanjutnya 
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dikatakan bahwa salah satu penyebab utama dari perilaku negatif anti sosial 

itu adalah kemampuan siswa yang terbatas dalam menghadapi masalah-

masalah sosial. Dan masih banyak lagi contoh-contoh konflik yang dialami 

remaja dengan orang lain disekitarnya yang mengakibatkan kerugian tidak 

hanya pada remaja itu sendiri,  bahkan secara makro berakibat pada Negara 

yang berharap besar pada perjuangan generasi muda saat ini.  

Disimpulkan dari pendapat beberapa ahli psikologj dalam Shantz dan 

Hartup (1992) bahwa masa remaja memang rentan terhadap munculnya 

beberapa konflik. Terdapat berbagai alasan antara lain, pengaruh gelombang 

hormon pada masa remaja, remaja mulai mengantisipasi tuntutan peran masa 

dewasa, perkembangan kemampuan kognitif remaja yamg mulai memahami 

ketidak konsistenan dan tidak kesempurnaan orang lain, serta mulai melihat 

persoalan-persoalan yang terjadi sebagai persoalan pribadi dari pada 

memberikannya pada otoritas orang tua. Remaja mengalami transisi tahapan 

perkembangan dan perubahan-perubahan menuju kematangan yang 

meningkatkan kemungkinan timbulnya konflik. 

Dalam mengahadapi konflik-konflik pada masa remaja diperlukan 

suatu kemampuan untuk memecahkan konflik tersebut. Menurut Skinner 

(dalam Mangal, 2004), pemecahan masalah adalah suatu proses dalam 

menanggulangi berbagai kesulitan yang bertentangan dengan pencapaian 

suatu tujuan. Sedangkan konflik interpersonal menurut (Devito, 1995) adalah 

suatu ketidaksetujuan antara individu-individu yang saling berhubungan, 
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sebagai contoh : teman dekat, pasangan kekasih, dan anggota-anggota 

keluarga. 

Permasalahan sosial yang dihadapi remaja selanjutnya secara lebih 

khusus merupakan konflik interpersonal karena secara spesifik menyangkut 

interaksi antara individu (remaja) dengan orang lain, menuntut remaja 

meresponnya secara tepat, dalam hal ini sesuai dengan harapan sosial, dan 

tidak menimbulkan efek negatif baik untuk remaja itu sendiri ataupun orang 

lain. Hal tersebut tak lepas dari upaya penyesuaiannya untuk dapat diterima 

sosialnya, khususnya kelompok teman sebaya. Kemampuannya untuk dapat 

memecahkan atau menyelesaikan konflik interpersonalnya menjadi penting. 

Konflik itu sendiri dapat berakibat positif dan negatif. Remaja yang memiliki 

kemampuan pemecahan konflik interpersonal yang baik akan memberikan 

efek yang baik pula pada hubungan sosialnya. Sementara apabila ia gagal 

melakukan pemecahan konflik interpersonal yang baik, bertentangan pada 

harapan sosial akibatnya timbul penolakan dari sosial karena ia dianggap 

melakukan perilaku yang negative dan tidak sewajarnya (Gusrini, 2005). Jadi, 

didalam kasus konflik adalah dampak terhadap pemilihan strategi pemecahan 

konflik interpersonal (Pruitt dan Rubin, 2009) 

Myers dan Myers (1992) menyatakan bahwa salah satu  sumber 

konflik-konflik imterpersonal adalah perbedaan individual pada setiap orang, 

misal kecerdasaan, keahlian, pelatihan, pengalaman, sikap, usia dll. 

Berdasarkan pengertian tradisional kecerdasan meliputi kemampuan 

membaca, manulis, berhitung, sebagai jalur sempit keterampilan kata dan 
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angka yang menjadi fokus dipendidikan formal (sekolah) dan sesungguhnya 

mengarahkan seseorang untuk mencapai sukses dibidang akademis 

(Secapramana, 1999 dalam Astuti, 2002) 

Selain kecerdasan otak, ada sebuah temuan baru yaitu kecerdasan 

emosi (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ). Kecerdasan emosional dapat 

didefinisikan sebagai kemampuan dalam mengendalikan diri, kemampuan 

untuk memotifasi diri sendiri dan bertahan dalam menghadapi frustasi, 

kesanggupan dalam mengendalikan dorongan hati dan emosi, tidak melebih-

lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres 

tidak melumpuhkan kemampuan berfikir, kemampuan untuk menyelesaikan 

konflik serta dapat memelihara hubungan yang sebaik-baiknya dengan orang 

lain. 

Kecerdasan emosi menunjuk kepada suatu kemampuan untuk 

memahami perasaan diri masing-masing dan perasaan orang lain, kemampuan 

untuk memotifasi dirinya sendiri dari masalah yang ada, dan menata dengan 

baik emosi-emosi yang muncul pada dirinya dan dalam berhubumgan dengan 

orang lain (Mustaqim, 2005). 

