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ABSTRACT

RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND SELF
CONFIDENCE TO THE ACADEMIC ACHIEVEMENT

MODERATED BY SOCIAL ADJUSTMENT

Rizna Dwijayanti
G0105046

Today the development of science and technology has led to increasingly
rapid competition in the community. Quality of human resources should be noted
that individuals can still survive in the face of life changes. Education as one
determinant of human resource quality course should be increased, especially
following the state of education in Indonesia is still alarming because only
students pursuing qualifications standards without considering the psychological
aspects of education, physical education and sociology of education itself. As a
result, the academic achievement of student less satisfactory. To overcome these
problems, students need to have emotional intelligence, self confidence, and
social adjustment to be able to reach high academic achievement.

This research aims to determine the relationship between emotional
intelligence and self confidence to the academic achievement moderated by social
adjustment. The method in this study uses a quantitative approach. Subjects taken
by random cluster sampling technique. Data collection instruments used were
rapor, emotional intelligence scale, self-esteem scale and social adjustment scale.
Analysis of data using multiple linear regression analysis.

The results showed a statistically significant relationship between
emotional intelligence and self confidence to the academic achievement, as
indicated by the value of F of 4,892 with p < 0,05. In addition, there are also
statistically significant relationship between emotional intelligence and self
confidence to the academic achievement moderated by social adjustment,
indicated by the F value 3,435 with p < 0,05. However, the value of F after
moderated smaller than the value of F before moderated showed that social
adjustment as a variable moderation weaken the relationship between emotional
intelligence and self confidence to the academic achievement. Effective
contribution of emotional intelligence, self confidence, and social adjustment of
academic achievement seen from the determinant coefficient (R ²) of 0,98 or
9,8%, which means that 90,2% there are still other factors that affect academic
achievement in addition to emotional intelligence, self confidence, and social
adjustment.

Keywords: emotional intelligence, self confidence, social adjustment,
academic achievement.
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ABSTRAK

HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSI DAN KEPERCAYAAN
DIRI DENGAN PRESTASI BELAJAR YANG DIMODERASI OLEH

PENYESUAIAN SOSIAL

Rizna Dwijayanti
G 0105046

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin
pesat telah memunculkan persaingan dalam masyarakat. Kualitas SDM harus
diperhatikan agar individu tetap dapat bertahan dalam menghadapi perubahan
hidup. Pendidikan sebagai salah satu penentu kualitas SDM tentunya harus
ditingkatkan, terlebih dengan adanya kondisi pendidikan di Indonesia yang masih
memprihatinkan karena hanya mengejar standar kualifikasi siswa tanpa
mempertimbangkan aspek psikologi pendidikan, kondisi fisik lembaga pendidikan
dan sosiologi pendidikan itu sendiri. Akibatnya, pencapaian prestasi belajar siswa
kurang memuaskan. Untuk mengatasi masalah tersebut, siswa perlu memiliki
kecerdasan emosi, kepercayaan diri, dan penyesuaian sosial agar mampu
mencapai prestasi belajar yang tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan
emosi dan kepercayaan diri dengan prestasi belajar yang dimoderasi oleh
penyesuaian sosial. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif. Subjek penelitian diambil dengan teknik cluster random sampling.
Alat pengumpulan data yang digunakan adalah rapor, skala kecerdasan emosi,
skala kepercayaan diri dan skala penyesuaian sosial. Analisis data menggunakan
teknik analisis regresi linear berganda.

Hasil perhitungan menggunakan analisis regresi linear berganda
menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik antara kecerdasan emosi
dan kepercayaan diri dengan prestasi belajar, yang ditunjukkan dengan nilai F
sebesar 4,892 dengan p < 0,05. Selain itu, juga terdapat hubungan yang signifikan
secara statistik antara kecerdasan emosi dan kepercayaan diri dengan prestasi
belajar yang dimoderasi oleh penyesuaian sosial, yang ditunjukkan dengan nilai F
3,435 dengan p < 0,05. Namun, nilai F sesudah dimoderasi yang lebih kecil
dibanding nilai F sebelum dimoderasi menunjukkan bahwa penyesuaian sosial
sebagai variabel moderasi memperlemah hubungan antara kecerdasan emosi dan
kepercayaan diri dengan prestasi belajar. Sumbangan efektif kecerdasan emosi,
kepercayaan diri, dan penyesuaian sosial terhadap prestasi belajar dilihat dari
koefisien determinan (R²) sebesar 0,98 atau 9,8% yang berarti masih terdapat
90,2% faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar selain kecerdasan emosi,
kepercayaan diri, dan penyesuaian sosial.

Kata kunci: kecerdasan emosi, kepercayaan diri, penyesuaian sosial,
prestasi belajar.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat.

Perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya persaingan dalam masyarakat,

dimana sumber daya manusia yang tinggi sangat dibutuhkan guna bertahan

menghadapi perubahan hidup. Salah satu faktor yang menentukan kualitas sumber

daya manusia adalah pendidikan (Alvita, 2008).

Pendidikan di Indonesia saat ini masih dalam kondisi yang sangat

memprihatinkan. Sistem pendidikan di Indonesia hanya mengejar standar

kualifikasi siswa tanpa mempertimbangkan aspek psikologi pendidikan, kondisi

fisik lembaga pendidikan dan sosiologi pendidikan itu sendiri (Timang, 2006).

Dengan buruknya sistem pendidikan, masalah-masalah pun muncul. Salah satunya

adalah standar kelulusan siswa yang setiap tahunnya meningkat menyebabkan

sebagian siswa mengalami kegagalan, sehingga tidak lulus ujian.

Setiap tahun, angka kelulusan siswa cenderung mengalami penurunan. Di

Jawa tengah misalnya, angka kelulusan siswa SMA sederajat pada tahun 2007

sebesar 92,29 persen, sedangkan pada tahun 2008 hanya 91,93 persen (Harian

Umum Kompas, 2008). Pada tahun 2009, di Solo, angka kegagalan di SMA dan

MA mengalami kenaikan. Bagi tingkat SMA, jumlah siswa yang tak lulus

mencapai 12,29% atau 866 siswa dari total peserta SMA sebanyak 6.542 pelajar.

Untuk jenjang MA, jumlah peserta tak lulus sebesar 23,15% atau 149 siswa dari
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total 645 peserta (Suara Merdeka, 2009). Dengan kata lain, tingkat kelulusan di

Solo pada tahun 2009 adalah sebesar 87,71% untuk SMA dan 76,85% untuk MA.

Tingkat kelulusan siswa menggambarkan keberhasilan suatu pendidikan.

Apabila masih ada siswa yang tidak lulus ujian, maka dapat dikatakan pendidikan

masih belum berhasil. Menurut Finn, dkk. (2005), asal usul kelulusan sekolah

tinggi atau putus sekolah dapat dilihat dengan jelas dalam prestasi akademik di

kelas awal. Selain itu, Widyaningrum dan Rachmawati (2007) juga menyatakan

bahwa siswa yang memiliki prestasi belajar yang tinggi akan dapat menyelesaikan

pendidikan secara tepat waktu dan dengan hasil yang memuaskan. Sebaliknya,

prestasi belajar yang rendah dapat mengakibatkan siswa tidak lulus sehingga

waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sekolah semakin bertambah lama.

Dengan demikian, prestasi belajar menjadi hal penting yang perlu mendapat

perhatian lebih.

Prestasi belajar merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan

untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengikuti kegiatan proses belajar

mengajar di sekolah. Prestasi belajar diperoleh sebagai hasil dari belajar. Dengan

belajar, manusia mengalami perubahan. Perubahan akibat belajar dapat terjadi

dalam berbagai bentuk perilaku, dari ranah kognitif, afektif, dan/atau psikomotor

(Wikipedia, 2009).

Perubahan akibat belajar akan bertahan lama, bahkan sampai taraf tertentu,

tidak menghilang lagi. Kemampuan yang telah diperoleh, menjadi milik pribadi

yang tidak akan terhapus begitu saja. Misalnya, orang yang telah mampu

berbicara bahasa Inggris dengan cukup lancar, pada suatu hari kemampuan itu
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tidak akan hilang begitu saja. Untuk itu, para ahli biasanya merumuskan bahwa

hasil belajar secara relatif bersifat konstan dan berbekas. Dikatakan “secara

relatif” karena ada kemungkinan suatu hasil belajar ditiadakan atau dihapus dan

diganti dengan hasil yang baru, ada kemungkinan pula suatu hasil terlupakan

(Winkel, 2007).

Prestasi belajar siswa biasa ditunjukkan dengan nilai. Berdasar nilai

tersebut dapat diketahui bagaimana hasil belajar mereka. Keberhasilan siswa

dalam belajar tidaklah sama. Siswa merupakan individual yang unik, artinya tidak

ada dua orang siswa yang benar-benar sama. Tiap siswa memiliki perbedaan satu

dengan yang lain. Perbedaan individual ini berpengaruh pada cara dan hasil

belajar siswa (Dimyati dan Mudjiono, 1999). Untuk itu, prestasi belajar siswa satu

dengan yang lain tentu berbeda. Perbedaan prestasi belajar siswa disebabkan

karena banyak faktor, diantaranya adalah kecerdasan emosi, kepercayaan diri, dan

penyesuaian sosial.

Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan

menghadapi frustrasi; mengendalikan dorongan hati (impuls) dan tidak melebih-

lebihkan kesenangan; mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak

melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati dan berdoa (Goleman, 2007).

Dalam proses belajar siswa, kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi bekerja

saling melengkapi. Emosi yang lepas kendali dapat membuat orang pandai

menjadi bodoh. Tanpa kecerdasan emosi, orang tidak akan bisa menggunakan

kemampuan-kemampuan kognitif mereka sesuai dengan potensi yang maksimum

(Goleman, 2001). Cleary, dkk. (dalam Naderi, dkk., 2008) menemukan hubungan
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yang kuat dan positif antara kecerdasan dan prestasi akademik. Dengan demikian,

kecerdasan emosi mempengaruhi kesuksesan siswa dan dapat menyebabkan

perbedaan prestasi belajar antara siswa satu dengan yang lainnya.

Selain kecerdasan emosi, prestasi belajar dapat dipengaruhi juga oleh

kepercayaan pada diri sendiri. Setiap siswa perlu yakin dan percaya kepada

kemampuan mereka sendiri. Dengan adanya kepercayaan diri, siswa lebih mampu

menyelesaikan tugas-tugasnya. Menurut Kumara (dalam Ruwaida, 2006), orang

yang memiliki kepercayaan diri merasa yakin akan kemampuan dirinya sehingga

bisa menyelesaikan masalahnya karena tahu apa yang dibutuhkan dalam

kehidupannya serta mempunyai sikap positif yang didasari keyakinan akan

kemampuannya.

Percaya diri adalah keberanian yang datang dari kepastian tentang

kemampuan, nilai-nilai, dan tujuan kita (Goleman, 2001). Orang-orang yang

sukses dalam studi selalu menjauhkan sikap ragu dari dalam dirinya. Mereka

percaya pada diri mereka sendiri. Apapun yang mereka putuskan mereka yakin

bahwa hal itu adalah keputusan yang terakhir (Djamarah, 2002). Siswa yang

memiliki kepercayaan diri yang baik akan lebih berhasil dalam studinya.

Siswa yang memiliki kepercayaan diri yang baik dapat dikatakan memiliki

kecerdasan emosi yang baik. Weinberg dan Gould (dalam Dimyati, 2005)

menegaskan bahwa rasa percaya diri memberikan dampak positif terhadap emosi,

konsentrasi, sasaran, usaha, strategi dan momentum. Dengan demikian, individu

yang memiliki kepercayaan diri yang baik juga memiliki kecerdasan emosi yang

baik.
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Seperti yang telah dikemukakan di atas, kecerdasan emosi dan

kepercayaan diri dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Hubungan antara

emosi dan kepercayaan diri dengan prestasi belajar terbukti dari hasil penelitian

yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif antara rasa percaya diri dan

kestabilan emosi dengan prestasi belajar otomotif dasar program otomotif SMK

Giri Puro Sumpiuh-Banyumas tahun pelajaran 2007/2008 (Kurniawan, 2007).

Siswa yang percaya diri akan belajar dengan tekun tanpa tergantung pada orang

lain, sehingga prestasi belajarnya baik. Prestasi belajar yang baik tersebut akan

lebih sempurna bila ditambah kestabilan emosi karena siswa dapat belajar secara

berkesinambungan dan menghadapi ujian dengan lebih tenang serta konsentrasi.

Disamping kecerdasan emosi dan kepercayaan diri, prestasi belajar juga

berhubungan dengan penyesuaian sosial. Menurut Vanden Boss (2007),

penyesuaian sosial adalah penyesuaian terhadap tuntutan-tuntutan, larangan, dan

adat istiadat masyarakat, termasuk kemampuan untuk hidup dan bekerja dengan

orang lain secara harmonis dan memuaskan untuk terlibat dalam interaksi sosial

dan hubungan. Penyesuaian sosial merupakan penyesuaian yang dilakukan

individu terhadap lingkungan di luar dirinya, seperti lingkungan rumah, sekolah,

dan masyarakat (Agustiani, 2006).

Di sekolah misalnya, siswa dituntut untuk mampu berhubungan baik

dengan teman dan guru. Dengan terjalinnya hubungan yang baik, maka siswa

akan merasa nyaman di sekolah sehingga proses belajar mereka tidak akan

terganggu. Hussong, dkk. (2005) menyatakan bahwa anak dengan memiliki teman

yang banyak lebih berhasil dalam akademisnya dan kecil kemungkinannya untuk
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menjadi agresif, kesepian, dan depresi dibandingkan dengan anak-anak tanpa

teman. Selain itu, Masten, dkk. (dalam Chen, dkk., 2000) juga menyebutkan

bahwa anak-anak yang secara sosial tegas, kooperatif, dan ramah cenderung

tampil baik di bidang sosial dan akademis serta tangguh secara psikologis.

Dengan kemampuan sosial yang dimiliki, mereka mampu berperilaku baik dalam

lingkungan sosial. Selain itu, penyesuaian sosial juga dapat mempengaruhi

keadaan psikologis seseorang, termasuk kecerdasan emosi dan kepercayaan diri.

Dengan demikian, penyesuaian sosial mempengaruhi hubungan kecerdasan emosi

dan kepercayaan diri dengan prestasi belajar.

Berdasar latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul: “Hubungan antara Kecerdasan Emosi dan Kepercayaan

Diri dengan Prestasi Belajar yang Dimoderasi oleh Penyesuaian Sosial”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan

sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan antara kecerdasan emosi dan kepercayaan diri

dengan prestasi belajar?

2. Apakah terdapat hubungan antara kecerdasan emosi dan kepercayaan diri

dengan prestasi belajar yang dimoderasi oleh penyesuaian sosial?
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui hubungan antara kecerdasan emosi dan kepercayaan diri dengan

prestasi belajar.

2. Mengetahui hubungan antara kecerdasan emosi dan kepercayaan diri dengan

prestasi belajar yang dimoderasi oleh penyesuaian sosial.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi

mengenai kecerdasan emosi, kepercayaan diri, prestasi belajar, dan

penyesuaian sosial dalam pengembangan ilmu psikologi, khususnya

psikologi pendidikan.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar.

2. Manfaat praktis

a. Bagi sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada sekolah

mengenai pentingnya kecerdasan emosi, kepercayaan diri, dan

penyesuaian sosial bagi pencapaian prestasi belajar siswa.
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b. Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian atau

referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis untuk

lebih lanjut.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Prestasi Belajar

1. Pengertian Prestasi Belajar

Prestasi belajar merupakan suatu gambaran tingkat keberhasilan dari

kegiatan selama mengikuti pelajaran (Purwanto, 2000). Menurut Masrun dan

Martaniah (dalam Tjundjing, 2001) prestasi belajar (studi) adalah hasil kegiatan

belajar, yaitu sejauh mana peserta didik menguasai bahan pelajaran yang

diajarkan. Menurut Salam dan Ada (2003) prestasi belajar merupakan hasil yang

dicapai seseorang dalam kegiatan belajarnya. Menurut Ahmadi dan Supriyono

(2004) prestasi belajar adalah tingkat penguasaan yang dicapai oleh siswa dalam

kegiatan proses belajar mengajar. Menurut Vanden Bos (2007) prestasi akademik

adalah suatu kesuksesan yang dapat dikenali dalam bidang ilmu pengetahuan atau

displin ilmu. Adapun Widyaningrum dan Rachmawati (2007) mendefiniskan

prestasi belajar sebagai hasil yang dicapai dari suatu aktivitas belajar yang

dilakukan secara sengaja dan didasarkan pada pengukuran dan penilaian berupa

angka-angka yang dicantumkan dalam laporan hasil belajar pada periode tertentu.

Prestasi belajar merupakan keterampilan atau kecakapan yang dimiliki

siswa yang diperolehnya setelah melalui proses belajar, yang mencakupi bidang

kognitif, afektif, dan psikomotor (Mulyati, 2004). Prestasi atau keberhasilan

belajar dapat dioperasionalkan dalam bentuk indikator-indikator berupa nilai
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rapor, indeks prestasi studi, angka kelulusan, predikat keberhasilan, dan

semacamnya (Azwar, 1999).

Berdasar uraian di atas, maka yang dimaksud prestasi belajar adalah hasil

pencapaian siswa dalam kegiatan belajar sebagai gambaran tingkat keberhasilan

yang diukur dari nilai-nilai tes hasil belajar dan berupa angka-angka yang

dicantumkan dalam laporan hasil belajar pada periode tertentu.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar

Menurut Ahmadi dan Supriyono (2004), prestasi belajar yang dicapai

seseorang merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi baik dari

dalam diri (faktor internal) maupun dari luar diri (faktor eksternal) individu.

Faktor internal meliputi:

a. Faktor jasmaniah (fisiologi) baik yang bersifat bawaan maupun yang

diperoleh. Faktor fisiologi tersebut misalnya penglihatan, pendengaran,

struktur tubuh, dan sebagainya.

b. Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh

terdiri atas:

1) Faktor intelektif yang meliputi:

a) Faktor potensial yaitu kecerdasan dan bakat.

b) Faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang telah dimiliki.

2) Fakor non intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu seperti

sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, dan penyesuaian

diri.
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c. Faktor kematangan fisik maupun psikis.

d. Faktor lingkungan spiritual atau keamanan.

Adapun faktor eksternal meliputi:

a. Faktor sosial yang terdiri atas:

1) Lingkungan keluarga.

2) Lingkungan sekolah.

3) Lingkungan masyarakat.

4) Lingkungan kelompok.

b. Faktor budaya, seperti adat-istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan

kesenian.

c. Faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, dan iklim.

Menurut Widyaningrum dan Rachmawati (2007) prestasi belajar siswa

dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan inteligensi atau intelektual (intelligence

quotient) yang dimiliki, tingkat kecerdasan emosi (emotional quotient), dan

tingkat kecerdasan sosial (social quotient). Menurut Asthiani (2007), prestasi

akademik dipengaruhi oleh kompetensi, locus of control, otonomi dan motivasi.

Menurut Purwanto (dalam Yoenanto, 2003) faktor yang mempengaruhi

prestasi belajar adalah faktor individual dan faktor sosial. Faktor individual terdiri

dari kematangan, kecerdasan, latihan, motivasi diri dan sifat-sifat pribadi

seseorang. Adapun faktor sosial meliputi keadaan keluarga, motivasi sosial, alat-

alat pengajaran, lingkungan, kesempatan, guru dan cara mengajar.

