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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Strategi pemecahan Konflik Interpersonal 

1. Pengertian Konflik 

Konflik merupakan hal umum yang terjadi dalam kehidupan sosial. 

Adanya interaksi dari individu yang satu dengan individu yang lain yang 

masing-masing memiliki perbedaan individual (individual differences) 

menimbulkan berbagai macam pertentangan dan konflik. 

Fincham dan Bradbury (1991) dan Peterson (1983) dalam Taylor, 

Peplau dan Sears (1994) mengemukakan konflik adalah suatu proses yang 

muncul ketika tindakan-tindakan dari seseorang terganggu dengan 

tindakan-tandakan dari yang lainnya. Konflik dapat muncul dari pasangan 

menikah, karyawan dan atasan, keluarga dan tetangga, teman dan teman 

sekamar. 

Menurut Rostiana (1999), konflik merujuk pada suatu situasi 

pertentangan antara kekuatan-kekuatan yang ada pada diri individu sendiri, 

maupun antara individu dengan pihak lain dengan adanya pemicu berupa 

stimulus tertentu. Konflik bermuatan emosi dan melingkupi seluruh 

perilaku pada derajat yang berbeda-berbeda antara satu orang dengan 

orang lain. 

Dari berbagai pendapat ahli -ahli diatas mengenai devinisi konflik, 

disimpulkan bahwa konflik merupakan proses yang terjadi pada individu 
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ketika muncul pertentangan baik berupa pengaruh dari dalam diri individu 

maupun dari luar. 

Rustiana (1999) membagi konflik ke dalam dua wilayah: 

a. Wilayah konflik intrapersonal 

Wilayah konflik ini berada dalam diri individu. Dapat 

dikatakan bahwa dalam wilayah ini individu menghadapi pertentangan 

dengan dirinya sendiri, yang muncul akibat adanya berbagai altetnatif 

pilihan dengan nilai yang berbeda-beda. 

b.    Wilayah konflik interpersonal 

Wilayah konflik interpersonal melibatkan kehadiran orahg lain. 

Konflik muncul sebagai salah satu konsekuensi dari kehidupan sosial 

yang memerlukan mteraksi dengan orang lain. Dalam interaksi tersebut 

bisa terjadi perbedaan pendapat, pertentangan tujuan, atau persaingan 

yang dapat memicu konflik interpersonal. Jenis konflik ini lebih 

bersifat antar pribadi yang biasanya terkait dengah sejumlah 

keterampilan hubungan sosial yang dimiiiki masing-masing orang. 

Semakin kurang terampil seseorang dalam menjalin hubungan sosial 

(penyesuaian diri buruk, komunikasi tidak lancar, kepekaan kurang 

memadai), maka konflik interpersonal akan semakin mudah merasuk 

kedalam pengalaman orang tersebut. 

2.  Pengertian Konflik Interpersonal 

Konflik interpersonal berarti suatu ketidaksetujuan antara individu-

individu yang saling berhubungan, sebagai contoh-: teman dekat, pasangan 
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kekasih, atau anggota-anggota keluarga (Devito, 2005). Selanjutnya 

dikatakan bahwa kata "berhubungan" menekankan pada transaksi alami 

dari konflik interpersonal, yakni suatu fakta bahwa posisi setiap individu 

mempengaruhi yang lainnya. Konflik ini menjadi bagian dari setiap 

hubungan interpersonal, antara orang tua dan anak, saudara laki-laki dan 

perempuan, teman, kekasih, pekerja. 

Myers dan Myers (1992) menyatakan bahwa konflik-konflik 

interpersonal bersumber pada: 

a. Perbedaan individual pada setiap orang, misal usia, sikap, pengalaman, 

keahlian, kecerdasan, pelatihan dan Iain-lain. 

b. Keterbatasan sumber daya, misal uang, waktu, perhatian, perasaan, 

benda-benda sumber daya materi lainnya yang harus dibagi dalam 

suatu hubungan. 

c. Keseimbangan peran, siapa yang mengontrol, mendapat kehormatan 

dan Iain-lain. 

Sadli (1986) dalam Rostiana (1999) mengemukakan 3 macam, 

reaksi interpersonal yang memudahkan terjadinya konflik, yaitu: 

a. Reaksi interpersonal agresif, yang ditandai dengan sikap menentang, 

curiga, bermusuhan, dan memperspsikan lingkungan sebagai 

berbahaya. 

b. Reaksi interpersonal compliant dengan ciri-ciri : mengalah, kurang, 

matang, menyerahkan keputusan pada orang lain, dan selalu ingin 

menyenangkan orang lain. 
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c. Reaksi interpersonal detachment yang ditandai denagn ciri-ciri sikap: 

mengambil jarak, tidak mau terlibat dengan orang lain, dan sedapat 

mungkin menghindari orang lain. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian konflik 

interpersonal yaitu ketidaketujuan antara individu-individu yang saling 

berhubungan, seperti hubungan anatara orang tua dan anak, saudara laki-

laki dan perempuan, antara teman, kekasih bahkan pada pekerjaan. 

3. Konflik Interpersonal Pada Masa Remaja 

Remaja memulai proses penyesuaian sosial dengan mencoba 

membangun hubungan dengan orang-orang di luar lingkungan keluarga 

dan sekolah, termasuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hubungan-

hubungan itu tidak terjadi sebelumnya, sehingga hal ini sering membawa 

konflik bagi remaja yang bersangkutan. Konflik yang terjadi berkisar di 

sekitar konflik nilai dan standar kelompok yang baru dirasakan individu, 

dimana hal itu sangat berpengaruh bagi penerimaan maupun penolakan 

sosial terhadap individu (Aryanti, 1997). 

Pengertian konflik interpersonal dalam suatu hubungan pada masa 

remaja yaitu interaksi oposisi, yang dilihat sebagai rangkaian suatu bagian 

hubungan interpersonal yang alami dari harapan-harapan peran yang 

terkait dengan transisi tingkat usia dan perubahan kemasakan (Hartup dan 

Shantz, 1992). Selanjutnya disebutkan bahwa kecemasan dan akumulasi 

stres dari transisi yang berlipat ganda akan semakin bertambah ketika 

konflik dimunculkan ataupun konflik tidak dikendalikan secara efektif. 
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Terdapat tiga preposisi yang dikemukakan oleh Hartup dan Shantz 

(1992) mengenai konflik interpersonal dan proses perkembangan dalam 

suatu hubungan pada remaja yaitu: 

a. Konflik menyediakan suatu perspektif pada perbedaan diantara 

beraneka hubungan dimana remaja berpartisipasi dan jalinan hubungan 

yang fungsional antara mereka. 

b. Proses konflik merupakan suatu yang integral bagi adaptasi 

perkembangan baik bagi individu remaja itu sendiri maupun bagi 

dyad-dyad dimana mereka terlibat. 

c. Konflik pada hubungan yang akrab memberi kontribusi secara 

langsung maupun tidak langsung bagi perkembangan kompetensi dan 

kesehatan psikososial selama masa remaja. 

