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HUBUNGAN ANTARA KEMATANGAN EMOSI DAN PENERIMAAN DIRI
DENGAN KETERAMPILAN SOSIAL PADA MAHASISWA
ORGANISATORIS
Hiemma Tiar Kusuma Umbara
G 0107052
ABSTRAK
Keterampilan mental seseorang berkembang salah satunya melalui
keterampilan sosial. Keterampilan sosial menjadi modal yang mengarahkan
seseorang pada pembentukan mental yang optimal. Kematangan emosi berperan
dalam pengendalian emosi dan penerimaan diri membuat seseorang nyaman
berinteraksi yang berdampak pada keberalngsungan interaksi seseorang dengan
lingkungan. Mahasiswa organisatoris dalam menjalani dinamika organisasi
memiliki kesempatan yang besar untuk mendapatkan pengalaman interaksional.
Berkembangnya kematangan emosi dan penerimaan diri positif pada seorang
mahasiswa organisatoris dapat menjaga keberlangsungan interaksi, sehingga
pengalaman interaksional semakin banyak dan keterampilan sosial menjadi
semakin berkembang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kematangan
emosi dan penerimaan diri dengan keterampilan sosial pada mahasiswa
organisatoris. Responden penelitian ini adalah mahasiswa UNS yang menjadi
pengurus organisasi BEM tingkat universitas dan fakultas dengan usia
keanggotaan minimal satu tahun. Teknik pengambilan sampel menggunakan
purposive incidental sampilng. Pengumpulan data menggunakan Skala
Keterampilan Sosial, Skala Kematangan Emosi, dan Skala Penerimaan Diri.
Analisis data menggunakan teknik regresi linear berganda.
Hasil penelitian menghasilkan nilai F-test = 70,310, p<0,05, dan R=791,
sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis I dapat diterima. Hasil penelitian
juga menunjukkan nilai rx1y=0,290; p<0,05, sehingga dapat disimpulkan terdapat
hubungan positif dan lemah yang signifikan antara kematangan emosi dan
keterampilan sosialNilai rx2y=0,386; p<0,05; dapat disimpulkan terdapat
hubungan positif dan lemah yang signifikan antara penerimaan diri dan
keterampilan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial kematangan
emosi dan penerimaan diri memiliki hubungan yang lemah dengan keterampilan
sosial, jika hanya salah satu diantara kematangan emosi atau penerimaan diri yang
dimiliki seseorang kurang menunjang berkembangnya keterampilan sosialnya.
Nilai R2 dalam penelitian ini sebesar 0,6260 atau 62,60%, terdiri atas
sumbangan efektif kematangan emosi terhadap keterampilan sosial sebesar
25,91% dan sumbangan efektif penerimaan diri terhadap keterampilan sosial
sebesar 36,69%. Hal ini berarti masih terdapat 37,4% variabel lain yang
mempengaruhi perkembangan keterampilan sosial selain kematangan emosi dan
penerimaan diri.
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THE CORELATION BETWEEN EMOTIONAL MATURITY
AND SELF ACCEPTANCE TOWARDS SOCIAL SKILL
IN ORGANIZATIONAL COLLEGE STUDENTS
Hiemma Tiar Kusuma Umbara
G 0107052
ABSTRACT
Soft skills can be developed by social skill which is the capital asset to
gain optimal mental development. Emotional maturity has role in the emotional
control and self acceptance makes someone interact pleasantly that very influence
the interaction’s existence. Organizational college student through the
organizational dynamic have big chance to raise interactional experiences. The
developing of organizational college student’s emotional maturity and self
acceptance can keep the interaction’s existences which increase the interactional
experiences that give positive impact to the social skill development.
The aim of this research is to find the correlation between emotional
maturity and self acceptance toward social skill of organizational college students.
The subjects of this research are the settler of Sebelas Maret University BEM both
university and faculty degree which one year membership minimum. Purposive
incidental sampling is used as the method to take sample in this research. The
instruments used to collect data are Social Skill Scale, Emotional Maturity Scale,
and Self Acceptance Scale. The data is analyzed by using the multiple linear
regressive analysis.
This research resulted the value of F-test = 70,310, p<0,05, and R=791,
therefore can be concluded that the first hypothesis in this research is accepted.
The result also shows the value of rx1y=0,290; p<0,05, consequently concluded
there’s a weak positive significant correlation between emotional maturity toward
social skill. The value of rx2y=0,386; p<0,05; shows that there’s a weak positive
significant correlation between self-acceptance toward social skill. This research
also concluded that as partially emotional maturity and self acceptance has weak
correlation toward social skill, which means if there’s only one of the provided
that can’t be enough support for the social skill development.
The value of R2 in this research is 62,60% consisting the effective
contribution of emotional maturity as much as 25,91% and the effective
contribution of self acceptance as much as 36,69%. This result means there are
36,69% of the other variables affect the development of social skill beside
emotional maturity and self acceptance.
Keywords: social skill, emotional maturity, self acceptance.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Permasalahan perilaku merupakan permasalahan yang bersifat kompleks
dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi (Cartledge &
Milburn, 1995). Keterampilan sosial memiliki keterkaitan dengan permasalahan
perilaku,