Menurut Crow & Crow (dalam Hartanti, dkk., 2004), proses meraih

prestasi dipengaruhi oleh tiga faktor. Ketiga faktor tersebut adalah:
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a. Faktor aktivitas yaitu faktor yang memberikan dorongan kepada individu

untuk belajar, faktor ini merupakan faktor psikologik.

b. Faktor organisme yaitu faktor yang berhubungan dengan fungsi alat-alat

indra individu yang kepekaannya ikut menentukan respon individu dalam

belajar.

c. Faktor lingkungan yaitu faktor yang secara psikologis mempengaruhi

proses secara keseluruhan.

Menurut Winkel dan Gunarsa (dalam Herkusumo, dkk., 2009) faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah sebagai berikut:

a. Faktor internal: inteligensi, motivasi belajar, bakat, minat, kreativitas,

kebiasaan dan sikap belajar.

b. Faktor eksternal: lingkungan rumah dan sekolah.

Adapun Robinson (dalam Irfan, dkk., 2000) menyebutkan setidaknya ada

empat komponen penentu prestasi, yaitu:

a. Kestabilan emosi.

Mampu mengendalikan emosi secara efektif dan efisien dalam

menghadapi setiap permasalahan. Anak-anak yang mampu dan cepat

menyesuaikan diri di lingkungan baik sekolah maupun di luar sekolah,

akan mengakibatkan anak tersebut diterima dengan sepenuh hati oleh

lingkungan. Penerimaan ini merupakan dasar-dasar pembentukan

kepercayaan diri, harga diri yang ada gilirannya mengantarkan anak

meraih prestasi.
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b. Attention (perhatian).

Perhatian yang penuh dan total terhadap tugas yang tengah dikerjakan

akan mengantarkan anak ke prestasi yang maksimal.

c. Perseverance (ketekunan, kekerasan hati).

Ketekunan dan kekerasan hati dalam meraih cita-cita merupakan

motivator. Cita-cita apapun tidak akan pernah terwujud, kalau tidak

disertai dengan ketekunan dan kekerasan hati untuk meraihnya.

d. Expectations (harapan).

Harapan-harapan yang datang dari orangtua dan anak yang tentu

berdasarkan potensi yang ada, akan menjadi pemicu semangat anak untuk

mewujudkannya.

Berdasar uraian di atas, maka faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi

belajar dapat dibedakan menjadi 2, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor

internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri, meliputi kematangan,

kecerdasan, sifat-sifat pribadi, kestabilan emosi, perhatian, ketekunan, harapan,

motivasi belajar, bakat, minat, kreativitas, kebiasaan dan sikap belajar,

kompetensi, locus of control, dan otonomi. Adapun faktor eksternal adalah faktor

yang berasal dari luar, meliputi lingkungan sosial (keluarga, sekolah, masyarakat,

dan kelompok), lingkungan budaya dan lingkungan fisik (fasilitas rumah, fasilitas

belajar dan iklim).

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



3. Aspek-aspek Prestasi Belajar

Menurut Syah (2003) prestasi belajar terdiri dari tiga ranah psikologis,

yaitu:

a. Ranah cipta (kognitif), yang meliputi: pengamatan, ingatan, pemahaman,

aplikasi/penerapan, analisis (pemeriksaan dan pemilahan secara teliti),

sintesis (membuat paduan baru dan utuh).

b. Ranah rasa (afektif), yang meliputi: penerimaan, sambutan, apresiasi

(sikap menghargai), internalisasi (pendalaman), karakterisasi

(penghayatan).

c. Ranah karsa (psikomotor), yang meliputi: keterampilan bergerak dan

bertindak, kecakapan ekspresi verbal dan non-verbal.

Menurut Gagne (dalam Djiwandono, 2002), hasil belajar dimasukkan

dalam lima kategori, yakni:

a. Informasi verbal, yaitu tingkat pengetahuan yang dimiliki seseorang yang

dapat diungkapkan melalui bahasa lisan maupun tertulis kepada orang lain.

b. Kemahiran intelektual, yaitu bagaimana kemampuan seseorang

berhubungan dengan lingkungan hidup dan dirinya sendiri.

c. Pengaturan kegiatan kognitif, yaitu kemampuan yang dapat menyalurkan

dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri, khususnya apabila sedang

belajar dan berpikir.

d. Sikap, yaitu sikap tertentu seseorang terhadap suatu objek.
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e. Keterampilan motorik, yaitu seseorang yang mampu melakukan suatu

rangkaian gerak-gerik jasmani dalam urutan tertentu dengan mengadakan

koordinasi gerak-gerik berbagai anggota badan secara terpadu.

Adapun menurut Nasrun Harahap (dalam Ahmadi dan Supriyono, 2004),

aspek prestasi belajar adalah:

a. Aspek-aspek tentang berpikir, meliputi: inteligensi, ingatan, cara

menginterpretasi data, pokok-pokok pengerjaan, pemikiran yang logis, dll.

b. Perasaan sosial, meliputi: kerjasama dengan kawan sekelasnya, cara

bergaul, cara pemecahan masalah serta nilai-nilai sosial, cara mengatasi

dan menghadapi serta cara berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

c. Kekayaan sosial dan kewarganegaraan, meliputi: pandangan hidup atau

pendapatnya terhadap masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi.

Berdasar uraian di atas, maka aspek-aspek prestasi belajar adalah kognitif,

afektif, psikomotor, informasi verbal, kemahiran intelektual, sikap, serta kekayaan

sosial dan kewarganegaraan.

B. Kecerdasan Emosi

1. Pengertian Kecerdasan Emosi

Goleman dan Steiner (dalam Suyanti, dkk., 2002) mengatakan bahwa

emosi merupakan kekuatan pribadi (personal power) yang memungkinkan

manusia mampu berpikir secara keseluruhan, mampu mengenali emosi diri sendiri

dan orang lain serta tahu bagaimana harus mengekspresikannya secara tepat.
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Emosi memiliki peran penting dalam kehidupan. Untuk itu, emosi harus dikelola

dengan baik agar individu dapat dikatakan cerdas secara emosi.

Menurut Shapiro (1997) istilah “kecerdasan emosi” pertama kali

dilontarkan pada tahun 1990 oleh psikolog Peter Salovey dari Harvard University

dan John Mayer dari University of New Hampshire untuk menerangkan kualitas-

kualitas emosional yang tampaknya penting bagi keberhasilan. Kualitas-kualitas

ini antara lain: empati, mengungkapkan dan memahami perasaan, mengendalikan

amarah, kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri, disukai, kemampuan

memecahkan masalah antarpribadi, ketekunan, kesetiakawanan, keramahan, dan

sikap hormat.

Peter Salovey dan John Mayer (dalam Stein dan Book, 2002)

mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai kemampuan untuk mengenali perasaan,

meraih dan membangkitkan perasaan untuk membantu pikiran, memahami

perasaan dan maknanya, dan mengendalikan perasaan secara mendalam sehingga

membantu perkembangan emosi dan intelektual. Woolfolk (2008) menyebutkan

bahwa EQ (kecerdasan emosi) adalah kemampuan untuk memproses dan

menggunakan informasi emosi secara akurat dan efisien.

Stein dan Book (2002) menjelaskan bahwa kecerdasan emosi biasanya kita

sebut sebagai “street smart (pintar)”, atau kemampuan khusus yang kita sebut

“akal sehat”, terkait dengan kemampuan membaca lingkungan politik dan sosial,

dan menatanya kembali; kemampuan memahami dengan spontan apa yang

diinginkan dan dibutuhkan orang lain, kelebihan dan kekurangan mereka;
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kemampuan untuk tidak terpengaruh oleh tekanan; dan kemampuan untuk

menjadi orang yang menyenangkan, yang kehadirannya didambakan orang lain.

Adapun menurut Goleman (2007) kecerdasan emosi adalah kemampuan

untuk memotivasi diri sendiri dan menghadapi frustrasi; mengendalikan

dorongan hati (impuls) dan tidak melebih-lebihkan kesenangan; mengatur

suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan

berpikir, berempati dan berdoa.

Berdasar uraian di atas, maka yang dimaksud kecerdasan emosi adalah

kemampuan seseorang dalam mengolah emosi secara akurat dan efisien untuk

menghadapi tekanan, sehingga kemampuan berpikir tidak terganggu.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosi

Inteligensi emosional tidak berkembang secara alamiah. Artinya,

seseorang tidak dengan sendirinya memiliki kematangan inteligensi emosional

semata-mata didasarkan pada perkembangan usia biologisnya. Sebaliknya,

inteligensi emosional sangat tergantung pada proses pelatihan dan pendidikan

yang kontinyu (Suharsono, 2001).

Menurut Setiadi (2001) kecerdasan emosi merupakan hal yang dapat

dipelajari, dan bukan bersifat bawaan. Pembelajaran emosi dimulai pada saat-saat

paling awal kehidupan, dan terus berlanjut sepanjang masa kanak-kanak. Semua

pergaulan kecil antara orang tua dan anak mempunyai makna emosional

tersembunyi, dan pesan-pesan dalam pergaulan tersebut – yang berlangsung
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selama bertahun-tahun – akan membentuk inti pandangan serta kemampuan

emosional anak-anak.

Menurut Shapiro (1997), kecerdasan emosi dipengaruhi oleh:

a. Korteks.

Korteks memungkinkan kita mempunyai perasaan tentang perasaan kita

sendiri, memahami sesuatu secara mendalam, menganalisis mengapa kita

mengalami perasaan tertentu, dan selanjutnya berbuat sesuatu untuk

mengatasinya. Korteks, khususnya lobus prefrontal, dapat bertindak

sebagai sakelar peredam, yang memberi arti terhadap situasi emosi

sebelum kita berbuat sesuatu atasnya.

b. System limbic.

System limbic, yang sering disebut sebagai bagian emosi otak, terletak jauh

dalam hemisfer otak besar dan terutama bertanggung jawab atas

pengaturan emosi dan impuls. System limbic meliputi hippocampus

(tempat berlangsungnya proses pembelajaran emosi dan tempat

disimpannya ingatan emosi), amigdala (sebagai pusat pengendalian emosi

pada otak), serta beberapa bagian struktur lain.

c. Neuropeptida

Rantai-rantai asam amino yang disebut neuropeptida diyakini merupakan

senyawa biokimia yang berkaitan dengan emosi. Neuropeptida ini

tersimpan dalam otak emosional dan dikirim ke seluruh tubuh ketika

seseorang merasakan suatu emosi, lalu memberitahu tubuh bagaimana
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harus bereaksi. Senyawa-senyawa kimia otak inilah, juga disebut

neurotransmitter.

Berdasar uraian di atas, maka faktor-faktor yang mempengaruhi

kecerdasan emosi adalah proses pelatihan dan pendidikan yang kontinyu,

pergaulan antara orangtua dan anak serta bagian-bagian otak (korteks sebagai

pemberi arti emosi, system limbic sebagai tempat penyimpan dan pengendali

emosi, neuropeptida sebagai pemberitahu tubuh bagaimana harus bereaksi

terhadap emosi).

3. Aspek-aspek Kecerdasan Emosi

Patton (1997) menyebutkan bahwa EQ mencakup semua sifat seperti:

kesadaran diri, manajemen suasana hati, motivasi diri, mengendalikan impuls

(desakan hati), dan keterampilan mengendalikan orang lain. Salovey (dalam

Goleman, 2007) menyebutkan 5 wilayah utama kecerdasan emosi, yakni:

a. Mengenali emosi diri.

Kesadaran diri – mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi –

merupakan dasar kecerdasan emosi. Kemampuan untuk memantau

perasaan dari waktu ke waktu merupakan hal penting bagi wawasan

psikologi dan pemahaman diri. Ketidakmampuan untuk mencermati

perasaan kita yang sesungguhnya membuat kita berada dalam kekuasaan

perasaan.
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b. Mengelola emosi.

Menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan pas adalah

kecakapan yang bergantung pada kesadaran diri. Orang-orang yang buruk

kemampuannya dalam keterampilan ini akan terus-menerus bertarung

melawan perasaan murung, sementara mereka yang pintar dapat bangkit

kembali dengan jauh lebih cepat dari kemerosotan dan kejatuhan dalam

kehidupan.

c. Memotivasi diri sendiri.

Menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan adalah hal yang sangat

penting dalam kaitan untuk memberi perhatian untuk memotivasi diri

sendiri dan menguasai diri sendiri, dan untuk berkreasi. Kendali diri

emosional – menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan

dorongan hati – adalah landasan keberhasilan dalam berbagai bidang.

Mampu menyesuaikan diri dalam “flow” memungkinkan terwujudnya

kinerja yang tinggi dalam segala bidang. Orang-orang yang memiliki

keterampilan ini cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam hal

apapun yang mereka kerjakan.

d. Mengenali emosi orang lain.

Empati, kemampuan yang juga bergantung pada kesadaran diri emosional,

merupakan “keterampilan bergaul” dasar. Orang yang empatik lebih

mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang

mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan atau dikehendaki orang lain.
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e. Membina hubungan.

Seni membina hubungan, sebagian besar, merupakan keterampilan

mengelola emosi orang lain. Orang-orang yang hebat dalam keterampilan

sosial akan sukses dalam bidang apapun yang mengandalkan pergaulan

yang mulus dengan orang lain, mereka adalah bintang-bintang pergaulan.

Reuven Bar-On (dalam Stein dan Book, 2002) membagi kecerdasan emosi

dalam 5 ranah, yakni:

a. Ranah intrapribadi.

Ranah kecerdasan emosi ini terkait dengan apa yang biasanya disebut

“inner self” (diri terdalam, batiniah). Ranah ini melingkupi lima sub

bagian, yaitu kesadaran diri emosional, sikap asertif, kemandirian,

penghargaan diri, dan aktualisasi diri.

b. Ranah antarpribadi.

Ranah kecerdasan emosi ini berhubungan dengan apa yang dikenal

sebagai keterampilan berinteraksi. Ranah ini terdiri dari empati, tanggung

jawab sosial, dan hubungan antarpribadi.

c. Ranah penyesuaian diri.

Ranah kecerdasan emosi ini berkaitan dengan kemampuan untuk menilai

dan menanggapi situasi yang sulit. Ranah ini meliputi pemecahan masalah,

uji realitas, dan sikap fleksibel.

d. Ranah penanganan stres.

Ranah kecerdasan emosi ini berkaitan dengan kemampuan menanggung

stres tanpa harus ambruk, hancur, kehilangan kendali, atau terpuruk.
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Ranah ini terdiri dari ketahanan menanggung stres dan pengendalian

impuls.

e. Ranah suasana hati umum.

Ranah kecerdasan emosi ini berkaitan dengan pandangan kita tentang

kehidupan, kemampuan kita bergembira sendirian dan dengan orang lain,

serta keseluruhan rasa puas dan kecewa yang kita rasakan. Ranah ini

meliputi kebahagiaan dan optimisme.

Menurut Goleman (2001) dasar kecakapan emosi dan sosial adalah:

a. Kesadaran diri.

Mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat, dan menggunakannya

untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri; memiliki tolok ukur

yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat.

b. Pengaturan diri.

Menangani emosi kita sedemikian rupa sehingga berdampak positif

kepada pelaksanaan tugas; peka terhadap kata hati dan sanggup menunda

kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran; mampu pulih kembali dari

tekanan emosi.

c. Motivasi.

Menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk menggerakkan dan

menuntun kita menuju sasaran, membantu kita mengambil insiatif dan

bertindak sangat efektif, dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan

frustrasi.

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



d. Empati.

Merasakan yang dirasakan oleh orang lain, mampu memahami perspektif

mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri

dengan bermacam-macam orang.

e. Ketrampilan sosial.

Menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan

dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial; berinteraksi dengan

lancar; menggunakan keterampilan ini untuk mempengaruhi dan

memimpin, bermusyawarah dan menyelesaikan perselisihan, serta untuk

kerja sama dan bekerja dalam tim.

Selain itu, Goleman (2001) menyebutkan bahwa kecakapan emosi yang

paling sering mengantar orang ke tingkat keberhasilan adalah:

a. Inisiatif, semangat juang, dan kemampuan menyesuaikan diri.

b. Pengaruh, kemampuan, memimpin tim, dan kesadaran politis.

c. Empati, percaya diri, dan kemampuan mengembangkan orang lain.

Berdasar uraian di atas, maka aspek-aspek kecerdasan emosi adalah

mengenali emosi diri, mengelola emosi, motivasi diri, mengenali emosi orang

lain, membina hubungan, dan penyesuaian diri.

4. Ciri-ciri Individu yang Mempunyai Kecerdasan Emosi

Menurut Goleman (2007) orang yang secara emosi cakap adalah orang

yang dapat mengetahui dan menangani perasaan mereka sendiri dengan baik serta

mampu membaca dan menghadapi perasaan orang lain dengan efektif.
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Adapun Jack Block (dalam Goleman, 2007) dari hasil penelitiannya

menyebutkan bahwa:

a. Kaum pria yang tinggi kecerdasan emosinya, secara sosial mantap, mudah

bergaul dan jenaka, tidak mudah takut atau gelisah. Mereka

berkemampuan besar untuk melibatkan diri dengan orang-orang atau

permasalahan, untuk memikul tanggung jawab, dan mempunyai

pandangan moral; mereka simpatik dan hangat dalam hubungan-

hubungan mereka. Kehidupan emosi mereka kaya, tetapi wajar; mereka

merasa nyaman dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dan dunia

pergaulan lingkungannya.

b. Kaum wanita yang cerdas secara emosi cenderung bersikap tegas dan

mengungkapkan perasaan mereka secara langsung, dan memandang

dirinya secara positif; kehidupan memberi makna bagi mereka.

Sebagaimana kaum pria, mereka mudah bergaul dan ramah, serta

mengungkapkan perasaan dengan takaran yang wajar; mampu

menyesuaikan diri dengan beban stres. Kemantapan pergaulan mereka

membuat mereka mudah menerima orang-orang baru; mereka cukup

nyaman dengan dirinya sendiri sehingga selalu ceria, spontan, dan terbuka

terhadap pengalaman sensual.

Berdasar uraian di atas, maka ciri-ciri seseorang yang memiliki kecerdasan

emosi secara umum adalah mengetahui dan menangani perasaan mereka sendiri

dengan baik serta mampu membaca dan menghadapi perasaan orang lain dengan

efektif. Selain itu, baik pria maupun wanita yang cerdas secara emosi, mereka
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mudah bergaul dan ramah, mengungkapkan perasaan dengan takaran yang wajar,

mampu menyesuaikan diri dengan beban stres, mudah menerima orang-orang

baru, cukup nyaman dengan dirinya sendiri sehingga selalu ceria, spontan, dan

terbuka terhadap pengalaman sensual.

5. Keuntungan Memiliki Kecerdasan Emosi yang Memadai

Menurut Yen, dkk. (2003) kecerdasan emosi memberi informasi penting

yang menguntungkan. Umpan balik dari hati ini dapat memunculkan kreativitas,

bersifat jujur mengenai diri sendiri, menjalin hubungan yang saling mempercayai,

memberikan panduan nurani bagi hidup dan karier, membantu menghadapi

kemungkinan yang tidak terduga, dan dapat menyelamatkan diri dari kehancuran.

Kecerdasan emosi juga menuntut manusia untuk belajar mengakui dan

menghargai perasaan diri dan orang lain dan bisa memberi tanggapan yang tepat,

menerapkan dengan efektif informasi dan energi dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Suharsono (2001), keuntungan seseorang memiliki kecerdasan

emosi secara memadai adalah:

a. Kecerdasan emosi jelas mampu menjadi alat untuk pengendalian diri,

sehingga seseorang tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan bodoh,

yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.

b. Kecerdasan emosi bisa diimplementasikan sebagai cara yang sangat baik

untuk memasarkan atau membesarkan ide, konsep atau bahkan sebuah

produk.
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c. Kecerdasan emosi adalah modal penting bagi seseorang untuk

mengembangkan bakat kepemimpinan, dalam bidang apapun juga.