Tampaklah bahwa pemahaman proses konflik pada remaja bisa 

menjelaskan adaptasi dari suatu hubungan bagi perubahan individu 

sekaligus perkembangan dari keterampilan dalam mengelola konflik.  

4. Pemecahan Konflik Interpersonal Remaja 

Pemecahan konflik menunjukan pada proses perilakuan yang 

bersifat secara nyata maupun secara kognitif. Hal ini karena pemecahan 

masalah merupakan proses atau tehnik individu mencoba menemukan 

suatu solusi terhadap masalah (D'Zurilla dan Goldfiied, 1971). Remaja 

membuat bermacam-macam alternatif respon untuk menghadapi situasi 

problematik, dan melakukan penyeleksian respon dari alternatif-alternatif 

yang ada. 
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Tujuan dari pemecahan konflik interpersonal adalah untuk 

merangsang perilaku yang kemungkinan menghasilkan akibat positif dan 

menghindari akibat negatif (D'Zurilla dan Goldfiied, 1971). Remaja 

belajar tentang petilaku-perilaku yang kemungkinan menimbulkan akibat 

positif dan negatif. Individu belajar untuk mengontrol perilakunya, 

sehingga segala perilaku yang muncul akan berdampak positif baik bagi 

din sendiri maupun bagi orang lain. Dengan demikian pemecahan konflik 

interpersonal remaja menunjukan pada proses belajar yang melibatkan 

strategi kognitif dan keterampilan kontrol diri yang memungkinkan remaja 

untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki (D'Zurilla dan Goldfiied, 

1971). 

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa 

pemecahan konflik interpersonal remaja adalah proses pada remaja untuk 

menetapkan solusi dari masalah yang dihadapinya  untuk menghasilkan 

dampak yang positif melalui proses sbelajar dan penyeleksian atas 

alternative-alternatif yang memungkinkan.  

5.  Strategi Pemecahan Konflik Interpersonal 

Apakah konflik tersebut menyebabkan hambatan dalam suatu 

hubungan bergantung dari bagaimana pendekatannya. Jika konflik 

dikonfrontasikan dengan strategi-strategi yang produktif, konflik akan 

dapat diselesaikan, dan suatu hubungan akan menjadi lebih kuat dan sehat. 

Namun bagaimanapun, penggunaan strategi yang destruktif dan tidak 

produktif akan membuat hubungan selanjutnya menjadi lebih buruk. Hal 
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ini sejalan dengan pendapat Myers dan Myers (1992) yang menyatakan 

bahwa konflik bisa bernilai karena mencegah stagnasi dan konformitas 

tanpa pemikiran, dan hal itu bisa menstimulasi pengeksplorasian ide-ide 

dan prosedur-prosedur baru, hubungan yang baru, penerimaan yang sehat, 

dan penyesuaian dalam perubahan. Selanjutnya dikemukakan bahwa 

konflik dan berbagai perbedaan yang ada bisa membuat masalah-masalah 

dibuka, didiskusikan, dan dipecahkan. 

Wirawan (2010) mengemukakan strategi pemecahan konflik 

interpersonal adalah pola perilaku seseorang dalam menghadapi situasi 

konflik. Sedangkan Winardi (2007) berpendapat bahwa strategi 

manajemen pemecahan konflik interpersonal merupakan pendekatan yang 

dilakukan seseorang dalam menghadapi suatu situasi konflik yang 

berhubungan dengan cooperativeness dan assertiveness. 

Seperti dikemukakan sebelumnya konflik dapat menunjang atau 

mengancam suatu hubungan tergantung dari cara penyelesaiannya. 

Konflik dapat membantu seseorang untuk memperjelas dan mengubah 

harapannya terhadap suatu hubungan serta konsepsi tentang dirinya dan 

pihak lainnya. Di lain pihak, konflik dengan pengambilan keputusan yang 

tidak membangun akan membuat suasana semakin panas, saling mencela, 

dan keadaan ini tentu mengancam kelangsungan suatu hubungan (Sears, 

Freedman, Peplau, 1985). Konflik bisa menyakitkan ketika konflik 

dihadapi dengan defensi, keras kepala, dan menarik diri dari interaksi 

(Gottman dan Krokof, 1989) dalam Taylor, Peplau dan Sears (1994). 
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Setiap konflik selalu melibatkan adanya tindakan atau cara tertentu untuk 

mengatasinya. Pruitt dan Rubin (2009) menggolongkan lima kelompok 

strategi utama pemecahan konflik interpersonal, yaitu: 

1. Contending (bertanding), yaitu mencoba menerapkan solusi yang 

lebih disukai oleh salah satu pihak dapat berbentuk tindakan fisik 

ataupun contentious (pertengkaran). 

2. Yielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia 

menerima kurang dari sebetulnya diinginkan. 

3. Problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative yang 

memuaskan aspirasi kedua belah pihak dengan cara berkompromi dan 

solusi integrative (rekonsiliasi kreatif atas kepentingan-kepentingan 

mendasar masing-masing pihak). 

4. Withdrawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi 

konflik, baik secara fisik maupun psikologis. 

5. Inaction (diam), yaitu tidak melakukan apapun. 

 Devito (1995) memaparkan mengenai strategi-strategi manajemen 

konflik sebagai berikut:  

a. Penghindaran dan melawan secara aktif 

Penghindaran berkaitan dengan menghindar secara fisik yang 

nyata, misal meniggalkan ruangan. Dari pada menghindar dari pokok 

persoalan, berperan aktiflah pada konflik interpersonal yang dihadapi. 

Jadilah pembicara dan pendengar yang aktif dan bertanggung jawab 

terhadap setiap pemikiran dan perasaanmu. 
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b. Memaksa dan berbicara 

Kebanyakan orang tidak menghadapi pada pokok persoalan 

melainkan memaksakan posisinya pada orang lain, baik secara fisik 

maupun emosional. Alternatif yang nyata adalah berbicara dan 

mendengar. Keterbukaaan, empati dan sikap yang positif merupakan 

awal yang tepat. 

c. Menyalahkan dan empati 

Ketika kita menyalahkan seseorang, ada niat tertentu pada 

orang tersebut. Bukan perilakunya yang dipermasalahkan tapi 

menyalahkan orangnya. Hal ini tidak akan menyelesaikan masalah. 

Cobalah berempati. Merasakan apa yang dirasakan orang lain dan 

berusaha melihat situasi seperti orang tersebut. Pahamilah mengapa 

orang lain menilai situasi tersebut secara berbeda. 

d. Mendiamkan dan memfasilitasi ekspresi secara terbuka  

Mendiamkan disini merupakan teknik dalam menghadapi 

konflik dengan mendiamkan orang lain, terkadang sambil menangis. 