Kata kunci untuk pengendalian diri, nafsu dan emosi adalah 

pengetahuan tentang dirinya sendiri, mengetahui diri sendiri berarti 

mengetahui kelemahan-kelemahan dan juga perasaan dan emosinya. Dengan 

mengetahui keadaan tersebut, seseorang dapat mendayagunakan, 

mengekspresikan, mengendalikan dan juga mengkomunikasikan dengan 

pihak lain (Suharsono, 2005). 
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Menurut Goleman (1991) remaja yang cerdas secara emosional akan 

mampu menjadi alat untuk pengendalian diri dalam menangani ketegangan 

jiwa, sehingga remaja tidak impulsif dan agresif serta dapat memanfaatkan 

energi emosinya dengan baik. Remaja lebih mampu bertanggung jawab, 

mampu memusatkan perhatian sehingga berdampak pada prestasi yang 

meningkat. Selain itu remaja yang memiliki kecerdasan emosional dapat 

berkomunikasi dan melakukan hubungan sosial yang baik. Sedangkan, remaja 

yamg memiliki kecerdasan emosioanal rendah akan mudah gagal karena 

remaja itu cenderung menarik diri dari pergaulan  atau masalah sosial, merasa 

tidak bahagia dan terlalu bergantung pada orang lain , merasa cemas dan 

depresi, merasa tidak dicintai, sedih dihantui rasa bersalah dan tengelam 

dalam kemurungan, pasrah dan mudah terbawa suasana hati, yang 

menyebabkan seseorang menjadi agresif atau nakal dan bersikap kasar 

terhadap orang lain. 

Pada masa remaja akan mengalami berbagai macam konflik 

imterpersonal. Banyaknya konflik yang ringan maupun konflik berat 

menjadikan remaja menjadi bingung dan ragu-ragu, sehingga akan 

berdampak pada diri individu tersebut dan remaja bisa saja mengambil 

langkah yang tidak efektif dalam memecahkan konflik interpersonal pada 

remaja saat ini seperti perkelahian antar pelajar, meningkatnya seksual pra 

nikah, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, miras dan pelanggaran-

pelanggaran di sekolah. Perilaku tersebut menurut Goleman (1999) 
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merupakan gambaran adanya emosi-emosi tidak terkendalikan , 

mencerminkan ketidak seimbangan emosi. 

Menurut Mayer & Salovey (dalam Guestello, 2003) bahwa dalam 

menghadapi permasalah maka dibutuhkan kecerdasan emosi sebagai 

kemampuan untuk merasakan sesuatu dengan teliti, menilai dan menyatakan 

emosi, kemampuan untuk mengakses dan menghasilkan perasaan ketika 

mereka meggunakan pikirannya. 

Dari hasil observasi dan wawancara dengan guru Bimbingan 

konseling SMK Tujuh Lima 2 Purwokerto pada tanggal 12 September 2011 

terdapat beberapa kasus anak-anak bermasalah yang dilatar belakangi dari 

masalah keluarga, pergaulan atau lingkungan dan masalah ekonomi. Siswa 

yang memiliki keseimbangan emosi yang baik pasti mampu menyelesaikan 

konflik interpersonalnya dengan baik hingga siswa dapat menyelesaikan 

sekolahnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga orang siswa kelas X, 

kelas XI, kelas XII yang telah terdaftar di buku Layanan Bimbingan 

Konseling bahwa ada beberapa peserta didik memang sedang memiliki 

konflik interpersonal. Seperti salah satu contoh kasus yang dialami adalah 

pelanggaran tata tertib di sekolah, setelah dilakukan wawancara lebih 

mendalam pada tanggal 13 September 2011 ternyata siswa memiliki masalah 

dengan keluarganya, ia merasa kurang diperhatikan dan kurang dipercaya 

oleh orang tuanya hingga suatu hari terjadi pertengkaran hebat antara si anak 

dan orang tuanya, dan membuat si anak tersebut pergi tanpa pamit dari rumah 
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dan selama satu bulan lebih ia tidak masuk sekolah, tidak hanya itu ia pernah 

terkena razia minuman keras.  

Kasus tersebut dapat menunjukan  bahwa siswa tersebut memilih 

strategi pemecahan konflik dengan cara contensius (pertengkaran) setelah itu 

siswa tersebut lebih memilih strategi withdrawing (menarik diri) dimana ia 

meninggalkan rumah untuk mengabaikan konflik yang ia hadapi, dan dapat 

dilihat pula bahwa siswa tersebut tidak memiliki kemampuan mengenali 

emosi diri dimana seharusnya dapat memecahkan konflik yang dihadapi, 

dapat berfikir sebelum bertindak, dan dapat mengetahui apa yang harusnya 

dilakukan.  