Uno (2006) menyebutkan kegunaan emosi adalah untuk bertahan hidup

dan mempersatukan semua manusia. Adapun Martin (2003) menyebutkan

manfaat emosi adalah sebagai pembangkit energi, messenger (pembawa pesan),

reinforcer (memperkuat pesan atau informasi yang disampaikan), dan balancer

(penyeimbang kehidupan).

Berdasar uraian di atas, maka kecerdasan emosi bermanfaat untuk

memunculkan kreativitas, bersifat jujur mengenai diri sendiri, menjalin hubungan

yang saling mempercayai, memberikan panduan nurani bagi hidup dan karier,

membantu menghadapi kemungkinan yang tidak terduga, dapat menyelamatkan

diri dari kehancuran, mampu menjadi alat pengendalian diri, sebagai cara yang

sangat baik untuk memasarkan atau membesarkan ide, konsep dan produk, modal

untuk mengembangkan bakat kepemimpinan, untuk bertahan hidup dan

mempersatukan semua manusia, sebagai pembangkit energi, messenger

(pembawa pesan), reinforcer (memperkuat pesan atau informasi yang

disampaikan), dan balancer (penyeimbang kehidupan).

C. Kepercayaan Diri

1. Pengertian Kepercayaan Diri

Percaya diri merupakan bagian dari alam bawah sadar yang hanya

terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat emosional dan perasaan (Aryani, dkk.,

2009). Percaya diri adalah keberanian yang datang dari kepastian tentang
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kemampuan, nilai-nilai, dan tujuan kita (Goleman, 2001). Anthony (dalam

Ruwaida, dkk., 2006) menyatakan bahwa kepercayaan diri merupakan sikap pada

diri seseorang yang dapat menerima kenyataan, mengembangkan kesadaran diri,

berpikir positif, memiliki kemandirian dan mempunyai kemampuan untuk

memiliki serta mencapai segala sesuatu yang diinginkan.

Menurut Lauster (dalam Yulianto dan Nashori, 2006) kepercayaan diri

adalah suatu sikap atau perasaan yakin akan kemampuan diri sendiri sehingga

orang yang bersangkutan tidak terlalu cemas dalam tindakan-tindakannya, dapat

merasa bebas melakukan hal yang disukainya dan bertanggung jawab atas

perbuatannya, hangat dan sopan dalam berinteraksi dengan orang dan memiliki

dorongan untuk berprestasi. Adapun menurut Setyobroto (dalam Yulianto dan

Nashori, 2006) percaya diri adalah rasa percaya bahwa ia sanggup dan mampu

untuk mencapai prestasi tertentu; apabila prestasinya sudah tinggi maka individu

yang bersangkutan akan lebih percaya diri.

Berdasar uraian di atas, maka yang dimaksud kepercayaan diri adalah

sikap yakin akan kemampuan diri sendiri, merasa sanggup dan mampu untuk

mencapai prestasi tertentu sehingga orang yang bersangkutan tidak cemas, bebas

melakukan hal yang disukai serta bertanggung jawab atas perbuatannya.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Diri

Menurut Ruwaida, dkk. (2006) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap

terbentuknya kepercayaan diri antara lain:

a. Konsep diri dan harga diri.
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Terbentuknya kepercayaan diri seseorang diawali dengan perkembangan

konsep diri yang didapat melalui pergaulan dalam suatu kelompok, dimana

hasil interaksi yang terjalin di antara mereka akan membentuk suatu

konsep diri. Seseorang yang memiliki konsep diri yang positif terhadap

dirinya, maka orang tersebut akan dapat menghargai dirinya. Harga diri

yang tinggi merupakan dasar untuk meningkatkan kepercayaan diri.

b. Kondisi fisik.

Penampilan fisik merupakan penyebab utama rendahnya harga diri dan

rasa percaya diri seseorang.

c. Kegagalan dan kesuksesan.

Seseorang yang mengalami kegagalan hidup, cenderung merasa kurang

percaya diri, sehingga timbul perasaan tidak mampu dalam dirinya.

Sebaliknya, seseorang yang selalu berhasil atau sukses dalam hidupnya

mereka akan menampakkan kepercayaan diri yang tinggi. Oleh karena itu,

mereka merasa dirinya mampu.

d. Pengalaman hidup.

Pemenuhan akan kasih sayang, rasa aman, harga diri adalah tiga macam

kebutuhan yang cukup dominan, sehingga apabila tidak terpenuhi akan

berakibat fatal bagi pertumbuhan dan perkembangan mental.

e. Pendidikan.

Tingkat pendidikan yang rendah akan menjadikan seseorang menjadi

tergantung dan berada di bawah kekuasaan orang lain yang lebih baik

darinya. Begitu sebaliknya, orang akan mampu memenuhi tantangan hidup
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dengan penuh kepercayaan diri dan kekuatan serta memperhatikan situasi

dari sudut kenyataan.

f. Peran lingkungan keluarga terhadap terbentuknya kepercayaan diri.

Keluarga merupakan lingkungan terkecil dimana pada tahap

perkembangan, lingkungan sangat berpengaruh pada psikologi seseorang,

dimana pengaruh ini bisa secara langsung atau tidak.

Menurut Afiatin dan Martaniah (1998) kepercayaan diri berkembang

melalui interaksi individu dengan lingkungannya. Lingkungan psikologis dan

sosiologis yang kondusif akan menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan diri

seseorang. Lingkungan psikologis dan sosiologis yang kondusif adalah

lingkungan dengan suasana demokratis, yaitu adanya suasana penuh penerimaan,

kepercayaan, rasa aman dan kesempatan untuk mengekspresikan ide-ide dan

perasaan. Lingkungan psikologis dan sosiologis yang tidak kondusif adalah

lingkungan dengan suasana penuh tuntutan, tidak menghargai pendapat orang lain

dan tidak ada kesempatan untuk mengekspresikan ide dan perasaan.

Berdasar uraian di atas, maka faktor-faktor yang mempengaruhi

kepercayaan diri adalah konsep diri dan harga diri, kondisi fisik, kegagalan dan

kesuksesan, pengalaman hidup, pendidikan, peran lingkungan keluarga terhadap

terbentuknya kepercayaan diri, lingkungan psikologis, dan lingkungan sosiologis.

3. Aspek-aspek Kepercayaan Diri

Aspek-aspek kepercayaan diri menurut Lauster (dalam Ruwaida, dkk.,

2006) adalah:
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a. Keyakinan akan kemampuan diri, yaitu sikap seseorang tentang dirinya

bahwa ia mengerti sungguh-sungguh akan apa yang dilakukan.

b. Optimis, yaitu sikap seseorang yang selalu berpandangan baik dalam

menghadapi segala hal tentang diri, harapan dan kemampuannya.

c. Obyektif, yaitu orang yang percaya diri memandang permasalahan atau

sesuatu dengan kebenaran yang semestinya, bukan menurut kebenaran

pribadi atau yang menurut dirinya sendiri.

d. Bertanggung jawab, yaitu kesediaan seseorang untuk menanggung segala

sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya.

e. Rasional dan realistis, yaitu analisa terhadap suatu masalah, suatu hal,

suatu kejadian dengan menggunakan hal yang dapat diterima oleh akal dan

sesuai dengan kenyataan.

Adapun menurut Kumara dan Hambly (dalam Priyanggraeni, dkk., 2002)

aspek-aspek kepercayaan diri adalah kemampuan menghadapi masalah,

bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakannya, kemampuan dalam

bergaul, serta kemampuan menerima kritik.

Berdasar uraian di atas, maka aspek-aspek kepercayaan diri adalah

keyakinan akan kemampuan diri, optimis, obyektif, bertanggung jawab terhadap

keputusan dan tindakan, rasional dan realistis, serta kemampuan dalam bergaul.

4. Ciri-ciri Individu yang Mempunyai Kepercayaan Diri

Goleman (2001) mengartikan kepercayaan diri sebagai kesadaran yang

kuat tentang harga dan kemampuan diri sendiri. Orang dengan kecakapan ini:
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a. Berani tampil dengan keyakinan diri, berani menyatakan

“keberadaannya”.

b. Berani menyuarakan pandangan yang tidak popular dan bersedia

berkorban demi kebenaran.

c. Tegas, mampu membuat keputusan yang baik kendati dalam keadaan tidak

pasti dan tertekan.

Seseorang yang percaya pada diri sendiri tidaklah hati-hati secara

berlebihan; dia yakin akan ketergantungan dirinya. Karena percaya pada diri

sendiri tidak menjadi terlalu egois, dia lebih toleran, karena dia tidak langsung

melihat dirinya sedang mempersoalkan, dan cita-citanya normal karena tidak ada

perlunya bagi dia untuk menutupi kekurangpercayaan pada diri sendiri dengan

cita-cita yang berlebihan (exaggregate ambition) (Lauster, 2002).

Orang yang memiliki rasa percaya diri umumnya memandang diri sendiri

sebagai orang yang produktif, mampu menghadapi tantangan dan mudah

menguasai pekerjaan atau ketrampilan diri. Mereka mempercayai diri sendiri

sebagai katalisator, penggerak, dan pelopor, serta merasa bahwa kemampuan-

kemampuan mereka lebih unggul dibanding kebanyakan orang lain (Goleman,

2001).

Guilford, dkk. (dalam Afiatin dan Martaniah, 1998) menyebutkan bahwa

seorang individu yang memiliki kepercayaan diri akan memiliki ciri-ciri sebagai

berikut:

a. Individu merasa adekuat terhadap tindakan yang dilakukan. Hal ini

didasari oleh adanya keyakinan terhadap kekuatan, kemampuan dan
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keterampilan yang dimiliki. Ia merasa optimis, cukup ambisius, tidak

selalu memerlukan bantuan orang lain, sanggup bekerja keras, mampu

menghadapi tugas dengan baik dan bekerja secara efektif serta

bertanggung jawab atas keputusan dan perbuatannya.

b. Individu merasa diterima oleh kelompoknya. Hal ini didasari oleh adanya

keyakinan terhadap kemampuannya dalam berhubungan sosial. Ia merasa

bahwa kelompoknya atau orang lain menyukainya, aktif menghadapi

keadaan lingkungan, berani mengemukakan kehendak atau ide-idenya

secara bertanggung jawab dan tidak mementingkan diri sendiri.

c. Individu percaya sekali terhadap dirinya serta memiliki ketenangan sikap.

Hal ini didasari oleh adanya keyakinan terhadap kekuatan dan

kemampuannya. Ia bersikap tenang, tidak mudah gugup, cukup toleran

terhadap berbagai macam situasi.

Berdasar uraian di atas, maka ciri-ciri seseorang yang memiliki

kepercayaan diri adalah berani tampil dengan keyakinan diri, berani menyuarakan

pandangan yang tidak popular dan bersedia berkorban demi kebenaran, tegas,

lebih toleran, memandang diri sendiri sebagai orang yang produktif, mampu

menghadapi tantangan dan mudah menguasai pekerjaan atau keterampilan diri,

mempercayai diri sendiri sebagai katalisator, penggerak, dan pelopor, serta merasa

bahwa kemampuan-kemampuan mereka lebih unggul dibanding kebanyakan

orang lain, merasa adekuat terhadap tindakan yang dilakukan, merasa diterima

oleh kelompoknya, dan memiliki ketenangan sikap.
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D. Penyesuaian Sosial

1. Pengertian Penyesuaian Sosial

Penyesuaian berarti adaptasi; dapat mempertahankan eksistensinya, atau

bisa “survive” dan memperoleh kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah, dan dapat

mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial (Sunarto dan Hartono,

2002). Penyesuaian adalah suatu proses yang terdiri dari belajar dan memahami

diri sendiri dan lingkungan (sosial dan fisik), menggunakan pemahaman untuk

mengatur tujuan yang nyata, menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk

mengontrol lingkungan dan nasib sehingga dapat mencapai tujuan, serta peka

terhadap kebutuhan dan perhatian yang lain sehingga kita juga dapat memberi

kontribusi positif pada kehidupan orang lain (Worchel dan Goethals, 1985).

Penyesuaian sosial memiliki beberapa definisi. Menurut Agustiani (2006)

penyesuaian sosial merupakan penyesuaian yang dilakukan individu terhadap

lingkungan di luar dirinya, seperti lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat.

Menurut Hurlock (1997), penyesuaian sosial diartikan sebagai keberhasilan

seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap orang lain pada umumnya dan

terhadap kelompoknya pada khususnya. Menurut Schneiders (dalam Agustiani,

2006) penyesuaian sosial merupakan suatu kapasitas atau kemampuan yang

dimiliki oleh setiap individu untuk dapat bereaksi secara efektif dan bermanfaat

terhadap realitas, situasi, dan relasi sosial, sehingga kriteria yang harus dipenuhi

dalam kehidupan sosialnya dapat terpenuhi dengan cara-cara yang dapat diterima

dan memuaskan.
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Menurut Lazarus dan Folkman (dalam Vermaes, dkk., 2007), penyesuaian

sosial dapat didefinisikan sebagai cara di mana seorang individu memenuhi

perannya dalam hubungan sosial. Adapun Vanden Boss (2007) menyebutkan

bahwa penyesuaian sosial adalah penyesuaian terhadap tuntutan-tuntutan,

larangan, dan adat istiadat masyarakat, termasuk kemampuan untuk hidup dan

bekerja dengan orang lain secara harmonis dan memuaskan untuk terlibat dalam

interaksi sosial dan hubungan.

Berdasar uraian di atas, maka yang dimaksud penyesuaian sosial adalah

kemampuan individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan di luar dirinya

dengan cara-cara yang dapat diterima, sehingga mampu berinteraksi secara

memuaskan.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Sosial

Menurut Agustiani (2006), faktor yang mempengaruhi penyesuaian sosial

adalah:

a. Faktor kondisi fisik, yang meliputi faktor keturunan, kesehatan, bentuk

tubuh dan hal-hal lain yang berkaitan dengan fisik.

b. Faktor perkembangan dan kematangan, yang meliputi perkembangan

intelektual, sosial, moral, dan kematangan emosional.

c. Faktor psikologis, yaitu faktor-faktor pengalaman individu, frustrasi dan

konflik yang dialami, dan kondisi-kondisi psikologis seseorang dalam

penyesuaian diri.
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d. Faktor lingkungan, yaitu kondisi yang ada pada lingkungan, seperti

kondisi keluarga, kondisi rumah, dan sebagainya.

e. Faktor budaya, termasuk adat-istiadat dan agama yang turut

mempengaruhi penyesuaian diri seseorang.

Menurut Hurlock (1997), kondisi yang menimbulkan kesulitan bagi anak

untuk melakukan penyesuaian diri dengan baik adalah:

a. Jika pola perilaku sosial yang buruk dikembangkan di rumah, anak akan

menemui kesulitan untuk melakukan penyesuaian sosial yang baik di luar

rumah, meskipun dia diberi motivasi kuat untuk melakukannya.

b. Jika rumah kurang memberikan model perlu untuk ditiru, anak akan

mengalami hambatan serius dalam penyesuaian sosialnya di luar rumah.

c. Kurangnya motivasi untuk belajar melakukan penyesuaian sosial sering

timbul dari pengalaman sosial awal yang tidak menyenangkan – di rumah

atau di luar rumah.

d. Meskipun memiliki motivasi kuat untuk belajar melakukan penyesuaian

sosial yang baik, anak tidak mendapatkan bimbingan dan bantuan yang

cukup dalam proses belajar ini.

Menurut Sunarto dan Hartono (2002), faktor yang mempengaruhi proses

penyesuaian diri adalah:

a. Kondisi-kondisi fisik, termasuk di dalamnya keturunan, konstitusi fisik,

susunan syaraf, kelenjar, dan sistem otot, kesehatan, penyakit, dan

sebagainya.
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b. Perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial,

moral, dan emosional.

c. Penentu psikologis, termasuk di dalamnya pengalaman belajarnya,

pengkondisian, penentuan diri (self-determination), frustrasi, dan konflik.

d. Kondisi lingkungan, khususnya keluarga dan sekolah.

e. Penentu kultural, termasuk agama.

Menurut Berndt dan Keefe (dalam Chandola dan Bhanot, 2008) dukungan

orangtua untuk interaksi sosial mempengaruhi penyesuaian sosial secara total dan

signifikan.

Berdasar uraian di atas, maka faktor-faktor yang mempengaruhi

penyesuaian sosial adalah kondisi fisik, perkembangan dan kematangan

(intelektual, sosial, moral, dan emosional), penentu psikologis (pengalaman,

pengkondisian, penentuan diri, frustrasi, dan konflik), kondisi lingkungan, budaya

(adat-istiadat dan agama), serta kehidupan dalam keluarga (pola perilaku di rumah

dan dukungan orangtua).

3. Aspek-aspek Penyesuaian Sosial

Menurut Hurlock (1997) aspek penyesuaian sosial adalah:

a. Penampilan nyata.

Jika perilaku sosial anak, seperti yang dinilai berdasarkan standar

kelompok, dia akan menjadi anggota yang diterima kelompok.
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b. Penyesuaian diri terhadap berbagai kelompok.

Anak yang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap berbagai

kelompok – baik kelompok teman sebaya maupun kelompok orang

dewasa – secara sosial dianggap sebagai orang yang dapat menyesuaikan

diri dengan baik.

c. Sikap sosial.

Anak harus menunjukkan sikap yang menyenangkan terhadap orang lain,

terhadap partisipasi sosial, dan terhadap perannya dalam kelompok sosial,

bila ingin dinilai sebagai orang yang dapat menyesuaikan diri dengan baik

secara sosial.

d. Kepuasan pribadi.

Untuk dapat menyesuaikan diri dengan baik secara sosial, anak harus

merasa puas terhadap kontak sosialnya dan terhadap peran yang

dimainkannya dalam situasi sosial, baik sebagai pemimpin maupun

sebagai anggota.

Menurut Schneiders (dalam Kusuma dan Gusniati, 2008) aspek-aspek

penyesuaian diri sosial adalah:

a. Penyesuaian diri terhadap keluarga.

Penyesuaian diri yang baik terhadap lingkungan keluarga memiliki ciri-ciri

sebagai berikut:

1) Adanya hubungan yang sehat antar anggota keluarga, tidak ada

penolakan (rejection) orang tua terhadap anak-anaknya, tidak ada

permusuhan, rasa benci atau iri hati antar anggota keluarga.
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2) Adanya penerimaan otoritas orang tua, hal ini penting untuk kestabilan

rumah tangga dan anak wajib menerima disiplin orang tua secara logis.

3) Kemampuan untuk mengemban tangung jawab dan penerimaan

terhadap pembatasan atau larangan yang ada di dalam peraturan

keluarga.

4) Adanya kemauan saling membantu antara anggota keluarga baik

secara perorangan maupun kelompok.

5) Kebebasan dari ikatan secara emosional secara bertahap dan

menumbuhkan rasa mandiri.

b. Penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah.

Penyesuaian diri yang baik terhadap lingkungan sekolah memiliki ciri-ciri

sebagai berikut:

1) Adanya perhatian, penerimaan, minat dan partisipasi terhadap fungsi

dan aktivitas sekolah.

2) Adanya hubungan yang baik dengan komponen sekolah seperti guru

dan teman sebaya.

c. Penyesuaian diri terhadap lingkungan masyarakat.