Cara ini tidak akan menjelaskan dan menyelesaikan konflik. Pastikan 

bahwa setiap orang diijinkan untuk mengekspresikan dirinya secara 

bebas dan terbuka, tanpa ada yang merasa lebih rendah ataupun lebih 

tinggi. 

e. Gunnysucking dan fokus masa sekarang 

Gunnysucking merupakan istilah yang berarti menyimpan 

keluhan-keluhan yang ada sehingga bisa muncul pada saat lainnya. 
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Jika hal ini dilakukan, masalah tidak dapat dituntaskan, akan muncul 

dendam dan perasaan bermusuhan. Fokuskan konflik disini dan 

sekarang dan fokuskan konflik pada orang yang dimaksud, bukan pada 

ibunya atau temannya. 

f.   Manipulasi dan spontan 

Manipulasi berarti individu menghindari konflik terbuka dan 

berusaha menyembunyikan konflik dengan tetap berperilaku 

menyenangkan. Sebaliknya, ekspresikan perasaan secara spontan. 

Konflik interpersonal bukan mencari siapa yang menang dan yang 

kalah, namun pemahan dari kedua belah pihak. 

g. Penolakan dan penerimaan pribadi 

Pada penolakan pribadi digunakan cinta dan afeksi. Seseorang 

akan berperilaku dingin dan tidak perduli sehingga pihak lain akan 

merasa bersalah. Sebaliknya, ekspresikan perasaan positif pada orang 

lain.Konflik apapun dihadapi bukan untuk disesali dengan tidak 

mengatakan apa yang ingin dikatakan karena kita mencintai orang 

tersebut. 

h. Melawan "di bawah dan diatas ikat pinggang" 

Melawan dari bawah (dari belakang) hanya akan menambah 

masalah. Bawalah konflik pada area dimana lawan bisa memahami dan 

mengatasinya. Ingatlah, konflik interpersonal bukan mencari siapa 

yang menang dan yang kalah, tapi untuk mengatasi masalah dan 

memperkuat hubungan.  
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i. Argumentatif dan agresif verbal 

Agresif verbal adalah suatu cara untuk memenangkan argumen 

dengan memberikan rasa kesakitan secara psikologis denagn 

menyerang konsep diri orang lain, misal latar belakang, penampilan 

fisik dan Iain-lain. Argumentatif adalah kesediaan untuk berdebat 

mengenai suatu sudut pandan, mengatakan pemikiran dari suatu sudut 

pandang.  

Selama konflik interpersonal kita hampir tidak mungkin 

menahan diri sejenak, menganalisis situasi, dan mengevaluasi prinsip 

efektivitas yang mungkin paling relevan. Karena kesulitan ini Devito 

(2011) membedakan dua prinsip manajemen konflik, yaitu 

1. Manajemen konflik yang tidak produktif 

a. Penghindaran (avoidance), nonnegoiasi dan redefinisi, dapat 

diartikan dengan pelarian fisik, tidak mau mendiskusikan atau 

mendengarkan argumen pihak lain, dan diredefinisi sedemikian 

rupa sehingga seakan-akan sama sekali tidak ada konflik. 

b. Pemaksaan, yaitu berusaha memaksakan keputusan atau cara 

berfikir mereka dengan menggunakan pemaksaan atau kekuatan 

fisik. 

c. Minimasi, yaitu mengatasi konflik dengan menganggap nya 

remeh. 

d. Menyalahkan, lebih kepada strategi bertengkar 

e. Peredam, membungkam pihak lain saat bertengkar bisa dengan 

menangis. 
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f. Karung goni, mengacu pada tindakan menimbun kekecewaan 

dan kemudian menumpuhkannya pada lawan bertengkar.   

g. Manipulasi, salah satu pihak berusaha mengalihkan konflik 

dengan bersikap mempengaruhi. 

h. Penolakan pribadi, salah satu pihak menolak memberikan cinta 

dan kasih sayang dan berusaha memenangkan pertengkaran 

dengan membuat pihak lain menyerah karena sikap kita. 

2. Manajemen konflik yang efektif  

a. Berkelahi secara sportif, dalam hubungan interpersonal  kita 

tahu dimana garis batas yang harus ditarik khususnya dalam 

hubungan yang berlangsung lama. 

b. Bertengkar secara aktif, jika konflik ingin diselesaikan harus 

dihadapi secara aktif oleh kedua pihak. 

c. Bertanggung jawab atas pikiran dan perasaan 

d. Langsung dan spesifik, pusatkan konflik saat ini 

e. Gunakan humor untuk meredakan keegangan 

Gordon dan Miftah Toha (dalam Sopiah,2008) mengemukakan 

secara umum bahwa strategi pemecahahan konflik interpersonal adalah 

sebagai berikut : 

a. Strategi menang-kalah 

Startegi ini ada kalanya pihak tertentu menggunakan wewnang 

atau kekuasaan untuk memenangkan atau menekan pihak lain. 
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b. Strategi kalah-kalah 

Strategi ini dapat berupa kompromi, dimana kedua belah pihak 

berkorban untuk kepentingan bersama. 

c. Strategi menang-menang 

Konflik dipecahkan melalui problem solving. Metode ini 

dianggap paling baik karena tidak ada pihak yang dirugikan. 

Robins (1996) juga mengemukakan pendapatnya tentang 

strategi pemecahan konflik interpersonal, antara lain : 

a. Bersaing, yaitu suatu hasrat untuk memuaskan kepentingan 

seseorang, tidak perduli dampak terhadap pihak lain pada konflik 

itu. 

b. Berkolaborasi, yaitu situasi dan pihak-pihak pada suatu konflik 

masing-masing sangat berkeinginan untuk memuaskan sepenuhnya 

kepentingan semua pihak. 

c. Menghindar, yaitu hasrat untuk menarik diri atau menekan suatu 

konflik 

d. Mengakomodasi, yaitu kesediaan dari satu pihak dalam suatu 

konflik untuk menaruh kepentingan lawannya diatas 

kepentingannya. 

e. Berkompromi, yaitu suatu situasi dimana tiap pihak pada suatu 

konflik bersedia melepaskan sesuatu. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konflik dapat 

mengancam suatu hubungan dan dapat membantu seseorang untuk 
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memperjelas suatu hubungan tergantung dari cara penyelesaiannya dengan 

strategi-strategi manejemen konflik seperti: contending, yielding, problem 

solving, withdrawing, inaction. Atau dengan cara penghindaran dan 

melawan secara aktif; Memaksa dan berbicara; Menyalahkan dan empati; 

Mendiamkan dan memfasilitasi ekspresi secara terbuka; Gunnysucking dan 

fokus masa sekarang; Manipulasi dan spontan; Penolakan dan penerimaan 

pribadi; Melawan "di bawah dan diatas ikat pinggang" ; Argumentatif dan 

agresif verbal 

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi Pemecahan Konflik 

Interpersonal. 

Lee Fen Ming (dalam Wirawan,2010) menjelaskan bahwa 

kecerdasan emosi mempunyai hubungan positif terhadap strategi 

menejemen konflik interpersonal kolaborasi dan kompromi (problem 

solving). 