Hasil wawancara pada tanggal 13 September 2011. Ada suatu konflik 

yang dialami siswa karena mengejek salah satu teman sekelasnya karena 

bercanda dan temannya tidak terima dengan ejekan yang dilontarkannya  

maka terjadi perkelahian di kelas. Disini dapat dilihat karena tidak dapat 

mengendalikan emosinya dan tidak memiliki sense of humor, strategi  

pemecahan konflik interpersonalnya dengan tindakan fisik yaitu perkelahian 

(contending). 

Hasil wawancara dengan guru BK tanggal 12 September 2011, 

terdapat konflik antar siswa SMK, karena siswa SMK lain merebut pacarnya 

maka ia mengajak teman-temannya utuk menyerang SMK lain, beruntung 

rencana tersebut tercium oleh guru sehingga dapat digagalkan. Dari konflik 

tersebut dapat dilihat bahwa hanya karena masalah perempuan penyelesaian 
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konflik dengan cara tawuran yang termasuk dalam strategi contending dan 

dapat dilihat pula bahwa siswa tersebut tidak dapat mengendalikan emosinya. 

Dan diantara siswa-siswa tersebut yang memiliki konflik interpersonal 

dan menyelesaikan dengan cara negative, ternyata ada pula siswa-siswa yang 

menyelesaikan konflik interpersonalnya dengan cara positif dan dengan 

emosi yang cenderung cukup baik. Seperti hasil wawancara dengan guru BK 

tanggal 29 Desember 2011, dimana ada salah satu siswa yang memiliki 

konflik dengan orang tuanya, karena Ibunya memutuskan untuk menikah lagi, 

hingga menjual rumahnya, pada awalnya siswa tersebut sangat menentang 

keputusan ibunya karena siswa tersebut sangat menyayangi ibunya maka 

strategi pemecahan konflik interpersonalnya yang awalnya menentang dan 

akhirnya dengan berkompromi yang termasuk dalam strategi problem solving 

sehingga dapat menerima keputusan orang tuanya karena siswa tersebut 

cenderung dapat mengelola emosi dengan baik serta menyibukan diri dengan 

kegiatan sekolah.  

Anak-anak yang memiliki konflik interpersonal banyak ditemukan 

pada siswa yang mengambil jurusan Teknik Kendaraan Ringan, karena 

jumlah siswa lebih dominan yaitu terdapat 618 siswa dari pada jurusan yang 

lainnya yaitu jurusan Teknik Audio Video yang terdapat 66 siswa dan Teknik 

Komputer Jaringan yang terdapat 72 siswa. Dimana jumlah kelas Teknik 

Kendaraan Ringan terdapat 18 kelas sedangkan Tenik Audio Video dan 

Teknik Komputer Jaringan masing-masing terdapat 3 kelas. Dari data buku 

layanan Bimbingan Konseling terdapat 51 peserta didik yang memiliki 
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konflik interpersonal dimana kelas X terdapat 19 siswa, kelas XI terdapat 22 

siswa, kelas XII terdapat 24 siswa. Berangkat dari teori, contoh kasus di atas, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”Hubungan 

Antara Kecerdasan Emosional Dengan Strategi Pemecahan Konflik 

Interpersonal Pada Peserta Didik SMK Tujuh Lima 2 Purwokerto Jurusan 

Teknik Kendaraan Ringan Tahun Akademik 2011/2012”.   

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil perumusan masalah sebagai 

berikut : Apakah ada hubungan kecerdasan emosional dengan  strategi 

pemecahan konflik interpersonal pada peserta didik SMK Tujuh Lima 2 

Purwokerto Jurusan Teknik Kendaraan Ringan Tahun akademik 2011/2012. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

kecerdasan emosional dengan strategi pemecahan konflik interpersonal pada 

peserta didik SMK Tujuh Lima 2 Purwokerto jurusan Teknik Kendaraan 

Ringan Tahun akademik 2011/2012. 

 

D. Manfaat  Penelitian 

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dibidang psikologi sosial 

dan psikologi pendidikan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

beberapa manfaat: 

Hubungan Antara Kecerdasan..., Saskia Lubena, Fakultas Psikologi UMP, 2012



13  

 

 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan dibidang psikologi sosial dan psikologi pendidikan 

khususnya mengenai masalah pemecahan konflik interpersonal dan 

kecerdasan emosional pada remaja.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi Remaja 

Dapat memotivasi diri sendiri untuk berinteraksi dengan baik dalam 

bentuk hal yang positif seperti memilih strategi konflik yang tepat 

untuk pemecahan konflik interpersonal yang nantinya akan sangat 

berguna pada tahap perkembangan selanjutnya dan mencari teman 

sebanyak-banyaknya. 

b. Bagi Guru dan Orangtua 

Dapat memberikan kesempatan dan dukungan untuk dapat 

berinteraksi sosial dengan sebaik-baiknya khususnya pada peserta 

didik SMK Tujuh Lima 2 Purwokerto Jurusan Teknik Kendaraan 

Ringan Tahun Akademik 2011/2012. 

 

 

 

 

 

 

Hubungan Antara Kecerdasan..., Saskia Lubena, Fakultas Psikologi UMP, 2012