Penyesuaian diri yang baik terhadap lingkungan masyarakat memiliki ciri-

ciri mengenal dan menghormati orang lain serta mampu mengembangkan

sifat bersahabat, mempunyai perhatian dan mampu bersimpati dengan

orang lain, bersikap hormat terhadap hukum, tradisi, dan adat-istiadat.
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Berdasar uraian di atas, maka aspek-aspek penyesuaian sosial adalah

penampilan nyata, penyesuaian diri terhadap berbagai kelompok, sikap sosial, dan

kepuasan pribadi.

4. Ciri-ciri Individu yang Mempunyai Penyesuaian Sosial yang Baik

Orang yang dapat menyesuaikan diri dengan baik mempelajari berbagai

keterampilan sosial seperti kemampuan untuk menjalin hubungan secara

diplomatis dengan orang lain – baik teman maupun orang yang tidak dikenal –

sehingga sikap orang lain terhadap mereka menyenangkan. Biasanya orang yang

berhasil melakukan penyesuaian sosial dengan baik mengembangkan sikap sosial

yang menyenangkan, seperti kesediaan untuk membantu orang lain, meskipun

mereka sendiri mengalami kesulitan. Mereka tidak terikat pada diri sendiri

(Hurlock, 1997).

Menurut Sunarto dan Hartono (2002), karakteristik penyesuaian diri yang

positif adalah:

a. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional.

b. Tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis.

c. Tidak menunjukkan adanya frustrasi pribadi.

d. Memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri.

e. Mampu dalam belajar.

f. Menghargai pengalaman.

g. Bersikap realistik dan objektif.
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Menurut Kartini Kartono (2000), bentuk penyesuaian sosial yang baik

adalah:

a. Ada kesanggupan untuk mereaksi secara efektif dan harmonis terhadap

realitas sosial dan situasi sosial, dan bisa mengadakan relasi sosial yang

sehat.

b. Bisa menghargai pribadi lain dan menghargai hak-hak sendiri di dalam

masyarakat.

c. Bisa bergaul dengan orang lain dengan jalan membina persahabatan yang

kekal.

d. Bersimpati terhadap pribadi orang lain dan kesejahteraan orang lain.

Berdasar uraian di atas, maka ciri-ciri orang yang memiliki penyesuaian

sosial yang baik adalah mengembangkan sikap sosial yang menyenangkan, tidak

menunjukkan adanya ketegangan emosional, tidak menunjukkan adanya

mekanisme-mekanisme psikologis, tidak menunjukkan adanya frustrasi pribadi,

memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri, mampu dalam belajar,

menghargai pengalaman, bersikap realistik dan objektif, sanggup untuk mereaksi

secara efektif dan harmonis terhadap realitas sosial dan situasi sosial, bisa

menghargai pribadi lain dan menghargai hak-hak sendiri di dalam masyarakat,

bisa bergaul dengan orang lain dengan jalan membina persahabatan yang kekal,

serta bersimpati terhadap pribadi orang lain dan kesejahteraan orang lain.
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E. Hubungan antara Kecerdasan Emosi dan Kepercayaan Diri dengan

Prestasi Belajar yang Dimoderasi oleh Penyesuaian Sosial

Siswa belajar di sekolah tentu akan berlomba-lomba untuk meraih prestasi

yang tinggi. Prestasi belajar yang diperoleh merupakan gambaran keberhasilan

siswa dalam belajarnya. Studi sebelumnya telah mengidentifikasi beberapa kelas

faktor risiko yang berhubungan dengan prestasi, yakni motivasi, kecerdasan, dan

risiko lingkungan keluarga (Johnson, dkk., 2006).

Di sekolah, siswa tidak hanya dituntut untuk pandai secara intelektual.

Siswa harus memiliki emosi yang cerdas apabila ingin sukses. Emosi yang lepas

kendali dapat membuat orang pandai menjadi bodoh. Tanpa kecerdasan emosi,

orang tidak akan bisa menggunakan kemampuan-kemampuan kognitif mereka

sesuai dengan potensi yang maksimum (Goleman, 2001). Banyak bukti

memperlihatkan bahwa orang-orang yang secara emosional cakap dengan efektif

memiliki keuntungan dalam setiap bidang kehidupan, mampu menguasai

kebiasaan-kebiasaan baik yang mampu mendorong produktivitasnya sendiri.

Adapun orang-orang yang tidak mempunyai kehidupan emosional yang sehat

akan mengalami pertentangan batin yang menghambat produktivitasnya. Bukti

lain adalah hasil penelitian yang dilakukan Fahim dan Pishghadam (2007) yang

menunjukkan bahwa EQ dan inteligensi akademis merupakan kualitas terpisah,

dan kecerdasan emosi adalah prediktor yang lebih baik bagi kesuksesan dalam

pendidikan. Dengan kata lain, keberhasilan pendidikan seseorang dapat dilihat

dari kecerdasan emosi yang dimiliki. Kecerdasan emosi yang tinggi lebih

memudahkan seseorang untuk sukses dalam pendidikannya. Goleman (dalam
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Hartini, 2004) juga menyebutkan bahwa EQ mempengaruhi prestasi, perilaku, dan

penyesuaian sosial konsep diri kepribadian anak.

Kepercayaan diri juga diperlukan siswa dalam belajar di sekolah. Hasil

penelitian menyebutkan bahwa rasa percaya diri dan kestabilan emosi

berhubungan positif dengan prestasi belajar (Kurniawan, 2007). Weinberg dan

Gould (dalam Dimyati, 2005) juga menyebutkan bahwa rasa percaya diri

memberikan dampak positif terhadap emosi, konsentrasi, sasaran, usaha, strategi

dan momentum. Selain itu, menurut Robinson (dalam Irfan, dkk., 2000) siswa

yang mampu mengendalikan emosi secara efektif dan efisien dalam menghadapi

setiap permasalahan akan mampu dan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan

sekolah maupun luar sekolah, sehingga ia dapat diterima dengan sepenuh hati oleh

lingkungan. Penerimaan ini merupakan dasar-dasar pembentukan kepercayaan

diri, harga diri yang ada gilirannya mengantarkan anak meraih prestasi.

Keberhasilan belajar siswa di sekolah juga didukung oleh penyesuaian

sosial yang baik. Menurut Arkof (dalam Kusuma dan Gusniati, 2008) remaja

dikatakan mempunyai penyesuaian diri yang baik di sekolah apabila remaja

tersebut menunjukkan kemajuan yang memuaskan di sekolahnya atau remaja

tersebut dapat menciptakan hubungan yang baik dengan guru-guru, teman-

temannya di sekolah, serta peraturan-peraturan sekolah. Berdasar hasil penelitian,

Chen dan Rubin (1997) menyebutkan bahwa kemampuan sosialisasi secara positif

berkaitan dengan prestasi akademik. Adapun Fuligni (2001) menyimpulkan

bahwa remaja awal yang mengorbankan bakat mereka, kinerja sekolah, dan

aturan-aturan orang tua akan terlibat dalam masalah perilaku yang lebih besar dan
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memiliki prestasi akademik yang lebih rendah daripada remaja lainnya selama

sekolah menengah.

Seperti penjelasan di atas, prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa

faktor diantaranya kecerdasan emosi, kepercayaan diri, dan penyesuaian sosial.

Kecerdasan emosi (EQ) merupakan kemampuan dalam mengolah emosi agar

kemampuan berpikir tidak terganggu. Siswa yang cerdas emosi tetap dapat belajar

dengan baik, meskipun mereka mendapatkan beberapa stressor dari luar. Kegiatan

belajar yang tetap berjalan baik tanpa ada gangguan yang berarti tentunya

mendukung pencapaian prestasi belajar yang tinggi.

Sebagai contoh, biasanya siswa yang belajar di sekolah memiliki banyak

tugas dari guru. Tugas yang semakin menumpuk menjadikan siswa merasa

memiliki beban yang berat. Apabila siswa tidak memiliki kecerdasan emosi yang

baik, mereka hanya akan memikirkan beban itu dan tidak kunjung menyelesaikan

tugas-tugas. Akan tetapi, siswa dengan emosi yang cerdas, mereka dapat

mengelola suasana hati dengan baik. Siswa akan termotivasi untuk menyelesaikan

tugas-tugas. Dengan demikian, siswa yang cerdas secara emosi lebih berprestasi

dalam belajarnya.

Selain kecerdasan emosi, kepercayaan diri juga diperlukan untuk

memperoleh prestasi belajar yang lebih baik. Kepercayaan diri merupakan suatu

keyakinan yang dimiliki seseorang untuk sukses. Siswa yang merasa yakin dapat

berhasil dalam belajarnya akan lebih bersemangat daripada siswa yang merasa

pesimis terlebih dahulu. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, secara tidak

langsung siswa akan menampilkan kemampuannya secara maksimal dan lebih
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tenang dalam menghadapi ujian. Akan tetapi, apabila di awal saja siswa sudah

tidak yakin, maka ia tidak akan semangat mengerjakan karena takut gagal. Siswa

yang percaya diri juga akan belajar dengan tekun tanpa tergantung pada orang

lain, sehingga prestasi belajarnya baik.

Keberhasilan siswa dalam belajar juga dipengaruhi oleh penyesuaian

sosial. Penyesuaian sosial adalah kemampuan individu dalam menyesuaikan diri

dengan lingkungan di luar dirinya dengan cara-cara yang dapat diterima, sehingga

mampu berinteraksi secara memuaskan. Untuk itu, siswa seharusnya dapat

menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolahnya.

Penyesuaian sosial di sekolah sangat diperlukan siswa karena dalam

belajar terdapat suatu proses. Belajar merupakan suatu proses perubahan dari yang

tidak bisa menjadi bisa, sehingga selama proses tersebut banyak hal baru yang

dialami siswa. Oleh karena itu, perlu adanya kemampuan untuk dapat

menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut. Selain itu, kemampuan

untuk berhubungan baik dengan guru maupun siswa yang lain juga diperlukan

karena secara tidak langsung hubungan tersebut akan berpengaruh terhadap

prestasi belajar siswa. Sebagai contoh, siswa merasa tidak senang dengan seorang

guru. Kondisi tersebut tentu dapat mempengaruhi proses belajarnya di kelas.

Siswa cenderung tidak memperhatikan penjelasan guru, sehingga siswa akan

menunjukkan hasil belajar yang kurang memuaskan.

Berdasar uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosi dan

kepercayaan diri memiliki hubungan dengan prestasi belajar. Siswa yang cerdas

emosi dan percaya pada kemampuan diri akan berhasil dalam studinya. Semakin
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baik kecerdasan emosi dan kepercayaan diri yang dimiliki siswa, maka semakin

tinggi prestasi belajarnya. Apabila emosi yang cerdas dan kepercayaan diri yang

baik didukung dengan penyesuaian sosial yang baik, maka keberhasilan belajar

akan lebih tinggi. Dengan demikian, penyesuaian sosial mempengaruhi hubungan

antara kecerdasan emosi dan kepercayaan diri dengan prestasi belajar.

Penyesuaian sosial dapat memperkuat hubungan kecerdasan emosi dan

kepercayaan diri dengan prestasi belajar.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

G. Hipotesis

Menurut Suryabrata (2003), hipotesis penelitian adalah jawaban sementara

terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris.

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapat hubungan antara kecerdasan emosi dan kepercayaan diri dengan

prestasi belajar.

2. Terdapat hubungan antara kecerdasan emosi dan kepercayaan diri dengan

prestasi belajar yang dimoderasi oleh penyesuaian sosial.

X 1 = Kecerdasan emosi

X 2 = Kepercayaan diri

Prestasi belajar
(Y)

Penyesuaian sosial
(M)
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Identifikasi Variabel

Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan

penelitian (Suryabrata, 2003). Dalam penelitian ini ada 3 variabel yang

digunakan, yakni:

1. Variabel tergantung : prestasi belajar.

2. Variabel bebas I : kecerdasan emosi.

3. Variabel bebas II : kepercayaan diri.

4. Variabel moderator : penyesuaian sosial.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah mengoperasionalkan, atau secara operasional

mendefinisikan sebuah konsep untuk membuatnya bisa diukur, dilakukan dengan

melihat pada dimensi perilaku, aspek atau sifat yang ditunjukkan oleh konsep

(Sekaran, 2006).

1. Prestasi belajar adalah hasil pencapaian siswa dalam kegiatan belajar sebagai

gambaran tingkat keberhasilan yang diukur dari nilai-nilai tes hasil belajar dan

berupa angka-angka yang dicantumkan dalam laporan hasil belajar pada

periode tertentu. Tinggi rendahnya prestasi belajar siswa dalam penelitian ini

dilihat dari catatan nilai siswa yakni rapor. Semakin tinggi nilai rapor, maka

semakin tinggi prestasi belajar siswa.
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2. Kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah emosi

secara akurat dan efisien untuk menghadapi tekanan, sehingga kemampuan

berpikir tidak terganggu. Kecerdasan emosi dalam penelitian ini diukur

dengan menggunakan skala kecerdasan emosi yang disusun berdasar aspek-

aspek menurut Patton (1997), Salovey (dalam Goleman, 2007), Reuven Bar-

On (dalam Stein dan Book, 2002), dan Goleman (2001), meliputi aspek

mengenali emosi diri, mengelola emosi, motivasi diri, mengenali emosi orang

lain, membina hubungan, dan penyesuaian diri yang telah dimodifikasi oleh

penulis. Seberapa tinggi kecerdasan emosi ditunjukkan oleh skor yang

diperoleh responden melalui model alat ukur skala Likert. Range skor untuk

pernyataan yang bersifat favorable adalah 4(SS), 3(S), 2(TS), 1(STS). Adapun

skor untuk pernyataan unfavorable adalah 1(SS), 2(S), 3(TS), 4(STS).

Semakin tinggi skor skala, maka semakin tinggi kecerdasan emosi yang

dimiliki.

3. Kepercayaan diri adalah sikap yakin akan kemampuan diri sendiri, merasa

sanggup dan mampu untuk mencapai prestasi tertentu sehingga orang yang

bersangkutan tidak cemas, bebas melakukan hal yang disukai serta

bertanggung jawab atas perbuatannya. Kepercayaan diri dalam penelitian ini

diukur dengan menggunakan skala kepercayaan diri yang disusun berdasar

aspek-aspek menurut Lauster (dalam Ruwaida, dkk., 2006), Kumara dan

Hambly (dalam Priyanggraeni, dkk., 2002), meliputi aspek keyakinan akan

kemampuan diri, optimis, obyektif, bertanggung jawab terhadap keputusan

dan tindakan, rasional dan realistis, serta kemampuan dalam bergaul yang
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telah dimodifikasi oleh penulis. Seberapa tinggi kepercayaan diri ditunjukkan

oleh skor yang diperoleh responden melalui model alat ukur skala Likert.

Range skor untuk pernyataan yang bersifat favorable adalah 4(SS), 3(S),

2(TS), 1(STS). Adapun skor untuk pernyataan unfavorable adalah 1(SS), 2(S),

3(TS), 4(STS). Semakin tinggi skor skala, maka semakin tinggi kepercayaan

diri yang dimiliki.

4. Penyesuaian sosial adalah kemampuan individu dalam menyesuaikan diri

dengan lingkungan di luar dirinya dengan cara-cara yang dapat diterima,

sehingga mampu berinteraksi secara memuaskan. Penyesuaian sosial dalam

penelitian ini diukur dengan menggunakan skala penyesuaian sosial yang

disusun berdasar aspek-aspek menurut Hurlock (1997) dan Schneiders (dalam

Kusuma dan Gusniati, 2008), meliputi aspek penampilan nyata, penyesuaian

diri terhadap berbagai kelompok, sikap sosial, dan kepuasan pribadi yang telah

dimodifikasi oleh penulis. Seberapa tinggi penyesuaian sosial ditunjukkan

oleh skor yang diperoleh responden melalui model alat ukur skala Likert.

Range skor untuk pernyataan yang bersifat favorable adalah 4(SS), 3(S),

2(TS), 1(STS). Adapun skor untuk pernyataan unfavorable adalah 1(SS), 2(S),

3(TS), 4(STS). Semakin tinggi skor skala, maka semakin tinggi penyesuaian

sosial yang dimiliki.
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C. Populasi, Sampel, dan Sampling

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan individu atau objek yang diteliti yang

memiliki beberapa karakteristik yang sama. Karakteristik yang dimaksud dapat

berupa usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, wilayah tempat tinggal, dan

seterusnya. Responden yang diteliti dapat merupakan sekelompok penduduk di

suatu desa, sekolah, atau yang menempati wilayah tertentu (Latipun, 2004).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 8

Surakarta tahun ajaran 2009/2010 yang terdiri dari 10 kelas dengan jumlah siswa

sebanyak 289 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi (Latipun, 2004). Sampel akan

menjadi responden penelitian, artinya yang akan diteliti oleh peneliti. Setelah hasil

penelitian pada sampel didapat, kemudian digeneralisasikan pada populasi.

Menurut Arikunto (2006) apabila subjek penelitian besar (lebih dari 100),

maka dapat diambil sampel sebesar antara 15-25%. Dengan demikian, sampel

yang digunakan dalam penelitian sebanyak 4 kelas.

3. Sampling

Sampling adalah proses/cara pengambilan sampel secukupnya dari

populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau

karakteristiknya dapat digeneralisasikan pada populasi (Sekaran, 2006).
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Sampel yang digunakan sebagai responden dalam penelitian ini diambil

dengan cara cluster random sampling. Pemilihan sampel cluster adalah pemilihan

sampel dimana yang dipilih secara random bukan individual, tetapi kelompok-

kelompok/kelas.

Penulis melakukan random dengan cara undian, yakni menggunakan

gulungan kertas berjumlah 10 lembar, dimana 1 lembar kertas hanya tertulis 1

kelas. Penulis mengambil 3 kertas dengan acak sehingga didapatkan 3 kelas yang

digunakan sebagai responden dalam try-out skala. Kemudian, sisanya diacak lagi

untuk diambil 4 kelas sebagai responden dalam penelitian. Jadi, dalam penelitian

ini, penulis menggunakan 3 kelas sebagai responden try-out skala dan 4 kelas

sebagai responden penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden

penelitian dan merupakan data utama dalam penelitian. Dalam penelitian

ini, data primer meliputi: skala kecerdasan emosi, skala kepercayaan diri,

skala penyesuaian sosial, dan rapor.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari tempat

penelitian dilakukan. Data diperoleh dengan cara observasi dan

wawancara. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa dokumentasi/arsip
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tentang profil sekolah dan daftar absen siswa. Data tersebut tidak

diikutkan dalam proses analisis.

2. Alat pengumpul data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

skala psikologi. Sebagai alat ukur, skala psikologi memiliki karakteristik khusus

yang membedakannya dari berbagai bentuk alat pengumpulan data yang lain

seperti angket (questionnaire), daftar isian, inventori, dan lain-lainnya. Berikut

adalah karakteristik skala sebagai alat ukur psikologi:

a. Stimulusnya berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung

mengungkap atribut yang hendak diukur melainkan mengungkap indikator

perilaku dari atribut yang bersangkutan.

b. Dikarenakan atribut psikologis diungkap secara tidak langsung lewat

indikator-indikator perilaku sedangkan indikator perilaku diterjemahkan

dalam bentuk item-item, maka skala psikologi selalu berisi banyak item.

c. Respons responden tidak diklasifikasikan sebagai jawaban “benar” atau

“salah”. Semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan secara jujur

dan sungguh-sungguh (Azwar, 2003).

Semua skala yang digunakan dalam penelitian ini dibuat dan berpedoman

pada skala Likert yang telah dimodifikasi, yaitu menghilangkan pilihan ragu-ragu

sehingga responden akan memilih jawaban yang pasti ke arah yang sesuai atau

tidak sesuai dengan dirinya.
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Pernyataan item dalam skala dikelompokkan menjadi favorable dan

unfavorable yang dibuat dalam 4 alternatif jawaban. Pilihan untuk bentuk

favorable ada 4 yaitu SS dengan nilai 4, S dengan nilai 3, TS dengan nilai 2, dan

STS dengan nilai 1. Bentuk unfavorable yaitu STS dengan nilai 4, TS dengan

nilai 3, S dengan nilai 2, SS dengan nilai 1.