Wirawan (2010) menyatakaan faktor-faktor yang mempengaruhi 

strategi pemecahan konflik interpersonal antara lain asumsi mengenai 

konflik, pola komunikasi dalam interaksi konflik, kekuasaan yang 

dimiliki, kepribadian, situasi konflik dan posisi dalam konflik. 

Sementara Handoko (2008), mengungkapkan strategi pemecahan 

konflik interpersonal dalam organisasi dipengaruhi oleh komunikasi, 

hubungan interpersonal dan karakteristik kepribadian tertentu. 

Dari uraian pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi strategi pemecahan konflik interpersonal adalah 
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kecerdasan emosi, komunikasi interpersonal, hubungan interpersonal, 

kepribadian, asumsi mengenai konflik, kekuasaan yang dimiliki, situasi 

konflik dan posisi dalam konflik. 

 

B. Kecerdasan Emosional 

1. Pengertian Kecerdasan 

Menurut Kamus Psikologi (Chaplin, 2002), inteligensi mempunyai 

pengertian : (1) kemampuan memahami dan menyesuaikan diri terhadap 

situasi baru secara cepat dan efekitf; (2) kemampuan menggunakan konsep 

abstrak secara efektif; (3) kemampuan memahami pertalian-pertalian dan 

belajar secara cepat. 

Menurut B.F Skinner (dalam Goleman, 2009), IQ dianggap salah 

satu faktor penentu keberhasilan seseorang dala berbagai bidang. 

Seseorang yang memiliki IQ tinggi dianggap lebih memiliki daya analisis 

dan sintesis yang baik, dibandingkan mereka yang memiliki IQ lebih 

rendah. 

Menurut Wechsler, inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak 

dengan mencapai suatu tujuan untuk berfikir secara rasional dan untuk 

berhubungan dengan lingkungan secara efektif (dalam Winkel, 1996). 

Menurut Thrustone (dalam Winkel, 1996), inteligensi merupak 

kombinasi dari berbagai kemampuan dasar (Primary Abilities). 

Kemampuan dasar itu disebut “faktor utama” dan berjumlah tujuh faktor 
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bilangan, ingatan, penggunaan bahasa, kelancaran kata, pemecahan 

masalah, kecepatan dan ketepatan alam mengamati dan pengamatan ruang. 

Berasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa inteligensi 

merupakan suatu kemampuan dasar seseorang untuk dapat bertindak 

rasional, pemahaman penyesuaian diridengan lingkungan secara efektif 

dan efisien agar dapat menentukan keberhasilan dalam berbagai bidang. 

2. Pengertian Emosi 

Emosi berasal dari kata kerja bahasa latin, yang berakar dari kata 

“muvere”, yaitu mempunya arti menggerakan. Bergerak penambahan 

awalan e agar memberi arti bergerak ke menjauh, yang menyiratkan bahwa 

kecenderungan bertindak atau melakukan sesuatu merupakan hasil mutlak 

dalam emosi (Goleman, 2009). 

Goleman (2009) menjelaskan bahwa secara garis besar terdapat 

beberapa macam emosi, yaitu: 

a. Amarah 

Amarah meliputi rasa dendam, kebencian, kejengkelan, 

frustasi, kegusaran, kekesalan, perasaan tersinggung, sters dan 

permusuhan. 

b. Gembira 

Gembira meliputi perasaan senang, bahagia, kenikmatan, 

kepuasan, ketenangan, hiburan, kegirangan, terpesona, takjub dan 

bersukaria. 

 

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



30  

 

 

c. Depresi atau kesedihan 

Depresi meliputi perasaan sedih, kesengsaraan, kemurungan, 

kekesalan, penesalan yang dalam, tidak bahagia, dukacita, penderitaan 

batin, keadaan yang susah dan melankolis. 

d. Ketakutan 

Ketakutan meliputi perasaan gelisah, takut, gugup, tidak 

tenang, kecemasan, kekhawatiran, ragu-ragu. 

e. Cinta 

Cinta meliputi penerimaan, persahabatan, kepercayaan, 

kebaikan hati, rasa dekat, kasih dan kasmaran. 

f. Terkejut 

Terkejut meliputi terkesiap, takjub dan terpana. 

g. Malu 

Meliputi rasa salah, malu hati, kesal hati, hina dan sesal. 

Lazarus (1991) mendefinisakan emosi sebagai reaksi-reaksi 

oganisme (meliputi biologis, psikologis dan sosial) yang rumit dan 

terpolamengenai bagaimana individu berfikir mengenai apa yang 

dilakukan sepanjang hidup untuk bertahan hidup dan memeriahkan hidup 

serta untuk mencapai apa ynag diinginkan diri sendiri. Lazarus 

memisahkan emosi menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Emosi positif 

Emosi positif adalah emosi yang terarah dan mengarahkan 

munculnya apa yang diharapkan, sehingga harapan yang diinginkan 

dapat terwujud dengan menggunakan emosi yang positif. 
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b. Emosi negatif 

Emosi negatif adalah emosi yang tidak terarah dengan tujuan 

sehingga yang menjadi suatu tujuan yang diharapkan tidak searah 

dengan harapan ynag diinginkan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa emosi secara 

garis besar terdiri dari berbagai macam, yaitu amarah, gembira, depresi, 

ketakutan, cinta, terkejut dan malu. 

3. Pengertian Kecerdasan Emosional 

Ada sebuah pandangan sempit tentang kecerdasan yang 

mengatakan bahwa IQ merupakan fakta genetik yang tidak mungkin 

dirubah oleh pengalaman  hidup, dan mengatakan bahwa takdir kita dalam 

kehidupan ditetapkan oleh faktor bawaan. Selama ini banyak orang 

menganggap bahwa jika seseorang memilki tingkat keceerdasan 

intelektual (IQ) yang tinggi, maka orang tersebut memilki peluang untuk 

meraih kesuksesan yang lebh besar dibanding orag lain yang memilki 

kecerdasan intelektual yang rendah. Pada kenyataannya ada banyak kasus 

dimana seseorang memilki tingkat kecerdasan intelektualnya yang tinggi 

tersisih dari orang yang tingkat intelektualnya rendah. Ternyata IQ 

(Intelectual Quotient) yang tinggi tidak menjamin seeorang akan 

mengalami kesuksesan (www.iqeb.web.id) 

Seperti yang dikemukakan Goleman (2009) bahwa dalam 

kenyataan, dapat ditemui adanya orang-orang yang memiliki IQ tinggi 

mempunyai prestasi yang “biasa-biasa” saja dalam dunia kerja dan ada 
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orang IQ-nya lebih rendah dan prestasinya pada waktu sekolah sedang-

sedang saja justru berhasil dalam karirnya dan menduduki posisi tinggi 

dalam pekerjaan. Goleman (2009) menyatakan bahwa inteligensi 

(kecerdasan otak) hanya menyumnbang 20 % dari seluruh faktor yang 

menentukan hidup, selebihnya 80 % ditentukan oleh faktor lain, diantara 

yang terpenting yaitu kecerdasan emosional. 