Berikut blue-print dari masing-masing alat ukur yang akan digunakan:

1. Skala Kecerdasan Emosi

Skala kecerdasan emosi yang digunakan dalam penelitian ini disusun

berdasar aspek mengenali emosi diri, mengelola emosi, motivasi diri,

mengendalikan orang lain, mengenali emosi orang lain, membina hubungan, dan

penyesuaian diri.

Tabel 1. Blue-print Skala Psikologi Kecerdasan Emosi

Aspek Indikator Nomor Item Jumlah
Favorable Unfavorable f %

Mengenali
emosi diri

Kesadaran diri 1,37 7,43 12 16,67
Sikap asertif 13,49 19,55
Penghargaan diri 25,61 31,67

Mengelola
emosi

Manajemen suasana hati 2,38 8,44 12 16,67
Penanganan stres 14,50 20,56
Mengendalikan impuls 26,62 32,68

Motivasi diri Mengambil inisiatif dan bertindak
efektif

3,39 9,45 12 16,67

Optimisme 15,51 21,57
Bergerak menuju sasaran 27,63 33,69

Mengenali
emosi orang
lain

Empati 4,40 10,46 12 16,67
Keterampilan mengendalikan orang lain 16,52 22,58
Kemampuan mengembangkan orang
lain

28,64 34,70

Membina
hubungan

Keterampilan berinteraksi 5,41 11,47 12 16,67
Tanggung jawab sosial 17,53 23,59
Keterampilan bekerja sama 29,65 35,71

Penyesuaian
diri

Pemecahan masalah 6,42 12,48 12 16,67
Sikap fleksibel 18,54 24,60
Uji realitas 30,66 36,72

Jumlah 72 100
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2. Skala Kepercayaan Diri

Skala kepercayaan diri yang digunakan dalam penelitian ini disusun

berdasar aspek keyakinan akan kemampuan diri, optimis, obyektif, bertanggung

jawab, rasional dan realistis, serta kemampuan bergaul.

Tabel 2. Blue-print Skala Psikologi Kepercayaan Diri

Aspek Indikator Nomor Item Jumlah

Favorable Unfavorable f %

Keyakinan akan
kemampuan diri

Mengerti sungguh-sungguh apa
yang dilakukan

1,29,57 7,35,61 12 16,67

Merasa kemampuan diri lebih
unggul dibanding orang lain

13,41,65 19,47,69

Optimis Berpandangan baik terhadap
diri

2,30 8,36 12 16,67

Berpandangan baik terhadap
harapan

14,42 20,48

Berpandangan baik terhadap
kemampuan

25,53 27,55

Obyektif Memandang permasalahan
dengan kebenaran yang
semestinya

3,31,58 9,37,62 12 16,67

Tegas dalam membuat
keputusan yang baik

15,43,66 21,49,70

Bertanggung
jawab terhadap
keputusan dan
tindakan

Berani menanggung segala
sesuatu

4,32,59 10,38,63 12 16,67

Kemampuan menerima kritik 16,44,67 22,50,71

Rasional dan
realistis

Kemampuan menghadapi
masalah

5,33,60 11,39,64 12 16,67

Kemampuan menganalisa
masalah

17,45,68 23,51,72

Kemampuan
dalam bergaul

Kemampuan berhubungan
sosial dengan orang lain

6,34 12,40 12 16,67

Aktif menghadapi keadaan
lingkungan

18,46 24,52

Tidak mementingkan diri
sendiri

26,54 28,56

Jumlah 72 100
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3. Skala Penyesuaian Sosial

Skala penyesuaian sosial yang digunakan dalam penelitian ini disusun

berdasar aspek penampilan nyata, penyesuaian diri terhadap berbagai kelompok,

sikap sosial, dan kepuasan pribadi.

Tabel 3. Blue-print Skala Penyesuaian Sosial

Aspek Indikator Nomor Item Jumlah
Favorable Unfavorable f %

Penampilan
nyata

Perilaku sosial anak 1,17,33 5,21,37 12 25
Kesanggupan mereaksi secara
efektif dan harmonis terhadap
realitas sosial

9,25,41 13,29,45

Penyesuaian
diri terhadap
berbagai
kelompok

Penyesuaian diri terhadap keluarga 2,26 6,30 12 25

Penyesuaian diri terhadap
lingkungan sekolah

10,34 14,38

Penyesuaian diri terhadap
masyarakat

18,42 22,46

Sikap sosial Sikap menyenangkan terhadap
orang lain

3,27 7,31 12 25

Sikap menyenangkan terhadap
partisipasi sosial

11,35 15,39

Sikap menyenangkan terhadap
perannya dalam kelompok sosial

19,43 23,47

Kepuasan
pribadi

Puas terhadap kontak sosial 4,20,36 8,24,40 12 25
Puas terhadap peran di dalam
situasi sosial

12,28,44 16,32,48

Jumlah 48 100

E. Validitas dan Reliabilitas

1. Uji validitas

Validitas adalah sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen

pengukur (tes) dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dapat dikatakan

mempunyai validitas yang tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya,

atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud

dikenakannya tes tersebut (Azwar, 2005).
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Prosedur validitas skala melalui pengujian isi skala dengan menganalisis

rasional atau lewat professional judgement yang dikenal dengan istilah validitas

isi. Validitas isi dilakukan oleh dosen pembimbing. Setelah itu, konsistensi

internal diukur dengan menggunakan korelasi product moment. Alasan

menggunakan korelasi product moment karena skala yang digunakan dalam

penelitian ini tiap itemnya diberi skor pada level interval. Berikut adalah rumus

yang digunakan:
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nYXXY
rxy

//

/

2222

Keterangan:
X dan Y = skor masing-masing skala
N = banyaknya subjek
(Azwar, 2003)

Validitas setiap butir pertanyaan dapat dilihat pada hasil output SPSS pada

tabel dengan judul Item-Total-Statistics. Menilai kevalidan masing-masing butir

pertanyaan dapat dilihat dari nilai Corrected Item-Total Correlation masing-

masing butir pertanyaan (Nugroho, 2005). Koefisien validitas dapat dianggap

memuaskan apabila melebihi 0,30 (Azwar, 2005).

2. Uji reliabilitas

Reliabilitas adalah sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.

Hasil ukur adalah dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pengukuran

terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, kalau

aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah (Azwar, 2005).
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Reliabilitas diukur dengan reliabilitas Alpha Cronbach. Pertimbangan

memilih teknik tersebut karena data untuk menghitung koefisien reliabilitas alpha

diperoleh lewat penyajian satu bentuk skala yang dikenakan hanya sekali saja

pada sekelompok responden (single-trial administration), sehingga problem yang

mungkin timbul pada pendekatan reliabilitas terulang dapat dihindari (Azwar,

2003). Oleh karena itu, hasil uji coba dibelah menjadi 2 bagian, sehingga setiap

belahan diusahakan berisi item yang sama.

Berikut adalah rumus koefisien reliabilitas alpha:











 


2

2

2

2

112
xS

SS


Keterangan:
2

1S dan
2

2S = Varians skor belahan 1 dan varians skor belahan 2
2

xS = Varians skor skala

(Azwar, 2003)

Reliabilitas suatu alat dapat dilihat dari hasil output SPSS dengan

menggunakan uji statistik Alpha Cronbach. Reliabilitas suatu konstruk variabel

dikatakan baik jika memiliki nilai Cronbach’s Alpha > dari 0, 60 (Nugroho,

2005).

F. Teknik Analisis Data

Analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian

adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan

karena penelitian menggunakan satu variabel dependen dan lebih dari satu

variabel independen. Menurut Ghozali (2005), model regresi linear berganda
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dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi uji asumsi

klasik, meliputi: uji normalitas, linearitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan

heteroskedastisitas.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan 2 kali, yaitu sebelum dimoderasi

dan sesudah dimoderasi. Setelah itu, hasilnya dibandingkan untuk mengetahui

bagaimana hubungan variabel moderasi dengan variabel yang lain. Variabel

moderasi dapat memperkuat hubungan atau memperlemah hubungan.

Berikut penjelasannya:

1. Sebelum dimoderasi

a. Analisis regresi linear berganda

Rumus:

eXbXbaY  2211

Keterangan:
Y = prestasi belajar a = konstanta

1X kecerdasan emosi b = koefisien regresi

2X = kepercayaan diri e = error/kesalahan

b. Uji t (parsial)

Digunakan untuk mengetahui:

1) Hubungan kecerdasan emosi (X1) dengan prestasi belajar (Y).

2) Hubungan kepercayaan diri (X2) dengan prestasi belajar (Y).

c. Uji F (simultan)

Digunakan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosi (X1) dan

kepercayaan diri (X2) dengan prestasi belajar (Y).

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



d. Uji koefisien determinasi ( 2R )

Digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel

independen secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien ini

menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang

digunakan mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

(Priyatno, 2003)

2. Sesudah dimoderasi

a. Analisis regresi linear berganda

Rumus:

eMXbMXbMbXbXbaY  251432211

Keterangan:
Y = prestasi belajar 1X kecerdasan emosi

2X kepercayaan diri M = moderasi (penyesuaian sosial)

a = konstanta 54321 ,,,, bbbbb koefisien regresi

b. Uji F (simultan)

Digunakan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosi (X1) dan

kepercayaan diri (X2) dengan prestasi belajar (Y) yang dimoderasi oleh

penyesuaian sosial (M).

(Priyatno, 2003)

Hubungan variabel moderasi dapat dilihat dengan membandingkan hasil

uji F sebelum dimoderasi dengan hasil uji F sesudah dimoderasi. Apabila hasil uji

F sesudah dimoderasi lebih tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa variabel

moderasi memperkuat hubungan variabel bebas dengan variabel tergantung.

Namun, apabila hasil uji F sesudah dimoderasi lebih rendah, maka dapat
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disimpulkan bahwa variabel moderasi memperlemah hubungan variabel bebas

dengan variabel tergantung. Untuk mempermudah proses analisis data, penulis

menggunakan SPSS versi 16.0 for windows.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Persiapan Penelitian

1. Orientasi Tempat Penelitian

Persiapan penelitian diawali dengan menentukan lokasi yang akan

dijadikan tempat penelitian. Lokasi pelaksanaan penelitian yang ditetapkan oleh

penulis adalah SMA Negeri 8 Surakarta beralamat di Jl. Sumbing VI/49

Mojosongo, Jebres, Surakarta.

Berdirinya SMA Negeri 8 Surakarta tidak lepas dari alih fungsi SGPLB

(Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa) Negeri Surakarta. Pengajar SGPLB Negeri

Surakarta berjumlah 69 orang. Sebagian besar pengajar disebar ke UPT-UPT

(SMU/SMA, SMK, SMP, SLB, dan 2 orang menjadi dosen di UNS dan UMS),

kemudian 3 orang ke IKIP Surabaya. Adapun di SMA Negeri 8 Surakarta tinggal

5 orang, diantaranya yaitu Drs. Sumarno, Dra. Mugiarti Chaei, Drs. Sugiatno, dan

Drs. Mulyono.

Tahun 1995/1996 dimulai tahun ajaran baru SMA Negeri 8 Surakarta,

disamping SGPLB menuntaskan mahasiswanya sebanyak 7 orang.

a. Pendaftaran dimulai bulan Juni 1995, dengan tenaga pendaftaran dari

SMA Negeri 8 Surakarta.

b. Membuka pendaftaran untuk 6 kelas dengan jumlah siswa 240 orang.

c. Tenaga pengajar tetap 5 orang dan tidak tetap 5 orang.

d. Tenaga administrasi/TU 11 orang (tenaga dari Ex-SGPLB).
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e. Kepala sekolah diampu oleh Ign. Sutaryo, B.A. (Kepala SMA Negeri 6

Surakarta).

Pada awal berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, pembiayaan

ditunjang dengan dana sumbangan dan SPP karena SMA Negeri 8 Surakarta

belum mendapatkan SK Pendirian (dalam proses pendirian) dan belum

mendapatkan alokasi dana DIK dari pemerintah.

SMA Negeri 8 Surakarta menempati bekas gedung SGPLB beserta segala

mebel dan peralatannya, dengan luas tanah 4,2 Ha yang terdiri dari 2 sertifikat.

Namun, yang dikelola belum secara keseluruhan mengingat situasi dan kondisi

dana. Secara pasti akhirnya berkat adanya perjuangan yang gigih dari pendahulu

ataupun penerus, SMA Negeri 8 Surakarta diresmikan dan mendapat SK

Pendirian No. 0106/0/96 pada tanggal 23 April 1996.

Berikut nama-nama Kepala Sekolah yang pernah menjabat di SMA Negeri

8 Surakarta:

a. Ign. Sutaryo, B.A. : Periode tahun 1995-1996

b. Drs. Ermus Rwa Sumarso : Periode tahun 1997-1998

c. Drs. H. Winarno : Periode tahun 1998-2002

d. Drs. Sartono Praptoharjono : Periode tahun 2002-2004

e. Drs. H. Sudadi Mulyana, M.Si : Periode tahun 2007-sekarang

Sebagai sebuah institusi pendidikan, SMA Negeri 8 Surakarta memiliki

motto, visi, dan misi sebagai berikut:
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a. Motto

Motto SMA Negeri 8 Surakarta adalah: Yang saya dengar, saya lupa; yang

saya dengar dan lihat, saya sedikit ingat; yang saya dengar, lihat, dan

pertanyakan, atau diskusikan dengan orang lain, saya mulai pahami. Dari

yang saya dengar, lihat, bahas, dan tetapkan, saya dapatkan pengetahuan

dan keterampilan.

b. Visi

Visi SMA Negeri 8 Surakarta adalah: “Meningkatkan dalam Prestasi

Akademik dan Unggul dalam Prestasi Non Akademis berdasarkan Imtak”.

c. Misi

Misi SMA Negeri 8 Surakarta adalah:

1) Melaksanakan pembelajaran secara efektif sehingga siswa dapat

berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.

2) Mengenalkan dan menggunakan serta mengembangkan hasil teknologi

modern.

3) Mengoptimalisasi bakat dan keterampilan siswa sehingga memiliki

kemandirian dan kecakapan hidup di tengah masyarakat.

4) a). Menumbuhkan semangat ketertiban dan kedisiplinan bagi warga

sekolah sebagai konsep dasar menuju sukses.

b). Mendorong semangat kerja bagi guru dan karyawan sehingga

memiliki tanggung jawab dan berdedikasi tinggi.

5) Meningkatkan pengamalan ajaran agama yang dianut dan budaya

bangsa sehingga menjadi sumber kearifan perilaku.
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6) Mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi diri dalam

bidang olahraga dan seni sehingga dapat berkembang secara optimal.

7) Membudayakan etika pergaulan yang saling sapa, salam, senyum,

sehingga terjalin persaudaraan dan kesetiakawanan sejati, saling asuh,

asih, asah.

Secara umum keadaan SMA Negeri 8 Surakarta dalam keadaan baik dan

memenuhi syarat sebagai tempat berlangsungnya kegiatan proses belajar

mengajar. Disamping tanahnya yang luas, juga didukung dengan tersedianya

ruang-ruang kegiatan yang mendukung fasilitas belajar-mengajar. Bangunan

gedung SMA Negeri 8 Surakarta berdiri di atas luas tanah seluas 4,2 Ha dengan

perincian sebagai berikut:

a. Lapangan olahraga seluas 1600 m²

b. Lapangan upacara seluas 600 m²

c. Bangunan/gedung seluas 6.947 m²

d. Kebun/tanah siap bangun seluas 28.809 m²

Proses belajar mengajar di SMA Negeri 8 Surakarta didukung dengan

sarana dan prasarana belajar, baik yang berupa sarana fisik maupun sarana non

fisik. Adapun sarana dan prasarana tersebut adalah:

a. Sarana Fisik

Yaitu sarana, bentuk ruang dan gedung yang menunjang pelaksanaan

KBM. Sarana tersebut antara lain:

1) 30 ruang belajar (kelas)

2) 1 ruang tata usaha
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3) 1 ruang kepala sekolah

4) 3 gedung laboratorium IPA

5) 1 gedung laboratorium bahasa

6) 1 gedung perpustakaan

7) 1 gedung multimedia

8) 1 ruang guru

9) 1 gedung laboratorium keterampilan

10) 1 gedung cetak lilin

11) 1 gedung cetak sablon

12) 1 ruang BK

13) 1 ruang UKS

14) 1 ruang OSIS

15) 3 laboratoriun komputer

16) 8 kantin

17) 9 kamar kecil siswa

18) 3 kamar kecil guru

19) 1 bangunan masjid

20) 1 ruang koperasi

21) 2 lokasi parkir kendaraan siswa

22) 2 lokasi parkir guru/tamu

23) 1 gudang

24) 1 ruang STP2K

25) 1 stadion olahraga
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26) 1 ruang display

27) 1 ruang jaga

28) 1 ruang piket

29) 1 ruang aula

30) 2 ruang agama

Bangunan gedung SMA Negeri 8 Surakarta terdiri dari lantai 1 dengan

kondisi geografi yang terjal dan bertingkat, berhiaskan taman-taman hijau

yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

b. Sarana Non Fisik

Terdiri dari 2 macam, yaitu:

1) Berbentuk bukan materi

Berupa administrasi sekolah, manajemen, profesionalisme tenaga

pendidikan dan karyawan, media cetak (surat kabar dan majalah).

2) Berbentuk materi

Berupa alat-alat perlengkapan yang dapat menunjang proses belajar

mengajar agar lebih baik, antara lain perlengkapan olahraga, tulis-

menulis, kebersihan, peralatan laboratorium (fisika, kimia, biologi),

peralatan keterampilan (cetak lilin, cetak sablon beserta bahan-bahan

praktiknya, dan lain-lain).

Adapun perlengkapan sekolah yang dimiliki adalah:

a. Komputer : 24

b. Mesin

1) Ketik : 6
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2) Hitung : 2

3) Stensil : 2

4) Foto : 1

c. Brankas : 4

d. Filling Cabinet : 2

e. Lemari : 40

f. Rak buku : 30

g. Meja guru : 72

h. Kursi guru : 72

i. Meja siswa : 1.148

j. Kursi siswa : 1.148

SMA Negeri 8 Surakarta terdiri dari:

a. Kelas X sebanyak 10 kelas dengan siswa sekitar 25-28 orang per kelas.

b. Kelas XI sebanyak 4 kelas IA dan 6 kelas IS.

c. Kelas XII sebanyak 3 kelas IA, 6 kelas IS, dan 1 kelas Bahasa.

Adapun jumlah guru dan karyawan adalah sebagai berkut:

a. Guru tetap sebanyak 84 orang.

b. Guru tidak tetap sebanyak 6 0rang.

c. Tenaga tetap sebanyak 7 orang.

d. Tenaga tidak tetap sebanyak 19 orang.
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2. Persiapan Administrasi

Persiapan administrasi penelitian meliputi segala urusan perijinan yang

diajukan pada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan penelitian.

Permohonan izin tersebut diantaranya penulis meminta surat pengantar dari

Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang ditujukan kepada Kepala SMA Negeri 8 Surakarta untuk

memberikan surat pengantar penelitian dengan nomor 613/H27.1.17.3/TU/2009

agar bisa melakukan penelitian di SMA Negeri 8 Surakarta. Setelah mendapat

surat pengantar dari program studi Psikologi, penulis mengajukan permohonan

kepada pihak SMA Negeri 8 Surakarta. Setelah mendapatkan izin dari pihak

sekolah, penulis baru bisa mengadakan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah

ditentukan oleh pihak sekolah.

3. Persiapan Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala

psikologi dan rapor siswa. Skala psikologi meliputi skala kecerdasan emosi,

kepercayaan diri, dan skala penyesuaian sosial yang disusun penulis. Adapun

rapor siswa diperoleh dari pihak sekolah.

a. Skala kecerdasan emosi

Kecerdasan emosi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala

kecerdasan emosi yang disusun berdasar aspek-aspek menurut Patton

(1997), Salovey (dalam Goleman, 2007), Reuven Bar-On (dalam Stein dan

Book, 2002), dan Goleman (2001), meliputi aspek mengenali emosi diri,
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mengelola emosi, motivasi diri, mengenali emosi orang lain, membina

hubungan, dan penyesuaian diri yang telah dimodifikasi oleh penulis.

Skala kecerdasan emosi ini terdiri dari 72 butir item, dimana 36 butir item

favorable dan 36 butir aitem unfavorable. Berikut adalah blue print skala

kecerdasan emosi:

Tabel 4.

Blue-print Skala Psikologi Kecerdasan Emosi Sebelum Diuji Coba

Aspek Indikator Nomor Item Jumlah
Favorable Unfavorable f %

Mengenali
emosi diri

Kesadaran diri 1,37 7,43 12 16,67
Sikap asertif 13,49 19,55
Penghargaan diri 25,61 31,67

Mengelola
emosi

Manajemen suasana hati 2,38 8,44 12 16,67
Penanganan stres 14,50 20,56
Mengendalikan impuls 26,62 32,68

Motivasi diri Mengambil inisiatif dan bertindak
efektif

3,39 9,45 12 16,67

Optimisme 15,51 21,57
Bergerak menuju sasaran 27,63 33,69

Mengenali
emosi orang
lain

Empati 4,40 10,46 12 16,67
Keterampilan mengendalikan orang
lain

16,52 22,58

Kemampuan mengembangkan
orang lain

28,64 34,70

Membina
hubungan

Keterampilan berinteraksi 5,41 11,47 12 16,67
Tanggung jawab sosial 17,53 23,59
Keterampilan bekerja sama 29,65 35,71

Penyesuaian
diri

Pemecahan masalah 6,42 12,48 12 16,67
Sikap fleksibel 18,54 24,60
Uji realitas 30,66 36,72

Jumlah 72 100

b. Skala kepercayaan diri

Kepercayaan diri dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala

kepercayaan diri yang disusun berdasar aspek-aspek menurut Lauster

(dalam Ruwaida, dkk., 2006), Kumara dan Hambly (dalam Priyanggraeni,
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dkk., 2002), meliputi aspek keyakinan akan kemampuan diri, optimis,

obyektif, bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan, rasional

dan realistis, serta kemampuan dalam bergaul yang telah dimodifikasi oleh

penulis. Skala kepercayaan diri ini terdiri dari 72 butir item, dimana 36

butir item favorable dan 36 butir item unfavorable. Berikut adalah blue

print skala kepercayaan diri:

Tabel 5.

Blue-print Skala Psikologi Kepercayaan Diri Sebelum Diuji Coba

Aspek Indikator Nomor Item Jumlah
Favorable Unfavorable f %

Keyakinan akan
kemampuan diri

Mengerti sungguh-sungguh apa
yang dilakukan

1,29,57 7,35,61 12 16,67

Merasa kemampuan diri lebih
unggul dibanding orang lain

13,41,65 19,47,69

Optimis Berpandangan baik terhadap diri 2,30 8,36 12 16,67
Berpandangan baik terhadap
harapan

14,42 20,48

Berpandangan baik terhadap
kemampuan

25,53 27,55

Obyektif Memandang permasalahan dengan
kebenaran yang semestinya

3,31,58 9,37,62 12 16,67

Tegas dalam membuat keputusan
yang baik

15,43,66 21,49,70

Bertanggung
jawab terhadap
keputusan dan
tindakan

Berani menanggung segala sesuatu 4,32,59 10,38,63 12 16,67

Kemampuan menerima kritik 16,44,67 22,50,71

Rasional dan
realistis

Kemampuan menghadapi masalah 5,33,60 11,39,64 12 16,67
Kemampuan menganalisa masalah 17,45,68 23,51,72

Kemampuan
dalam bergaul

Kemampuan berhubungan sosial
dengan orang lain

6,34 12,40 12 16,67

Aktif menghadapi keadaan
lingkungan

18,46 24,52

Tidak mementingkan diri sendiri 26,54 28,56
Jumlah 72 100
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c. Skala penyesuaian sosial

Penyesuaian sosial dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala

penyesuaian sosial yang disusun berdasar aspek-aspek menurut Hurlock

(1997) dan Schneiders (dalam Kusuma dan Gusniati, 2008), meliputi

aspek penampilan nyata, penyesuaian diri terhadap berbagai kelompok,

sikap sosial, dan kepuasan pribadi yang telah dimodifikasi oleh penulis.

Skala penyesuaian sosial ini terdiri dari 48 butir item, dimana 24 butir item

favorable dan 24 butir item unfavorable. Berikut adalah blue print skala

penyesuaian sosial:

Tabel 6.

Blue-print Skala Penyesuaian Sosial Sebelum Diuji Coba

Aspek Indikator Nomor Item Jumlah
Favorable Unfavorable f %

Penampilan
nyata

Perilaku sosial anak 1,17,33 5,21,37 12 25
Kesanggupan mereaksi secara
efektif dan harmonis terhadap
realitas sosial

9,25,41 13,29,45

Penyesuaian
diri terhadap
berbagai
kelompok

Penyesuaian diri terhadap keluarga 2,26 6,30 12 25

Penyesuaian diri terhadap
lingkungan sekolah

10,34 14,38

Penyesuaian diri terhadap
masyarakat

18,42 22,46

Sikap sosial Sikap menyenangkan terhadap
orang lain

3,27 7,31 12 25

Sikap menyenangkan terhadap
partisipasi sosial

11,35 15,39

Sikap menyenangkan terhadap
perannya dalam kelompok sosial

19,43 23,47

Kepuasan
pribadi

Puas terhadap kontak sosial 4,20,36 8,24,40 12 25
Puas terhadap peran di dalam
situasi sosial

12,28,44 16,32,48

Jumlah 48 100
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B. Pelaksanaan Penelitian

1. Penentuan Subjek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 8

Surakarta. Penentuan subjek dilakukan dengan menggunakan cluster random

sampling. Responden yang digunakan sebagai subjek dalam penelitian ini adalah

siswa kelas X. Responden untuk uji coba berjumlah 3 kelas yaitu kelas X-6, X-7,

dan X-9. Adapun responden yang digunakan sebagai sampel penelitian berjumlah

4 kelas yaitu kelas X-1, X-3, X-4, dan X-10.

2. Pengumpulan Data untuk Uji Coba

Uji coba dilakukan untuk memperoleh data jawaban sehingga dapat

digunakan sebagai data pengujian validitas dan reliabilitas. Pelaksanaan uji coba

dilakukan di SMA Negeri 8 Surakarta pada tanggal 2 Februari 2010 di kelas X-6,

X-7, dan X-9. Jumlah siswa dalam uji coba ini sebanyak 82 orang. Pengumpulan

data uji coba dilakukan dengan memberikan skala yang terdiri dari skala

kecerdasan emosi, skala kepercayaan diri dan skala penyesuaian sosial. Rata-rata

waktu yang diperlukan responden untuk mengerjakan ketiga skala tersebut kurang

lebih 90 menit. Jumlah skala yang diberikan adalah 82 eksemplar skala dan

diambil setelah siswa selesai mengerjakan. Setelah semua skala terkumpul,

penulis memeriksa kelengkapan identitas diri dan jawaban yang diberikan.

Berdasar pemeriksaan diperoleh 77 skala yang dapat diberi skoring, sedangkan 5

skala tidak memenuhi syarat kelengkapan sehingga tidak dapat diberi skoring.

Tujuh puluh tujuh skala tersebut kemudian dikenai uji validitas dan reliabilitas.
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3. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas dapat dilakukan penulis setelah semua skala

diberi skor. Pemberian skor dilakukan berdasarkan penyusunan alternatif jawaban

model skala Likert yang telah dimodifikasi dengan menghilangkan alternatif

jawaban ragu-ragu (Azwar, 2003). Penskoran pada item favorable yaitu SS

dengan nilai 4, S dengan nilai 3, TS dengan nilai 2, dan STS dengan nilai 1,

sedangkan pada item unfavorable yaitu STS dengan nilai 4, TS dengan nilai 3, S

dengan nilai 2, SS dengan nilai 1.

Setelah ketiga skala diberi skor, maka didapat skor masing-masing

responden. Skor tersebut kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya. Untuk

mempermudah penghitungan, penulis menggunakan SPSS versi 16.0 for windows.

a. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan skala

psikologis sehingga menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan

ukurnya (Azwar, 2003). Uji validitas dilakukan melalui uji isi skala dengan

menganalisis rasional atau lewat professional judgement yang dikenal

dengan istilah validitas isi, yang dilakukan oleh dosen pembimbing. Setelah

itu, validitas item diukur dengan menggunakan korelasi product moment.

Validitas setiap butir pertanyaan dapat dilihat pada hasil output SPSS

pada tabel dengan judul Item-Total-Statistics. Menilai kevalidan masing-

masing butir pertanyaan dapat dilihat dari nilai Corrected Item-Total

Correlation masing-masing butir pertanyaan (Nugroho, 2005). Berikut hasil

pengujian masing-masing skala:
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1) Skala kecerdasan emosi

Penghitungan validitas skala kecerdasan emosi memberikan hasil

bahwa dari 72 item yang diujicobakan diperoleh 44 item valid dan 28 item

gugur. Item valid meliputi item nomor 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 39, 42, 44, 47, 52, 53,

56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 70, dan 72. Adapun item yang gugur

meliputi item nomor 4, 5, 7, 19, 23, 24, 25, 26, 32, 34, 35, 37, 40, 41, 42,

45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 59, 63, 65, 67, dan 71. Koefisien validitas

item yang valid dengan menggunakan taraf signifikansi 5 % bergerak dari

0,308 sampai dengan 0,626.

Tabel 7. Distribusi Item Skala Kecerdasan Emosi yang Valid dan Gugur

Aspek Indikator Favorable Unfavorable Total
valid gugur valid gugur

Mengenali
emosi diri

Kesadaran diri 1 37 - 7,43 12
Sikap asertif 13 49 - 19,55
Penghargaan diri 61 25 31 67

Mengelola
emosi

Manajemen suasana hati 2,38 - 8,44 - 12
Penanganan stres 14 50 20,56 -
Mengendalikan impuls 62 26 68 32

Motivasi diri Mengambil inisiatif dan bertindak efektif 3,39 - 9 45 12
Optimisme 15 51 21,57 -
Bergerak menuju sasaran 27 63 33,69 -

Mengenali
emosi orang
lain

Empati - 4,40 10 46 12
Keterampilan mengendalikan orang lain 16,52 - 22,58 -
Kemampuan mengembangkan orang lain 28,64 70 34

Membina
hubungan

Keterampilan berinteraksi - 5,41 11,47 - 12
Tanggung jawab sosial 17,53 - - 23,59
Keterampilan bekerja sama 29 65 - 35,71

Penyesuaian
diri

Pemecahan masalah 6,42 - 12 48 12
Sikap fleksibel 18 54 60 24
Uji realitas 30,66 - 36,72 -

Total 23 13 21 15 72

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



2) Skala kepercayaan diri

Penghitungan validitas skala kepercayaan diri memberikan hasil

bahwa dari 72 item yang diujicobakan diperoleh 48 item valid dan 24 item

gugur. Item valid meliputi item nomor 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45,

46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 69, dan 71. Adapun

item yang gugur meliputi item nomor 1, 2, 6, 9, 12, 13, 14, 22, 23, 28, 34,

36, 37, 41, 48, 49, 55, 57, 62, 65, 66, 68, 70, dan 72. Koefisien validitas

item yang valid dengan menggunakan taraf signifikansi 5 % bergerak dari

0,310 sampai dengan 0,626.

Tabel 8. Distribusi Item Skala Kepercayaan Diri yang Valid dan Gugur

Aspek Indikator Favorable Unfavorable Total
valid gugur valid gugur

Keyakinan
akan
kemampuan
diri

Mengerti sungguh-sungguh apa yang
dilakukan

29 1,57 7,35, 61 - 12

Merasa kemampuan diri lebih unggul
dibanding orang lain

- 13,41,
65

19,47,
69

-

Optimis Berpandangan baik terhadap diri 30 2 8 36 12
Berpandangan baik terhadap harapan 42 14 20 48
Berpandangan baik terhadap
kemampuan

25,53 - 27 55

Obyektif Memandang permasalahan dengan
kebenaran yang semestinya

3,31,58 - - 9,37,
62

12

Tegas dlm membuat keputusan yg baik 15,43 66 21 49,70
Bertanggung
jawab
terhadap
keputusan
dan tindakan

Berani menanggung segala sesuatu 4,32,59 - 10,38,63 - 12
Kemampuan menerima kritik 16,44,67 - 50,71 22

Rasional dan
realistis

Kemampuan menghadapi masalah 5,33,60 - 11,39 64 12
Kemampuan menganalisa masalah 17,45 68 51 23,72

Kemampuan
dalam
bergaul

Kemampuan berhubungan sosial dengan
orang lain

- 6,34 40 12 12

Aktif menghadapi keadaan lingkungan 18,46 - 24,52 -
Tidak mementingkan diri sendiri 26,54 - 28,56

Total 25 11 23 13 72
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3) Skala penyesuaian sosial

Penghitungan validitas skala penyesuaian sosial memberikan hasil

bahwa dari 48 item yang diujicobakan diperoleh 39 item valid dan 9 item

gugur. Item valid meliputi item nomor 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40,

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, dan 48. Adapun item yang gugur meliputi item

nomor 3, 4, 5, 9, 18, 21, 22, 27, 37, dan 37. Koefisien validitas item yang

valid dengan menggunakan taraf signifikansi 5 % bergerak dari 0,305

sampai dengan 0,659 dan memiliki reliabilitas 0,905.

Tabel 9. Distribusi Item Skala Penyesuaian Sosial yang Valid dan Gugur

Aspek Favorable Unfavorable Total
valid gugur valid gugur

Penampilan
nyata

Perilaku sosial anak 1,17,
33

- - 5,21,
37

12

Kesanggupan mereaksi secara efektif
dan harmonis terhadap realitas sosial

25,41 9 13,29,
45

-

Penyesuaian
diri terhadap
berbagai
kelompok

Penyesuaian diri terhadap keluarga 2,26 - 6,30 - 12

Penyesuaian diri terhadap lingkungan
sekolah

10,34 - 14,38 -

Penyesuaian diri terhadap masyarakat 42 18 46 22

Sikap sosial Sikap menyenangkan terhadap orang
lain

- 3,27 7,31 - 12

Sikap menyenangkan terhadap
partisipasi sosial

11,35 - 15,39 -

Sikap menyenangkan terhadap
perannya dalam kelompok sosial

19,43 - 23,47 -

Kepuasan
pribadi

Puas terhadap kontak sosial 20,36 4 8,24,
40

- 12

Puas terhadap peran di dalam situasi
sosial

12,28,
44

- 16,32,
48

-

Total 19 5 20 4 48
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b. Uji Reliabilitas

Setelah uji validitas selesai dilakukan, item-item yang valid kemudian

diuji reliabilitas. Pengujian reliabilitas diperlukan untuk mengetahui

konsistensi atau keterpercayaan skala psikologis, sehingga didapat skala

psikologis yang konsisten dari waktu ke waktu (Azwar, 2003). Reliabilitas

diukur dengan reliabilitas Alpha Cronbach.

Berdasar hasil penghitungan reliabilitas ketiga skala diperoleh koefisien

reliabilitas masing-masing skala yaitu skala kecerdasan emosi sebesar 0,885,

skala kepercayaan diri sebesar 0,905, dan skala penyesuaian sosial sebesar

0,905. Menurut Nugroho (2005), reliabilitas dikatakan baik jika memiliki nilai

Cronbach’s Alpha lebih dari 0, 60. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa

ketiga skala tersebut reliabel. Selanjutnya, ketiga skala tersebut dapat

digunakan sebagai alat ukur penelitian karena telah valid dan reliabel.

4. Penyusunan Alat Ukur

Tahap selanjutnya setelah pengujian validitas dan reliabilitas adalah

mempersiapkan item-item yang valid, kemudian didistribusi ulang untuk

mengambil data penelitian. Distribusi ulang skala yang digunakan untuk

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 10, 11, dan 12.
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Tabel 10. Distribusi Item Skala Kecerdasan Emosi untuk Penelitian

Aspek Indikator Nomor Aitem
Favorable Unfavorable

Mengenali
emosi diri

Kesadaran diri 1 (1) -
Sikap asertif 13 (10) -
Penghargaan diri 61 (37) 31 (23)

Mengelola
emosi

Manajemen suasana hati 2 (2),38 (26) 8 (5),44 (29)
Penanganan stres 14 (11) 20 (16),56 (33)
Mengendalikan impuls 62 (38) 68 (41)

Motivasi diri Mengambil inisiatif dan bertindak efektif 3 (3),39 (27) 9 (6)
Optimisme 15 (12) 21 (17),57 (34)
Bergerak menuju sasaran 27 (19) 33 (24),69 (42)

Mengenali
emosi orang
lain

Empati - 10 (7)
Keterampilan mengendalikan orang lain 16 (13),52 (31) 22 (18),58 (35)
Kemampuan mengembangkan orang lain 28 (20),64 (39) 70 (43)

Membina
hubungan

Keterampilan berinteraksi - 11 (8),47 (30)
Tanggung jawab sosial 17 (14),53 (32) -
Keterampilan bekerja sama 29 (21) -

Penyesuaian
diri

Pemecahan masalah 6 (4),42 (28) 12 (9)
Sikap fleksibel 18 (15) 60 (36)
Uji realitas 30 (22),66 (40) 36 (25),72 (44)

Tabel 11. Distribusi Item Skala Kepercayaan Diri untuk Penelitian

Aspek Indikator Nomor Aitem
Favorable Unfavorable

Keyakinan akan
kemampuan diri

Mengerti sungguh-sungguh apa yang
dilakukan

29 (20) 7 (4),35 (25),
61 (44)

Merasa kemampuan diri lebih unggul
dibanding orang lain

- 19 (12),47 (34),
69 (47)

Optimis Berpandangan baik terhadap diri 30 (21) 8 (5)
Berpandangan baik terhadap harapan 42 (29) 20 (13)
Berpandangan baik terhadap
kemampuan

25 (16),53 (38) 27 918)

Obyektif Memandang permasalahan dengan
kebenaran yang semestinya

3 (1),31 (22),
58 (41)

-

Tegas dlm membuat keputusan yg baik 15 (8),43 (30) 21 (14)
Bertanggung
jawab terhadap
keputusan &
tindakan

Berani menanggung segala sesuatu 4 (2),32 (23),
59 (42)

10 (6),38 (26),
63 (45)

Kemampuan menerima kritik 16 (9),44 (31),
67 (46)

50 (35),71 (48)

Rasional &
realistis

Kemampuan menghadapi masalah 5 (3),33 (24),
60 (43)

11 (7),39 (27)

Kemampuan menganalisa masalah 17 (10),45 (32) 51 (36)
Kemampuan
dalam bergaul

Kemampuan berhubungan sosial dengan
orang lain

- 40 (28)

Aktif menghadapi keadaan lingkungan 18 (11),46 (33) 24 (15),52 (37)
Tidak mementingkan diri sendiri 26 (17),54 (39) 28 (19),56 (40)
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Tabel 12. Distribusi Item Skala Penyesuaian Sosial untuk Penelitian

Aspek Nomor Aitem
Favorable Unfavorable

Penampilan
nyata

Perilaku sosial anak 1 (1),17 (13),33 (25) -
Kesanggupan mereaksi secara efektif
dan harmonis terhadap realitas sosial

25 (18),41 (32) 13 (9), 29 (21),
45 (36)

Penyesuaian
diri terhadap
berbagai
kelompok

Penyesuaian diri terhadap keluarga 2 (2), 26 (19) 6 (3),30 (22)

Penyesuaian diri terhadap lingkungan
sekolah

10 (6), 34 (26) 14 (10),38 (29)

Penyesuaian diri terhadap masyarakat 42 (33) 46 (37)

Sikap sosial Sikap menyenangkan terhadap orang
lain

- 7 (4),31 (23)

Sikap menyenangkan terhadap
partisipasi sosial

11 (7), 35 (27) 15 (11),39 (30)

Sikap menyenangkan terhadap
perannya dalam kelompok sosial

19 (14), 43 (34) 23 (16),47 (38)

Kepuasan
pribadi

Puas terhadap kontak sosial 20 (15), 36 (28) 8 (5), 24 (17),
40 (31)

Puas terhadap peran di dalam situasi
sosial

12 (8), 28 (20),
44 (35)

16 (12),32 (24),
48 (39)

5. Pegumpulan Data Penelitian

Penelitian dilakukan setelah penyusunan alat ukur penelitian selesai.