Goleman (2009)  mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai 

kemampuan seseorang untuk dapat memotivasi diri sendiri dan bertahan 

meghadapi frustasi, kesanggupan untuk mengendalikan dorongan hati dan 

emosi, tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan 

menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berfikir, untuk 

membaca perasaan terdalam orang lain (empati), untuk memelihara 

hubungan dengan sebaik-baiknya dan kemampuan untuk memecahkan 

konflik. Keterampilan-keterampilan ini, sebagaimana nanti akan kita lihat, 

dapat diajarkan kepada anak-anak, untuk memberi mereka peluang yang 

lebih baik dalam memanfaatkan potensi intelektual (Goleman,2009). 

Salovey dan peter (dalam Goleman,2009)dari University of New 

Hampshire yang pertama kali memberikan definisi kecerdasan emosional 

sebagai kumpulan dari kemampuan-kemampuan dan ekspresi emosi pada 

satu orang dan orang lain, peraturan objektif pada emosi diri sendiri dan 

pencapaian dalam hidup. 

Dari pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa kecerdasan 

emosi adalah  suatu kemampuan dimana seseorang dapat memotivasi diri 
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sendiri dan dapat mengendalikan dorongan hati serta emosinya agar dapat 

memecahkan konflik dan bertahan dalam menghadapi frustasi serta untuk 

memberikan peluang yang lebih baik dalam memanfaatkan potensi 

intelektualnya. 

4. Aspek-aspek Kecerdasan Emosional 

Salovey (dalam Goleman, 2009) kecerdasan emosional terdiri dari 

lima komponen atau aspek, yaitu : 

a. Mengenali emosi diri 

Keadaran diri atau pengenalan terhadap perasaan-perasaan 

yang dialami merupakan dasar kecerdasan emosional. Orang yang 

dapat mengenal perasaannya pada saat perasaan itu muncul ke 

permukaan orang-orang yang mampu mengendalikan kehidupannya 

dan mampu membuat keputusan pribadi yang lebih mantap. 

b. Mengelola emosi 

Disini mencangkup kemampuan untuk bangkit dari perasaan 

yang menekan. Emosi yang terlalu intens atau terlalu lama akan 

mengganggu stabilitas kehidupan kita. Setiap perasaan adalah hambar. 

Jadi, yang penting bukan menekan perasaan tetapi kesinambungan. 

Emosi yang terlalu ditekan akan menciptakan sekumpulan perasaan, 

sebaliknya emosi yang tidak terkontrol atau terlalu ekstrim akan 

mengarah kepada kehidupan patologis. 
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c. Memotivasi diri sendiri 

Mengatur emosi adalah sangat penting agar kita dapat 

memusatkan perhatian, memotifasi diri dan menjadi lebih kreatif. 

Orang yang mampu menahan diri terhadap kepuasaan dan 

mengendalikan dorongan hati akan cenderung jauh lebih produktif dan 

efektif dalam hal apapun yang individu lakukan dalam hidupnya. 

d. Mengenali emosi orang lain 

Kemampuan yang juga bergantung pada kesadaran diri 

emosional adalah enpati. Individu ynag meniliki kemampuan empati, 

lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang 

mengisyaratkan aspek-aspek yang dibutuhkan atau dikehendaki oang 

lain. 

e. Membina hubungan dengan orang lain   

Membina hubungan merupakan keterampilan yang menunjang 

popularitas, kepemimpinan dan keberhasilan antar pribadi. Individu 

yang hebat dalam keterampilan membina hubungan akan sukses dalam 

bidang apapun yang mengandalkan pergaulan yang mulus dengan 

orang lain. 

Menurut Goleman (2009), kecerdasan emosional adalah 

kemampuan emosi dimana terdapat lima indikator kecerdasan emosional, 

yaitu : 

a. Kemampuan mengenali emosi diri. Seperti : kemampuan untuk 

memecahkan konflik yang dihadapi, berfikir sebelum bertindak, 
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mengenali perasaan batin sendiri dan mengetahui apa yang seharusnya 

diakukan. 

b. Kemampuan mengendalikan emosi. Seperti : dapat menerima sesuatu 

yang menimpa pada dri sendiri, sanggup menunda sesuatu demi 

mencapai tujuan. 

c. Kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Seperti : sanggup bekerja 

keras demi tujuan yang akan dicapai, selalu berusaha untuk maju dan 

segera bangkit dari kekecewaan dan kegagalan hidup. 

d. Kemampuan berempati. Seperti ; dapat mengenali emosi dan dapat 

merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. 

e. Kemampuan membina hubungan dengan orang lain. Seperti : 

mempunyai banyak teman, dapat menjadi pendengar yang baik, 

menghormati dan menghargai orang lain dan mempunyai sense of 

humor yang tinggi. 

Menurut Salovey dan Peter (dalam Goleman, 2009) , konsep 

kecerdasan emosional terdiri dari tiga jenis, yaitu : 

a. Kemampuan pengenalan emosi secara tepat dan pengungakapan emosi 

pada diri sendiri maupaun orang lain. 

b. Pengelolaan emosi yang sesuai pada diri sendiri maupun pada orang 

lain. 

c. Kemampuan menggunakan emosi untuk perencanaan, berinteraksi atau 

keaktifan dan memotifasi suatu tindakan. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulakan bahwa aspek-aspek 

kecerdasan sosial dapat dibagi menjadi lima komponen yaitu mengenali 

emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi 

orang lain dan membina hubungan dengan orang lain. 

5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosional 

Goleman (2009) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecerdasan emosional, antara lain : 

a. Diri sendiri 

Yaitu faktor-faktor yang terdapat pada diri individu itu sendiri. 

Misalnya, bagaimana kepribadiannya. Pada perkembangan kecerdasan 

emosionalnya akan meningkat, menurut dan bertahan itu tergantung 

dari diri sendiri karena dengan mengenali diri sendiri maka kita 

mengetahui kapan pikiran atau perasaan menguasai keputusan sebab 

keputusan yang diambil mengakibatkan pada tingkah laku diri sendiri 

an orang lain. 

b. Keluarga 

Keluarga memberikan pendidikan emosi sedikit tetapi jelas 

dan terus-menerus agar tertanam di dalam diri remaja. Pendidikan 

emosional diberikan harus disesuaikan dengan kemampuan remaja 

dan perkembangan remaja yang berubah-ubah. Pendidikan emosional 

diberikan mulai dari masa kanak-kanak agar saat remaja emosionalnya 

sudah matang. 
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c. Sekolah 

Sekolah secara tidak langsung berperan pada peningkatan dan 

perkembangan kecerdasan emosional. Sekolah merupakan wadah dan 

pengalaman yang sagat menentukan dan mempengaruhi masa remaja 

dan selanjutnya terutama untuk proses pembentukan emosional remaja 

tersebut. 