Penulis melakukan penelitian pada tanggal 11 Februari 2010 dengan sampel

sebanyak 4 kelas yaitu X-1, X-3, X-4, dan X-10. Responden yang digunakan

sebanyak 96 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan skala

penelitian yang terdiri dari skala kecerdasan emosi, skala kepercayaan diri dan

skala penyesuaian sosial kepada responden. Rata-rata waktu yang dipergunakan

untuk mengisi seluruh skala adalah 45 menit. Pengambilan skala dilakukan

setelah seluruh resonden selesai mengerjakan. Setelah skala yang dibagikan

terkumpul, penulis memeriksa kelengkapan data masing-masing skala. Berdasar

pemeriksaan tersebut diperoleh 94 eksemplar skala yang memenuhi persyaratan.

Sembilan puluh empat eksemplar skala tersebut kemudian diskoring.
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6. Pelaksanaan Skoring

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah memberikan

skoring pada skala yang telah diisi responden untuk keperluan analisis data.

Skor untuk masing-masing skala bergerak dari 1-4 dengan memperhatikan sifat

item favorable dan unfavorable. Skor dari item favorable adalah 4 untuk pilihan

jawaban sangat sesuai (SS), 3 untuk sesuai (S), 2 untuk tidak sesuai (TS), dan 1

untuk sangat tidak sesuai (STS). Adapun skor item unfavorable adalah 1 untuk

pilihan jawaban sangat sesuai (SS), 2 untuk sesuai (S), 3 untuk tidak sesuai

(TS), dan 4 untuk sangat tidak sesuai (STS). Skor yang diperoleh setiap

responden kemudian dijumlahkan untuk masing-masing skala. Total skor skala

yang diperoleh responden tersebur dipakai dalam analisis data.

C. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah syarat uji asumsi terpenuhi. Syarat uji

asumsi yang harus dipenuhi, meliputi uji asumsi dasar dan uji asumsi klasik.

Analisis data dilakukan oleh penulis dengan menggunakan bantuan SPSS versi

16.0 for windows.

1. Uji Asumsi Dasar

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data

berdistribusi normal atau tidak (Priyatno, 2008). Data yang diuji adalah sebaran

data pada nilai prestasi belajar (rapor), skala kecerdasan emosi, skala

kepercayaan diri, dan skala penyesuaian sosial. Pengujian normalitas dalam
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penelitian ini menggunakan teknik Chi-Square dengan bantuan SPSS versi 16.0

for windows (Priyatno, 2008).

Uji normalitas dengan teknik chi-square dikatakan normal jika nilai chi-

square hitung lebih kecil dari nilai chi-square tabel. Uji normalitas pada nilai

rapor diperoleh nilai chi-square sebesar 11,532, nilai tabel dengan derajat

kebebasan (df) 79 pada taraf signifikansi 5% sebesar 100,75, chi hitung < chi

tabel, artinya nilai chi hitung tersebut dibawah batas penolakan, sehingga

distribusi prestasi belajar normal.

Uji normalitas pada variabel kecerdasan emosi diperoleh nilai chi-square

sebesar 37,362, nilai tabel dengan derajat kebebasan (df) 41 pada taraf

signifikansi 5% sebesar 56,94, chi hitung < dari chi tabel, artinya nilai chi hitung

tersebut dibawah batas penolakan, sehingga distribusi kecerdasan emosi normal.

Uji normalitas pada variabel kepercayaan diri diperoleh nilai chi-square

sebesar 37,362, nilai tabel dengan derajat kebebasan (df) 48 pada taraf

signifikansi 5% sebesar 65,17, chi hitung < dari chi tabel, artinya nilai chi hitung

tersebut dibawah batas penolakan, sehingga distribusi kepercayaan diri normal.

Adapun uji normalitas pada variabel penyesuaian sosial diperoleh nilai chi-

square 37,064, nilai tabel dengan derajat kebebasan (df) 43 pada taraf

signifikansi 5% sebesar 59,30, chi hitung < dari chi tabel, artinya nilai chi hitung

tersebut dibawah batas penolakan, sehingga distribusi penyesuaian sosial normal.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 13. Uji Normalitas

Variebel Chi hitung Chi tabel Keterangan
Prestasi belajar 11,532 100,75 Normal
Kecerdasan emosi 37,362 56,94 Normal
Kepercayaan diri 37,362 65,17 Normal
Penyesuaian sosial 37,064 59,30 Normal

Berdasarkan keterangan tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel

prestasi belajar, kecerdasan emosi, kepercayaan diri, dan penyesuaian sosial

memiliki sebaran yang normal dan sampel penelitian dapat mewakili populasi.

Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

b. Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai

hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Pengujian linearitas dalam

penelitian ini menggunakan test for linearity dengan bantuan SPSS versi 16.0 for

windows (Priyatno, 2008).

Uji linearitas hubungan antara prestasi belajar dengan kecerdasan emosi

diperoleh Sig. pada kolom Linearity sebesar 0,008 (0,008 < 0,05). Uji linearitas

hubungan antara prestasi belajar dengan kepercayaan diri diperoleh Sig. pada

kolom Linearity sebesar 0,002 (0,002 < 0,05). Adapun uji linearitas hubungan

antara prestasi belajar dengan penyesuaian sosial diperoleh Sig. pada kolom

Linearity sebesar 0,032 (0,032 < 0,05). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel berikut ini.

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Tabel 14. Uji Linearitas

Variabel Sig. pada kolom
Liniearity

Keterangan

Prestasi belajar dengan kecerdasan emosi 0,008 0,008 < 0,05
(linear)

Prestasi belajar dengan kepercayaan diri 0,002 0,002 < 0,05
(linear)

Prestasi belajar dengan penyesuaian sosial 0,032 0,032 < 0,05
(linear)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hubungan antara masing-

masing variabel bebas dengan variabel tergantung bersifat linear. Hasil uji

linearitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya variabel

independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam

satu model. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak

adanya multikolineritas. Metode pengujian yang digunakan adalah melihat nilai

inflation factor (VIF) pada model regresi. Apabila VIF tidak lebih dari 10 dan

nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1, maka dapat dikatakan terbebas dari

multikolinearitas (Nugroho, 2005).

Hasil uji Variance Inflation Factor (VIF) memberikan hasil bahwa

variabel kecerdasan emosi nilai VIF sebesar 2,948 (2,948 < 10) dengan nilai

Tolerance sebesar 0,339 (0,339 > 0,1), variabel kepercayaan diri nilai VIF

sebesar 3,916 (3,916 < 10) dengan nilai Tolerance sebesar 0,255 (0,255 > 0,1),
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dan variabel penyesuaian sosial nilai VIF sebesar 2,205 (2,205 < 10) dengan

nilai Tolerance sebesar 0,454 (0,454 > 0,1). Dengan demikian, model regresi

terbebas dari multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas selengkapnya dapat

dilihat pada lampiran.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji terjadinya perbedaan

variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain,

atau gambaran hubungan antara nilai yang diprediksi dengan Studentized Delete

Residual nilai tersebut. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak

terdapat heteroskedastisitas. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas

pada suatu model dapat dilihat pada pola gambar Scatterplott yang menyatakan

bahwa model tersebut tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, jika:

1) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka nol.

2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.

3) Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar

kemudian menyempit dan melebar kembali.

4) Penyebaran titik-titik data tidak berpola (Nugroho, 2005).

Dari hasil analisis pola gambar Scatterplott pada lampiran dapat dilihat

bahwa pola gambar tersebut tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas,

sehingga model dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.
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c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara

variabel pengganggu  te pada periode tertentu dengan variabel pengganggu

pada periode sebelumnya. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya

autokorelasi dalam model regresi. Model regresi linear berganda terbebas dari

autokorelasi jika nilai Durbin-Watson hitung terletak di daerah No Autocorelasi.

Penentuan letak tersebut dibantu dengan tabel dl dan du, dibantu dengan nilai k

(jumlah variabel independen).

Pengujian autokorelasi menghasilkan nilai DW sebesar 1,795. Untuk lebih

jelas, di bawah disajikan gambar letak autokorelasi.

negatif No autocorelation positif

autocorelation autocorelation

0 dl du 2 4-du 4-dl 0

1,60 1,73 2, 27 2,40

1,795 (nilai hitung Durbin Watson)

Gambar 2. Pengujian autokorelasi

Penentuan nilai du dan dl seperti terlihat pada gambar di atas berdasarkan

pada tabel uji durbin Watson dengan k=3 dan N=94 (k=jumlah variabel bebas

dan N= jumlah sampel) maka diperoleh nilai dl=1,60 dan nilai du=1,73.

Perhitungan selanjutnya 4-du (4-1,73=2,27) dan 4-dl (4-1,60=2,40). Hasil analisis
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menunjukkan nilai DW (1,795) berada di daerah antara du dan 4-du, maka

terbebas dari autokorelasi.

3. Uji Hipotesis

Setelah uji asumsi terpenuhi, maka selanjutnya dapat dilakukan uji

hipotesis dengan teknik analisis regresi linear berganda. Analisis dilakukan 2 kali,

yaitu sebelum dimoderasi dan sesudah dimoderasi. Uji hipotesis dilakukan dengan

menggunakan bantuan program SPSS versi 16.0 for windows. Berikut ini akan

dijelaskan hasil dari uji hipótesis sebelum dimoderasi dan sesudah dimoderasi.

a. Sebelum dimoderasi.

Hubungan antara kecerdasan emosi dan kepercayaan diri dengan

prestasi belajar pada siswa kelas X SMA Negeri 8 Surakarta dapat

digambarkan dalam persamaan garis regresi. Koefisien persamaan garis

regresi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 15. Koefisien Persamaan Garis Regresi

Coefficients
a

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.

Collinearity
Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 1398.434 112.250 12.458 .000

kecerdasan emosi .979 1.469 .114 .666 .507 .341 2.932

kepercayaan diri 1.573 1.265 .212 1.244 .217 .341 2.932

a. Dependent Variable: prestasi belajar

Persamaan garis regresi pada hubungan ketiga variabel tersebut adalah

Y eXbXba  2211

Y = 1398,434 + 0,979 X1 + 1,573 X2+ e
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Persamaan garis tersebut mengandung arti bahwa konstanta adalah

1398,434 mempunyai arti jika ada kecerdasan emosi dan kepercayaan diri,

maka prestasi belajar adalah sebesar 1398,434. Rata-rata nilai prestasi belajar

siswa (kriterium Y) akan mengalami perubahan sebesar 0,979 untuk setiap

unit perubahan yang terjadi pada variabel kecerdasan emosi (prediktor X1) dan

juga diperkirakan akan mengalami perubahan sebesar 1,573 untuk setiap unit

perubahan yang terjadi pada variabel kepercayaan diri (prediktor X2).

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing

variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen.

Berdasar tabel 15 di atas dapat dilihat nilai signifikansi kecerdasan emosi

sebesar 0,507 dan kepercayaan diri sebesar 0,217. Hasil tersebut menunjukkan

bahwa baik kecerdasan emosi maupun kepercayaan diri secara parsial tidak

berhubungan dengan prestasi belajar secara signifikan.

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel

independen terhadap variabel dependen. Hasil F-test menunjukan variabel

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen

jika p-value (pada kolom Sig.) < dari level of significant yang ditentukan, atau

F hitung (pada kolom F) > dari F tabel (Nugroho, 2005). Hasil output SPSS

menunjukkan p-value 0,010 < 0,05, sedangkan F hitung 4,892 > 3,09. Dengan

demikian, kecerdasan emosi dan kepercayaan diri secara bersama-sama

berhubungan terhadap prestasi belajar dengan sangat signifikan. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 16. Uji Anova Sebelum Dimoderasi

ANOVA
b

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 101079.889 2 50539.945 4.892 .010
a

Residual 940131.100 91 10331.111

Total 1041210.989 93

a. Predictors: (Constant), kepercayaan diri, kecerdasan emosi

b. Dependent Variable: prestasi belajar

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui presentase

sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel

dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi

variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan variasi variabel

dependen (Priyatno, 2003). Hasil output SPSS menunjukkan nilai adjusted R

Square sebesar 0,077. Artinya, kontribusi variabel kecerdasan emosi dan

kepercayaan diri mampu menjelaskan variabel prestasi belajar sebesar 7,7%.

Sisanya sebesar 92,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan

dalam model penelitian ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di

bawah ini dan perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 17. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary
b

Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .312
a

.097 .077 101.64207 1.798

a. Predictors: (Constant), kepercayaan diri, kecerdasan emosi

b. Dependent Variable: prestasi belajar

b. Sesudah dimoderasi

Hubungan antara kecerdasan emosi dan kepercayaan diri dengan

prestasi belajar yang dimoderasi oleh penyesuaian sosial pada siswa kelas X
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SMA Negeri 8 Surakarta dapat digambarkan dalam persamaan garis regresi.

Koefisien persamaan garis regresi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 18. Koefisien Persamaan Garis Regresi

Coefficients
a

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 3650.683 943.720 3.868 .000

kecerdasan emosi -22.597 13.005 -2.623 -1.737 .086

kepercayaan diri 6.720 11.240 .906 .598 .551

penyesuaian sosial -19.326 8.221 -2.262 -2.351 .021

x1m .199 .109 5.142 1.822 .072

x2m -.042 .094 -1.279 -.449 .655

a. Dependent Variable: prestasi belajar

Persamaan garis regresi pada hubungan tersebut adalah

Y eMXbMXbMbXbXba  251432211

Y = eMXMXMXX  2121 042,0199,0326,19720,6597,22683,3650

Persamaan garis tersebut mengandung arti bahwa konstanta adalah

3650,683 mempunyai arti jika ada kecerdasan emosi, kepercayaan diri, dan

penyesuaian sosial, maka prestasi belajar adalah sebesar 3650,683. Rata-rata

nilai prestasi belajar siswa (kriterium Y) akan mengalami perubahan sebesar

-22,297 untuk setiap unit perubahan yang terjadi pada variabel kecerdasan

emosi (prediktor X1), perubahan sebesar 6,720 untuk setiap unit perubahan

yang terjadi pada variabel kepercayaan diri (prediktor X2), perubahan sebesar

-19,326 untuk setiap unit perubahan yang terjadi pada variabel penyesuaian

sosial (prediktor M), perubahan sebesar 0,199 untuk setiap unit perubahan

yang terjadi pada variabel kecerdasan emosi yang dimoderasi oleh

penyesuaian sosial (prediktor X 1 M), dan perubahan sebesar -0,042 untuk
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setiap unit perubahan yang terjadi pada variabel kepercayaan diri yang

dimoderasi oleh penyesuaian sosial (prediktor X 2 M).

Uji F sesudah dimoderasi menghasilkan nilai sebesar 3,435 dengan p-

value 0,007 < 0,05. Dengan demikian, kecerdasan emosi dan kepercayaan diri

yang dimoderasi oleh penyesuaian sosial secara bersama-sama berhubungan

terhadap prestasi belajar dengan sangat signifikan. Akan tetapi, nilai F sesudah

dimoderasi yang lebih kecil daripada nilai F sebelum dimoderasi (3,435 <

4,892) menunjukkan bahwa penyesuaian sosial sebagai variabel moderasi

memperlemah hubungan kecerdasan emosi dan kepercayaan diri dengan

prestasi belajar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 19. Uji Anova Sesudah Dimoderasi
ANOVA

b

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 170026.017 5 34005.203 3.435 .007
a

Residual 871184.973 88 9899.829

Total 1041210.989 93

a. Predictors: (Constant), x2m, kecerdasan emosi, kepercayaan diri, penyesuaian sosial, x1m

b. Dependent Variable: prestasi belajar

4. Mean Empirik (ME) dan Mean Hipotetik (MH)

Berikut ini disajikan deskripsi data penelitian sebagai gambaran umum

mengenai data penelitian yang lengkap dan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 20. Deskripsi Data Penelitian

Variabel N
Data hipotetik

M
SD
(σ)

Data empirik
M

SD
(σ)Min Maks Min Maks

Prestasi belajar 94 0 2500 1250 416,67 1306 1937 1744.01 105,81
Kecerdasan emosi 94 44 176 88 22 97 158 125.95 12,283
Kepercayaan diri 94 48 192 96 24 112 178 141.30 14,271
Penyesuaian sosial 94 39 156 77 19,5 89 146 116.11 12,385
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Keterangan:
N : Jumlah responden
Min. : Skor minimal
Maks : Skor maksimal
M : Mean/ Rerata
SD (σ) : Standar Deviasi

a. Nilai Prestasi Belajar (Rapor)

Nilai prestasi belajar (rapor) akan dikategorikan untuk mengetahui tinggi

rendahnya nilai responden. Kategorisasi yang dilakukan adalah dengan

mengasumsikan bahwa skor populasi responden terdistribusi secara normal,

sehingga skor hipotetik didistribusi menurut model normal (Azwar, 2008). Skor

minimal yang diperoleh responden adalah 25 x 0 = 0 dan skor maksimal yang

dapat diperoleh subjek adalah 25 x 100 = 2500, maka jarak sebarannya adalah

2500 – 0 = 2500 dan setiap satuan deviasi standarnya bernilai 2500 : 6,0 =

416,67 sedangkan rerata hipotetiknya 25 x 50 = 1250. Apabila subjek

digolongkan dalam 3 kategorisasi, maka akan diperoleh kategorisasi serta

distribusi skor subjek seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 21. Kriteria Kategori Nilai Rapor dan Distribusi Nilai Responden

Standar Deviasi Skor Kategorisasi
Subjek

Rerata
empirik

Frek
(N)

Presentase
(%)

(MH+1,0σ)≤ X 1667 ≤ X Tinggi 84 89,36 1744,01
(MH-1,0σ)≤ X
<(MH+1,0σ)

833 ≤ X <
1667

Sedang 10 10,64

X < (MH-1,0σ) X < 833 Rendah - -
Jumlah 94 100

Berdasar kategori nilai rapor seperti terlihat pada tabel, dapat diambil

kesimpulan bahwa secara umum siswa kelas X SMA Negeri 8 Surakarta

memiliki tingkat prestasi belajar yang tinggi.
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b. Skala Kecerdasan Emosi

Skala kecerdasan emosi akan dikategorikan untuk mengetahui tinggi

rendahnya nilai responden. Kategorisasi yang dilakukan adalah dengan

mengasumsikan bahwa skor populasi responden terdistribusi secara normal,

sehingga skor hipotetik didistribusi menurut model normal (Azwar, 2008). Skor

minimal yang diperoleh subjek adalah 44 x 1 = 44 dan skor maksimal yang dapat

diperoleh subjek adalah 44 x 4 = 176, maka jarak sebarannya adalah 176 – 44 =

132 dan setiap satuan deviasi standarnya bernilai 132 : 6,0 = 22, sedangkan

rerata hipotetiknya 44 x 2 =88. Apabila subjek digolongkan dalam 3 kategorisasi,

maka akan diperoleh kategorisasi serta distribusi skor subjek seperti pada tabel

berikut ini.