Hamburg (dalam Goleman,2009) kebanyakan remaja terpapar 

pada godaan seksualitas, alkohol dan obat terlarang, kebiasaan 

merokok, serta godaan lainnya. Maka manfaat sekolah adalah 

kemampuan untuk menunda kepuasaan, untuk bertanggung jawab 

secara sosial dengan cara yang tepat , untuk mempertahankan kenda;i 

terhaap emosi, untuk memiliki pandangan yang optimistik.  

d. Masyarakat 

Pendidikan emosi di lingkungan masyarakat seperti bersikap 

tegas, mempelajari seni bekerja sama, memecahkan konflik dn 

berkompromi atau merundingkan sesuatu sangat diperlukan oleh para 

renaja. 

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor faktor 

yang mempengaruhi kecerdasan emosional adalah diri sendiri, keluara, 

sekolah dan masyarakat. 

6. Kecerdasan Emosional pada Remaja 

Kecerdasan emosionala yaitu suatu suatu kemampuan untuk 

memotivasi diri sendiri dan bertahan dalam menghadapi frustasi, 
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mengendalikan dorongan hati (pengendalian diri), tiak melebih-lebihkan 

kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar bebas stress atau 

depresi tidak melumpuhan berfikir (Goleman, 2009). 

Keterampilan sosial dan emosional yang merupakan wujud dari 

kecerdasan emosional mempunyai manfaat luas bagi remaja, bagi tingkah 

laku mereka di dalam dan diluar sekolah dan bagi kemampuan belajar 

mereka. Menurut Goleman (2009), bentuk-bentuk dari keterampilan sosial 

dan emosional yang harus dimiliki oleh remaja antara lain, yaitu : 

a. Dapat mengelola emosi dengan baik 

Contoh : 

1) Toleransi yang tinggi terhadap frustasi dan pengelolaan amarah 

2) Berkurangnya perilaku agresif dan merusak diri sendiri 

3) Lebih mampu mengungkapkan amarah dengan tepat tanpa 

berkelahi 

4) Berkurangnya perkelahian dan gangguan diruang kelas 

5) Perasaan yang lebih positif tentang diri sendiri, sekolah dan 

keluarga 

6) Lebih baik dalam menangani ketegangan jiwa 

7) Berkurangnya kesepian dan kecemasan dalam pergaulan 

b. Dapat memanfaatkan emosi secara produktif 

Contoh : 

1) Mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri 

2) Mampu memusatkan perhatian terhadap tugas yang dikerjakan 
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3) Kurang impulsif : lebih menguasai diri 

4) Nilai pada tes-tes prestasi meningkat 

c. Dapat membina hubungan dengan baik 

Contoh : 

1) Meningkatkan kemampuan menganalisis dan memahami 

hubungan 

2) Mampu dalam menyelesaikan persoalan ynag timbul dalam 

hubungan 

3) Mampu dan terampil dalm bekomunikasi 

4) Mudah bergaul, bersahabat, dan terlibat dengan teman sebaya 

5) Lebih dibutuhkan oleh teman sebaya 

6) Mampu menaruh perhatian dan tenggang rasa 

7) Mampu memikirkan kepentingan sosial dan selaras dalam 

kelompok 

8) Lebih suka berbagi rasa, kerja sama dan suka menolong 

9) Lebih demokratis dalam bergaul dengan orang lain 

d. Dapat membaca emosi orang lain 

Contoh : 

1) Mampu menerima sudut pandang orang lain 

2) Memperbaiki empati dan kepekaan terhadap perasaan orang lain 

3) Mampu dalam mendengarkan orang lain 
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e. Kesadaran diri emosional 

Contoh : 

1) Perbaikan dalam mengenali dan merasakan emosinya sendiri 

2) Lebih mampu memahami penyebab perasaan yang timbul 

3) Mengenali perbedaan perasaan dengan tindakan 

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kecerdasan 

mempunyai manfaat yang penting bagi remaja. Kecerdasan emosional 

yang seharusnya dimiliki oleh remaja antara lain adalah: dapat mengelola 

emosi dengan baik; dapat memanfaatkan emosi secara produktif; dapat 

membina hubungan dengan baik; dapat membaca emosi orang lain dan 

kesadaran diri emosional. 

 

C. Peserta Didik 

1. Pengertian remaja 

Istilah adolescence atau remaja berasal dari kata latin "adolescere" 

yang berarti "tumbuh" atau "tumbuh menjadi dewasa". Istilah adolescere, 

seperti yang digunakan saat ini, mempunyai arti yang lebih luas, 

mencangkup kematangan mental, emosional, sosial, fisik menurut Piaget 

(Hurlock, 1993). 

Pengertian remaja dari segi fisik yaitu diawali dengan adanya 

perubahan penampilan fisik dan disretai kematangan organ-organ seksual. 

Menurut sudut pandang psikologjs, masa remaja merupakan masa transisi 

dalam aspek-aspek perkembangan mental, emosi, sosial dan kebidupan 
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seksualnya. Perubahan dari segi fisik dan psikis ini sering menimbulkan 

adanya kebutuhan-kebutuhan dalam diri remaja yang tidak ditemuinya 

ketika masih kanak-kanak. 

Menurut Ana Freud (Singgih dan Singgih, 1983) bahwa masa 

remaja (adolesensia) merupakan suatu proses perkembangan dimana 

terjadi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan 

psikoseksual, perubahan dalam hubungan dengan orangtua dan cita-cita 

mereka. 

Lewin (Monks dkk, 1999) mengatakan bahwa remaja masih berada 

dalam tempat peralihan antara anak-anak dan dewasa. Remaja tidak 

mempunyai tempat yang jelas, karena tidak termasuk golongan anak dan 

belum digolongkan sebagai orang dewasa. 

Menurut WHO (Sarwono, 2000) remaja adalah suatu masa dimana 

a. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukan tanda-tanda 

seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. 

b. Individu mengalami perkembangan psikologik dan pola identifikasi 

dari kanak-kanak menjadi dewasa. 

c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh 

kepada keadaan yang relatif  lebih mandiri. 

Dari berbagai pengertian remaja, dapat disimpulkan bahwa remaja 

sebetulnya tidak memiliki tempat yang jelas. Remaja sudah tidak termasuk 

golongan anak-anak, tetapi belum juga dapat diterima secara penuh untuk 

masuk ke golongan orang dewasa. Remaja ada diantara anak dan orang 
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dewasa. Oleh karena itu, remaja sering kali dikenal dengan fase "mencari 

jati diri" atau fase "topan dan badai". Remaja masih belum menguasai dan 

mengfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun psikisnya (Monks 

dkk, 1989). Namun, fase remaja merupakan fase perkembangan yang 

tengah berada pada masa amat potensial, baik dilihat dari aspek kognitif, 

emosi, maupun fisik. 