Tabel 22. Kriteria Kategori Skala Kecerdasan Emosi dan Distribusi Skor
Responden

Standar Deviasi Skor Kategorisasi
Subjek

Rerata
empirik

Frek
(N)

Presentase
(%)

(MH+1,0σ)≤ X 110 ≤ X Tinggi 84 89,36 125,95

(MH-1,0σ)≤ X
<(MH+1,0σ)

66 ≤ X < 110 Sedang 10 10,64

X < (MH-1,0σ) X < 66 Rendah - -
Jumlah 94 100

Berdasar kategori skala kecerdasan emosi seperti terlihat pada tabel,

dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum siswa kelas X SMA Negeri 8

Surakarta memiliki tingkat kecerdasan emosi yang tinggi.
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c. Skala Kepercayaan Diri

Skala kepercayaan diri akan dikategorikan untuk mengetahui tinggi

rendahnya nilai responden. Kategorisasi yang dilakukan adalah dengan

mengasumsikan bahwa skor populasi responden terdistribusi secara normal,

sehingga skor hipotetik didistribusi menurut model normal (Azwar, 2008). Skor

minimal yang diperoleh subjek adalah 48 x 1 = 48 dan skor maksimal yang dapat

diperoleh subjek adalah 48 x 4 = 192, maka jarak sebarannya adalah 192 – 48

=144 dan setiap satuan deviasi standarnya bernilai 144 : 6,0 = 24, sedangkan

rerata hipotetiknya 48 x 2 = 96. Apabila subjek digolongkan dalam 3

kategorisasi, maka akan diperoleh kategorisasi serta distribusi skor subjek seperti

pada tabel berikut ini.

Tabel 23. Kriteria Kategori Skala Kepercayaan Diri dan Distribusi Skor
Responden

Standar Deviasi Skor Kategorisasi
Subjek

Rerata
empirik

Frek
(N)

Presentase
(%)

(MH+1,0σ)≤ X 120 ≤ X Tinggi 88 93,62 141,30

(MH-1,0σ)≤ X <
(MH+1,0σ)

72 ≤ X < 120 Sedang 6 6,38

X < (MH-1,0) X < 72 Rendah - -
Jumlah 94 100

Berdasar kategori skala kepercayaan diri seperti terlihat pada tabel, dapat

diambil kesimpulan bahwa secara umum siswa kelas X SMA Negeri 8 Surakarta

memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
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d. Skala Penyesuaian Sosial

Skala penyesuaian sosial akan dikategorikan untuk mengetahui tinggi

rendahnya nilai responden. Kategorisasi yang dilakukan adalah dengan

mengasumsikan bahwa skor populasi responden terdistribusi secara normal,

sehingga skor hipotetik didistribusi menurut model normal (Azwar, 2008). Skor

minimal yang diperoleh subjek adalah 39 x 1 = 39 dan skor maksimal yang dapat

diperoleh subjek adalah 39 x 4 = 156, maka jarak sebarannya adalah 156 – 39

=117 dan setiap satuan deviasi standarnya bernilai 117 : 6,0 = 19,5, sedangkan

rerata hipotetiknya 39 x 2 = 78. Apabila subjek digolongkan dalam 3

kategorisasi, maka akan diperoleh kategorisasi serta distribusi skor subjek seperti

pada tabel berikut ini.

Tabel 24. Kriteria Kategori Skala Kepercayaan Diri dan Distribusi Skor
Responden

Standar Deviasi Skor Kategorisasi
Subjek

Rerata
empirik

Frek
(N)

Presentase
(%)

(MH+1,0σ)≤ X 98 ≤ X Tinggi 90 95,74 116,11

(MH-1,0σ)≤ X <
(MH+1,0σ)

58 ≤ X < 98 Sedang 4 4,26

X < (MH-1,0) X < 58 Rendah - -
Jumlah 94 100

Berdasar kategori skala kepercayaan diri seperti terlihat pada tabel, dapat

diambil kesimpulan bahwa secara umum siswa kelas X SMA Negeri 8 Surakarta

memiliki penyesuaian sosial yang tinggi.

5. Sumbangan Efektif dan Sumbangan Relatif

Sumbangan relatif (SR) dan sumbangan efektif (SE) merupakan suatu

ukuran seberapa besar prediktor-prediktor dalam regresi memiliki kontribusi
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terhadap variabel kriterium (Winarsunu, 2007). Sumbangan relatif (SR) dan

sumbangan efektif (SE) akan memberikan informasi tentang prediktor mana yang

paling besar sumbangannya terhadap terbentuknya variasi dalam satuan-satuan

kriterium regesi. Perbedaan antara SR dengan SE adalah SR menunjukkan ukuran

besarnya sumbangan suatu prediktor terhadap jumlah kuadrat regresi, sedangkan

SE merupakan ukuran sumbangan suatu prediktor terhadap keseluruhan efektifitas

garis regresi yang digunakan sebagai dasar prediksi. Hasil analisis menunjukkan:

a. Sumbangan relatif (SR) kecerdasan emosi terhadap prestasi belajar sebesar

32,14%, sumbangan relatif (SR) kepercayaan diri terhadap prestasi belajar

sebesar 57,26%, dan sumbangan relatif (SR) penyesuaian sosial terhadap

prestasi belajar sebesar 10,60%. Hasil tersebut menunjukkan besarnya

sumbangan masing-masing prediktor terhadap kuadrat regresi.

b. Sumbangan efektif (SE) kecerdasan emosi terhadap prestasi belajar sebesar

3,15% , sumbangan efektif (SE) kepercayaan diri terhadap prestasi belajar

sebesar 5,61%, dan sumbangan efektif (SE) penyesuaian sosial terhadap

prestasi belajar sebesar 1,04%. Total sumbangan efektif sebesar 9,8 % yang

ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R2) yaitu dengan nilai 0,098.

D. Pembahasan

Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat

hubungan antara kecerdasan emosi dan kepercayaan diri dengan prestasi belajar

diterima. Hasil analisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linear

berganda diperoleh p-value 0,010 < 0,05, sedangkan F hitung 4,892 > 3,09. Hasil
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tersebut berarti kecerdasan emosi dan kepercayaan diri dapat digunakan sebagai

prediktor untuk memprediksi prestasi belajar pada siswa kelas X SMA Negeri 8

Surakarta. Semakin tinggi kecerdasan emosi dan kepercayaan diri yang dimiliki

siswa, maka semakin tinggi prestasi belajarnya. Sebaliknya, semakin rendah

kecerdasan emosi dan kepercayaan diri siswa, maka semakin rendah prestasi

belajarnya.

Hubungan kecerdasan emosi dengan prestasi belajar dilihat dari nilai t

sebesar 0,666 dengan p-value 0,507 > 0,05. Nilai tersebut menunjukkan hubungan

yang tidak signifikan antara kecerdasan emosi dengan prestasi belajar. Hubungan

kecerdasan emosi dengan prestasi belajar pada hasil penelitian ini tidak sejalan

dengan pendapat Goleman (dalam Hartini, 2004) yang menyatakan bahwa EQ

mempengaruhi prestasi, serta pendapat Robinson (dalam Irfan, dkk., 2000) yang

menyatakan bahwa siswa yang mampu mengendalikan emosi secara efektif dan

efisien dalam menghadapi setiap permasalahan akan mampu dan cepat

menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah maupun luar sekolah, sehingga

akan mengantarkan anak meraih prestasi. Hasil penelitian ini justru sejalan

dengan Ratih (2007) yang menyebutkan penelitian di Indonesia menunjukkan

bahwa tingkat kecerdasan emosi tidak berhubungan dengan prestasi belajar secara

keseluruhan. Hanya tingkat kecerdasan rasional dan aspek pengendalian diri dari

kecerdasan emosi yang berperan secara signifikan dengan prestasi belajar. Selain

itu, Newsome, Day, dan Catano (dalam Akbar dan Hawadi, 2004) juga

menyebutkan bahwa tingkat kecerdasan emosi, dengan menggunakan Emotional
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Quotient Inventory dari Bar-On (1997), tidak berhubungan secara signifikan

dengan prestasi belajar.

Hasil penelitian menunjukan bahwa skor kecerdasan emosi berada pada

kategori tinggi dengan persentase 89,36% , X ≥ 110 dengan rerata empirik 125,95

dan rerata hipotetik 88. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosi

siswa kelas X SMA Negeri 8 Surakarta termasuk dalam kategori tinggi.

Hubungan kepercayaan diri dengan prestasi belajar dapat dilihat dari nilai

t sebesar 1,244 dengan p-value 0,217 dimana p-value > 0,05. Nilai tersebut

menunjukan hubungan yang tidak signifikan antara kepercayaan diri dengan

prestasi belajar. Hubungan kepercayaan diri dengan prestasi belajar pada hasil

penelitian ini tidak sejalan dengan pernyataan Robinson (dalam Irfan, dkk., 2000)

yang menyatakakan bahwa kepercayaan diri dapat mengantarkan anak meraih

prestasi. Hasil penelitian ini justru sejalan dengan Simanjuntak (2006) yang

menyebutkan penelitian terhadap penerima beasiswa STUNED tahun ajaran

2004/2005 yang tersebar di seluruh Belanda sejumlah 100 orang menunjukkan

bahwa prestasi belajar tidak berhubungan dengan keyakinan diri.

Hasil penelitian menunjukan bahwa skor kepercayaan diri berada pada

kategori tinggi dengan prosentase 93,62% , X ≥ 120 dengan rerata empirik 141,30

dan rerata hipotetik 96. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri

siswa kelas X SMA Negeri 8 Surakarta termasuk dalam kategori tinggi.

Hasil uji hipotesis juga menunjukan bahwa hipotesis yang menyatakan

terdapat hubungan antara kecerdasan emosi dan kepercayaan diri dengan prestasi

belajar yang dimoderasi oleh penyesuaian sosial diterima dengan nilai p-value
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0,007 < 0,05, sedangkan F hitung 3,435 > 2,70. Akan tetapi, apabila dilihat dari

nilai F sesudah dimoderasi yang lebih kecil daripada nilai F sebelum dimoderasi

dapat disimpulkan bahwa penyesuaian sosial sebagai variabel moderasi

memperlemah hubungan antara kecerdasan emosi dan kepercayaan diri dengan

prestasi belajar pada siswa kelas X SMA Negeri 8 Surakarta.

Hasil di atas tidak sejalan dengan pernyataan Chen dan Rubin (1997) yang

menyebutkan bahwa kemampuan sosialisasi secara positif berkaitan dengan

prestasi akademik. Dalam penelitian ini, penyesuaian sosial berhubungan negatif

dengan prestasi belajar. Kecerdasan emosi dan kepercayaan diri yang tinggi

disertai dengan penyesuaian sosial yang tinggi justru akan menghasilkan prestasi

belajar yang rendah. Hasil tersebut tidak sesuai dengan landasan teori yang telah

dikemukakan sebelumnya.

Penyesuaian sosial yang tinggi dapat menurunkan prestasi belajar karena

siswa yang memiliki penyesuaian sosial yang tinggi berarti siswa dapat

menyesuaikan diri dengan kelompok. Kelompok dalam artian teman-teman

sebaya dapat memberikan efek, baik positif maupun negatif. Seperti yang

dikemukakan oleh Bergeron, dkk. (dalam Santrock, 2007) teman dapat

memberikan pengaruh baik positif maupun negatif. Beberapa ahli menekankan

pengaruh negatif teman sebaya pada perkembangan anak-anak dan remaja.

Budaya teman sebaya remaja merupakan pengaruh yang merongrong nilai-nilai

dan kontrol orangtua. Selanjutnya, teman sebaya dapat memperkenalkan remaja

kepada alkohol, narkoba, kenakalan dan bentuk lain dari perilaku menyimpang

(Santrock, 2007). Selain itu, dalam kelompok juga terdapat suatu konformitas.
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Menurut Santrock (2006) konformitas adalah perubahan perilaku seseorang untuk

lebih dekat dengan standar kelompok. Seseorang melakukan konformitas jika

anggota kelompok memiliki suatu keahlian, menarik, atau memiliki kesamaan

dalam berbagai hal. Dengan demikian, apabila seorang siswa berteman dengan

siswa-siswa lain yang tidak mementingkan sekolah atau siswa berada dalam

lingkungan sekolah dimana semangat belajar kurang, maka kondisi tersebut dapat

mempengaruhi, sehingga siswa tidak dapat berprestasi dalam belajarnya di

sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor prestasi belajar pada siswa

kelas X SMA Negeri 8 Surakarta berada pada kategori tinggi (89,36%), X ≥ 1667

dengan rerata empirik 1744,01 dan rerata hipotetik 1250.

Prestasi belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor

internal meliputi kematangan, kecerdasan, sifat-sifat pribadi, kestabilan emosi,

perhatian, ketekunan, harapan, motivasi belajar, bakat, minat, kreativitas,

kebiasaan dan sikap belajar, kompetensi, locus of control, otonomi, lingkungan,

dan lain-lain. Adapun faktor eksternal meliputi lingkungan sosial (keluarga,

sekolah, masyarakat, dan kelompok), lingkungan budaya dan lingkungan fisik

(fasilitas rumah, fasilitas belajar dan iklim).

Berdasarkan nilai koefisien determinasi (R2) diketahui besarnya

sumbangan efektif kecerdasan emosi, kepercayaan diri, dan penyesuaian sosial

terhadap prestasi belajar sebesar 9,8%. Artinya sebesar 9,8% prestasi belajar dapat

dijelaskan oleh variabel kecerdasan emosi, kepercayaan diri, dan penyesuaian

sosial, sedangkan sisanya sebesar 90,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang
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lain seperti kematangan, sifat-sifat pribadi, kestabilan perhatian, ketekunan,

harapan, motivasi belajar, bakat, minat, kreativitas, kebiasaan dan sikap belajar,

kompetensi, locus of control, otonomi, lingkungan, dan lain-lain.

Sumbangan efektif (SE) kecerdasan emosi terhadap prestasi belajar

sebesar 3,15% , sumbangan efektif (SE) kepercayaan diri terhadap prestasi belajar

sebesar 5,61%, dan sumbangan efektif (SE) penyesuaian sosial terhadap prestasi

belajar sebesar 1,04%. Artinya, kecerdasan emosi, kepercayaan diri, penyesuaian

sosial dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa.

Penelitian ini masih memiliki beberapa kelemahan, sehingga penelitian

selanjutnya diharapkan lebih memperhatikan variabel-variabel lain yang terkait

dengan prestasi belajar. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan

dapat menemukan hasil yang lebih baik dengan perubahan dan penyempurnaan

dalam landasan teori, alat ukur, dan lebih memperluas ruang lingkup penelitian.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan antara kecerdasan emosi dan kepercayaan diri dengan prestasi

belajar siswa kelas X SMA Negeri 8 Surakarta dapat dilihat dari nilai F

sebesar 4,892 > 3,09 dengan p-value 0,010 < 0,05. Hal ini berarti terdapat

hubungan yang sangat signifikan antara kecerdasan emosi dan

kepercayaan diri dengan prestasi belajar siswa kelas X SMA Negeri 8

Surakarta.

2. Hubungan antara kecerdasan emosi dengan prestasi belajar pada siswa

kelas X SMA Negeri 8 Surakarta dapat dilihat dari nilai t sebesar 0,666

dengan p 0,507 > 0,05. Hal ini berarti kecerdasan emosi tidak

berhubungan secara signifikan dengan prestasi belajar.

3. Hubungan antara kepercayaan diri dengan prestasi belajar pada siswa

kelas X SMA Negeri 8 Surakarta dapat dilihat dari nilai t sebesar 1,244

dengan p 0,217 > 0,05. Hal ini berarti kepercayaan diri tidak berhubungan

secara signifikan dengan prestasi belajar.

4. Hubungan antara kecerdasan emosi dan kepercayaan diri dengan prestasi

belajar yang dimoderasi oleh penyesuaian sosial pada siswa kelas X SMA

Negeri 8 Surakarta dapat dilihat dari nilai F sebesar 3,435 > 2,70 dengan

p-value 0,007 < 0,05. Hal ini berarti terdapat hubungan yang sangat
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signifikan antara kecerdasan emosi dan kepercayaan diri dengan prestasi

belajar yang dimoderasi oleh penyesuaian sosial.

5. Penyesuaian sosial sebagai variabel moderasi terbukti memperlemah

hubungan antara kecerdasan emosi dan kepercayaan diri dengan prestasi

belajar siswa kelas X SMA Negeri 8 Surakarta. Hasil tersebut ditunjukkan

dari nilai F sesudah dimoderasi yang lebih kecil daripada nilai F sebelum

dimoderasi (3,435 < 4,892).

6. Besarnya sumbangan efektif (SE) ketiga variabel secara bersama-sama

sebesar 9,8 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran kecerdasan emosi,

kepercayaan diri, dan penyesuaian sosial terhadap prestasi belajar sebesar

9,8% dan selebihnya yaitu 90,2% ditentukan oleh faktor yang lain.

7. Prestasi belajar pada siswa SMA Negeri 8 Surakarta tergolong tinggi

dengan nilai mean sebesar 1744,01, kecerdasan emosi siswa tergolong

tinggi dengan nilai mean sebesar 125,95, kepercayaan diri siswa tergolong

tinggi dengan nilai mean sebesar 141,30, dan penyesuaian sosial siswa

juga tergolong tinggi dengan nilai mean sebesar 116,11.

B. Saran

1. Bagi siswa.

Siswa diharapkan dapat mempertahankan kecerdasan emosi dan

kepercayaan diri yang dimiliki. Berdasar hasil penelitian ini, kecerdasan

emosi dan kepercayaan diri yang tinggi dapat meningkatkan prestasi belajar
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di sekolah. Untuk itu, diharapkan siswa dapat mengelola emosi dengan baik

serta memiliki rasa percaya pada diri sendiri.

2. Bagi sekolah.

Sekolah dalam hal ini guru diharapkan dapat lebih memperhatikan

kondisi psikologis siswa. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa faktor

psikologis juga dapat mendukung pencapaian prestasi belajar selain

kecerdasan intelektual. Untuk itu, selain mengajarkan ilmu-ilmu

pengetahuan kepada siswa, guru juga perlu mengajarkan bagaimana

memiliki emosi yang cerdas serta percaya diri. Peran guru BK sangat

diperlukan untuk memantau kondisi psikologis siswa agar prestasi belajar

dapat tercapai secara optimal.

3. Bagi peneliti lain.

Peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis di masa

mendatang, diharapkan menyempurnakan tinjauan teoritis yang belum

terdapat dalam penelitian ini. Peneliti diharapkan lebih cermat mencari

landasan teori serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar.

Selain itu, sampel dan populasi lebih diperbanyak, sehingga generalisasi

dapat dikenakan pada lingkup yang lebih luas lagi.
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