2. Ciri-ciri remaja 

Menurut Hurlock, karena remaja lebih banyak berada di luar rumah 

bersama dengan teman-teman sebaya sebagai kelompok, maka dapatlah 

dimengerti bahwa pengaruh teman-teman sebaya pada sikap, pembicaraan, 

minat, penampilan dan perilaku terkadang lebih besar daripada pengaruh 

keluarga.  

Seperti halnya dengan semua periode yang penting selama rentang 

kehidupan, masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan 

dengan periode sebelumnya dan sesudahnya (Hurlock, 1993). Ciri-ciri 

masa remaja, yaitu: 

a. Masa remaja sebagai periode yang penting 

Terjadi perkembangan fisik dan mental yang cepat dan penting 

terutama pada awal masa remaja. Semua perkembangan itu 

menimbulkan perlunya penyesuaian mental dan perlunya membentuk 

sikap, nilai dan minat baru. 

b. Masa remaja sebagai periode peralihan 
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Peralihan tidak berarti terputus dengan atau berabah dari apa 

yang telah terjadi sebelumnya, melainkan lebih-lebih sebuah peralihan 

dari satu tahap perkembangan ke tahap berikutnya. Artinya, apa yang 

telah terjadi sebelumnya akan meninggalkan bekasnya pada apa yang 

terjadi sekarang dan yang akan datang. Struktur psikis anak remaja 

berasal dari masa kanak-kanak, dan banyak ciri yang umumnya 

dianggap sebagai ciri khas masa remaja sudah ada pada masa akhir 

anak-anak (Hurlock, 1993). Perubahan fisik yang terjadi selama tahun 

awal masa remaja mempengaruhi tingkat perilaku individu dan 

mengakibatkan diadakannya penilaian kembali penyesuaian nilai-nilai 

yang telah bergeser. 

c. Masa remaja sebagai periode perubahan 

Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa 

remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Ada empat perubahan 

yang sama yang hampir bersifat universal, yaitu : 

1. Meningginya emosi, yang intensitasnya bergantung pada tingkat 

perubahan fisik dan psikologis yang terjadi. 

2. Perubahan tubuh, minat dan peran yang diharapkan oleh kelompok 

sosial untuk diperankan, menimbulkan masalah baru. 

3. Dengan perubahnya minat dan pola perilaku, maka nilai -nilai juga 

berubah. Apa yang masa kanak-kanak dianggap penting, sekarang 

setelah hampir dewasa tidak penting lagi. 
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4. Sebagian besar remaja bersikap ambivalen terhadap setiap 

perubahan. Mereka menginginkan dan menuntut kebebasan tetapi 

mereka sering takut bertanggung jawab akan akibamya dan 

meragukan kemampuan mereka untuk dapat mengatasi tanggung 

jawab mereka. 

d. Masa remaja sebagai usia bermasalah 

Masalah pada masa remaja sering menjadi masalah yang sulit 

diatasi baik oleh remaja laki-laki maupun remaja perempuan. Ada dua 

alasan bagi kesulitan itu, yaitu pertama, sepanjang masa kanak-kanak, 

masalah anak-anak sebagian diselesaikan oleh orangtua dan guru-guru, 

sehingga remaja tidak berpengalaman dalam mengatasi masalah. 

Kedua, karena para remaja merasa diri mandiri, sehingga 

mereka ingin mengatasi masalahnya sendiri, menolak bantuan 

orangtua dan guru. 

e. Masa remaja sebagai masa meneari identitas 

Pada akhir masa kanak-kanak, penyesuaian diri dengan standar 

kelompok adalah jauh lebih penting bagi anak yang lebih besar dari 

pada individualisme. Akan tetapi lambat laun mereka mulai 

mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi dengan menjadi sama 

dengan teman-teman dalam segala hal seperti sebelumnya. 

f. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan 

Anggapan stereotip budaya bahwa remaja adalah anak-anak 

yang tidak rapih, yang tidak dapat dipercaya dan cenderung merusak 
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serta berperilaku merusak, menyebabkan orang dewasa yang harus 

membimbing dan mengawai kehidupan remaja. Dengan menerima 

stereotip memberikan keyakinan bahwa orang dewasa mempunyai 

pandangan yang buruk tentang remaja, membuat peralihan kemasa 

dewasa menjadi sulit sehingga menimbulkan banyak pertentangan 

dengan orangtua dan anak terjadi jarak yang menghalangi anak untuk 

meminta bantuan orangtua untuk mengatasi berbagai masalahnya. 

g.   Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik 

Remaja sering kali melihat dirinya sendiri dan orang lain 

sebagai mana yang ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya, 

terlebih dalam cita-cita. Cita-cita yang tidak realistik ini, tidak hanya 

bagi dirinya sendiri tatapi juga bagi keluarga dan teman-temannya, 

menyebabkan meningginya emosi yang merupakan ciri dari awal masa 

remaja.  

h. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa 

Remaja merasa gelisah untuk meninggikan stereotip belasan 

tahun dan untuk memberikan kesan bahwa mereka sudah hampir 

dewasa oleh karena itu, remaja mulai memusatkan diri pada perilaku 

yang dihubungkan dengan status dewasa. Mereka menganggap bahwa 

perilaku ini akan memberikan citra yang mereka inginkan.  

Berdasarkan ciri-ciri remaja di atas dapat disimpulkan bahwa pada 

masa remaj terjadi perkembangan fisik dan mental secara cepat. Sebagian 

dari mereka mempunyai sikap ambivalen yaitu menuntut kebebasan akan 
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tetapi mereka sering takut untuk beranggung jawab dan ragu akan 

kemampuan mereka. Pada masa ini penyesuaian diri dengan kelompoknya 

lebih besar daripada individualisme dalam rangka pencarian identitas diri. 

Pada masa usia remaja ini biasanya mempunyai emosi yang meledak-ledak 

dan sering merasa gelisah karena mereka hampir memasuki masa dewasa.  

3. Tugas perkembangan pada masa remaja 

Istilah perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang 

terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman seperti yang 

dikatakan oleh "Deale" : "Perkembangan berarti perubahan secara 

kualitatif ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar penambahan 

beberapa sentimeter pada tinggi badan seseorang atau peningkatan 

kemampuan seseorang melainkan suatu proses integrasi dari banyak 

struktur dan fungsi yang kompleks (Hurlock,1993) 

Tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya 

meninggalkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan serta berasaha untuk 

mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa. Adapaun 

tugas-tugas perkembangan masa remaja, menurut Hurlock (1991) adalah 

berusaha: 

1. Mampu menerima keadaan fisiknya 

2. Mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa 

3. Mampu membina hubungan baik denagn anggota kelompok yang lain 

jenis 

4. Mencapai kemandirian emosional 
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5. Mencapi kemandirian ekonomi 

6. Mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat 

diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat 

7. Memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan 

orang tua 

8. Mengembangkan perilaku tannggung jawab sosial yang diperlukan 

untuk memasuki dunia dewasa 

9. Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan 

10. Memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan 

keluarga. 

 

D. Hubungan Kecerdasan Emosional Dengan Strategi Pemecahan Konflik 

Interpersonal 

Pada dasarnya remaja mempunyai berbagai kebutuhan yang menuntut 

untuk dipenuhi, kebutuhan tersebut antara lain kebutuhan biologis, kebutuhan 

psikis dan kebutuhan sosial. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka 

dapat menimbulkan konflik pada remaja itu. Masa remaja merupakan periode 

perubahan. Perubahan yang dialami para remaja mencangkup perubahan 

emosi, perubahan tubuh, minat dan peran sosial sehingga menimbulkan 

konflik baru. Masa remaja juga disebut sebagai usia bermasalah karena 

ketidakmampuan remaja untuk memilih strategi dalam memecahkan konflik 

interpersonalnya menurut cara yang mereka yakini.  
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Kecerdasan emosional mempunyai manfaat luas bagi remaja, bagi 

tingkah laku mereka didalam maupun diluar sekolah dan bagi kemampuan 

belajar remaja. Remaja mengalami banyak perubahan antara lain perubahan 

pada emosi, perubahan pada fisik atau tubuh serta perubahan pada pola 

perilaku, minat dan nilai yang ada pada dirinya (Hurlock, 1999). Perubahan-

perubahan yang terjadi pada masa remaja ini dapat menimbulkan adanya 

krisis atau konflik, baik itu konflik ringan ataupun konflik berat. Remaja 

kurang memiliki ketidakstabilan emosional atau kurangnya kecerdasan 

emosional menyebabkan remaja mengalami kendala dalam memecahkan 

konflik interepersonalnya secara efektif. 

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

mengahadapi konflik maka dibutuhkan kecerdasan emosi sebagai 

kemampuan untuk merasakan sesuatu dengan teliti, menilai dan menyatakan 

emosi, kemampuan untuk mengakses dan menghasilkan perasaan ketika 

mereka menggunakan pikirannya. Kecerdasan emosional adalah kemampuan 

individu untuk mengenali, menghargai perasaan emosi diri dan orang lain 

(empati), mengelola dan menata emosi tersebut secara efektif untuk 

memotivasi diri sendiri, menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan 

dorongan hati, serta kemampuan untuk membina hubungan orang lain. 

Seseorang yang cerdas secara emosional berarti seseorang itu mampu 

mengenali diri dan memanfaatkan emosi secara produktif serta mampu 

membina hubungan dengan iorang lain (Goleman, 2009). Orang dengan 

kecerdasan emosional yang tinggi memiliki kesadaran yang lebih besar 

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



49  

 

 

karena memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mengintregasikan 

pengalaman emosional dengan pikiran dan tindakan sehingga keputusan yang 

diambil logis dan realistis. Demikian pula sebaliknya kecerdasan emosional 

yang rendah dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk mencermati 

perasaaan (emosi) pribadi sehingga akan mempengaruhi pengambilan 

keputusan dalam menghadapi konflik interpersonalnya. 

Kecerdasan emosional sangat berperan penting bagi individu dalam 

memecahkan konflik interpersonal dengan memilih dengan tepat strategi 

manajemen konflik. Seperti yang dikemukakan Goleman (1999) bahwa dalam 

kenyataan, dapat ditemui adanya orang-orang yang memiliki IQ tinggi 

mempunyai prestasi yang biasa-biasa saja dalam dunia kerja dan ada orang 

yang IQ-nya lebih rendah justru berhasil dalam karirnya dan menduduki posisi 

dalam pekerjaan. Goleman (1999) menyatakan bahwa inteligensi (kecerdasan 

otak) hanya menyumbang 20 % dari seluruh faktor yang menentukan 

keberhasilan hidup, selebihnya 80 % ditentukan oleh faktor lain non-IQ seperti 

motivasi, hubungan sosial, kepribadian dan lain-lain. 

Masa remaja adalah masa yang kritis. Dikatakan kritis sebab dalam 

masalah ini remaja dihadapkan dengan soal apakah dapat menghadapi konflik 

dengan baik menjadi modal dasar dalam menghadapi konflik-konflik 

selanjutnya, sampai dewasa. Ketidakmampuan menghadapi konflik dalam 

masa ini akan menjadikannya orang ”dewasa” yang bergantung (Mappiare, 

1982). 
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Peserta didik SMK Tujuh Lima Dua Purwokerto merupakan para 

remaja yang mengalami tahap perkembangan emosional dan tahap 

perkembangan pemecahan konflik interpersonal yang harus dilalui oleh 

remaja dalam memecahkan konflik interpersonalnya. 

Apabila seseorang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi maka 

konflik interpersonalnya cenderung rendah. Karena seseorang tersebut 

cenderung akan lebih mampu mengatasi konflik-konflik interpersonalnya. Hal 

ini disebabkan karena seseorang tersebut lebih mampu mengelola emosi 

dengan baik, untuk memotivasi diri sendiri, mampu menahan dan 

mengendalikan diri sendiri serta mampu membina hubungan dengan orang 

lain.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

emosional mempunyai manfaat yang penting bagi remaja yang mengalami 

tahap perkembangan untuk dapat memilih strategi konflik yang tepat dalam 

memecahkan konflik interpersonalnya. 
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E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik SMK khususnya SMK Tujuh Lima 2 purwokerto Jurusan 

Teknik Kendaraan Ringan yang memiliki kecerdasan emosional tinggi seperti 

dapat mengenali emosi diri, dapat mengelola emosi, dapat memotivasi diri 

sendiri, dapat mengenali emosi orang lain, serta dapat membina hubungan 

dengan orang lain, memiliki hubungan peserta didik dalam memilih strategi 

memecahkan konflik interpersonal dengan contending, yielding, problem 

solving, withdrawing dan inaction . Begitu juga sebaliknya peserta didik yang 

memiliki kecerdasan emosional rendah seperti tidak dapat mengenali emosi 

orang lain, tidak dapat mengelola emosi, tidak dapat memotivasi diri sendiri, 

tidak dapat mengenali emosi orang lain, serta tidak dapat berhubungan dengan 

orang lain, memiliki hubungan saat memilih strategi pemecahan konflik 

Peserta Didik SMK 

 

Kecerdasaan Emosional 

 

Kecerdasaan 

Emosional Tinggi 

Strategi Pemecahan 

Konflik interpersonal 

Interpersonal 

Kecerdasaan 

Emosional Rendah 

Aspek – aspek Kecerdasaan 

Emosional : 

Mengenali emosi diri, 

mengelola emosi, 

Memotivasi diri sendiri, 

Mengenali emosi orang lain, 

Membina hubungan  
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interpersonal seperti contending, yielding, problem solving, withdrawing dan 

inaction.. 

 

F. Hipotesis  

Ada hubungan kecerdasan emosional dengan strategi pemecahan 

konflik interpersonal pada peserta didik SMK Tujuh Lima Dua Purwokerto 

Jurusan Teknik Kendaraan Ringan Tahun akademik 2011/2012.  
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