minimnya

keterampilan

sosial

individu

akan

menyebabkan

kecenderungan perilaku-perilaku negatif tinggi. Keterampilan sosial, menurut
Kelly (dalam Retno & Sartini, 2005) diartikan sebagai keterampilan yang
diperoleh individu melalui proses belajar yang digunakan dalam berhubungan
dengan orang lain maupun dengan lingkungan secara baik dan tepat. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa remaja dan anak-anak yang mengalami
permasalahan perilaku memiliki keterampilan sosial yang rendah (Cartledge &
Milburn, 1995).
Berdasarkan data yang diperoleh Badan Pusat Satistik (BPS), jumlah anak
dan remaja yang mengalami permasalahan perilaku terus meningkat dari tahun ke
tahun. Pada tahun 2002, BPS mencatat jumlah kenakalan anak dan remaja
sebanyak 193.115 kasus, namun seperti fenomena gunung es, diduga angka
kenakalan dan permasalahan sosial lainnya sebenarnya berjumlah 10 kali lipat
(Tambunan, 2003). Permasalahan perilaku tersebut berdampak sangat merugikan,
tidak hanya bagi remaja yang mengalaminya, tetapi juga bagi masyarakat.
Meskipun anak dengan masalah perilaku tidak selalu menjadi individu dewasa
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yang antisosial, namun sebagian besar diantaranya setelah dewasa cenderung
terlibat dengan tindakan kriminal dan mengembangkan perilaku anti sosial, serta
bermasalah dengan obat-obatan. Remaja tersebut juga cenderung memiliki
masalah psikologis, seperti sulit menyesuaikan diri dengan pendidikan dan
pekerjaan, memiliki perkawinan yang tidak stabil, serta resisten terhadap upaya
penyembuhan. Mengingat banyaknya permasalahan perilaku khususnya
remaja, maka pengembangan

keterampilan

diupayakan guna menekan angka yang
merupakan isu

sosial

cukup

pada

penting untuk

terus meningkat. Fenomena di atas

sosial yang penting dan perlu mendapatkan perhatian serta

penanganan dari semua pihak yang terkait.
Munandar (dalam Retno & Sartini, 2005) mengatakan bahwa remaja yang
memiliki keterampilan sosial rendah menunjukkan tingkat perilaku negatif yang
tinggi. Menurut Hurlock (2002) perilaku negatif tersebut antara lain negativisme,
agresi, pertengkaran, perilaku sok kuasa, egosentrisme, prasangka, dan
antagonisme jenis kelamin. Remaja dengan keterampilan sosial rendah juga akan
mengalami kesulitan untuk memulai berbicara, terutama terhadap orang-orang
yang belum dikenal, merasa canggung dan tidak dapat terlibat dalam pembicaraan
yang menyenangkan. Kecenderungan ketika berhubungan formal kurang atau
bahkan tidak berani mengemukakan pendapat, pujian, keluhan dan sebagainya.
Selain itu, remaja dengan keterampilan sosial rendah memiliki kecenderungan
memilih tindakan agresif sebagai strategi coping. Kesulitan dalam menghadapi
permasalahan sosial dan mencapai tujuan menyebabkan konflik yang berujung
pada frustrasi. Hal tersebut mengarahkan pada tindakan agresif. Kecenderungan
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sikap remaja tersebut menunjukkan prasangka permusuhan, ketika berhadapan
dengan stimulus sosial yang ambigu sering diartikannya sebagai tanda
permusuhan sehingga menghadapinya dengan tindakan agresif. Akibatnya, remaja
menjadi sering ditolak oleh orang tua, teman sebaya, dan lingkungan. Penolakan
justru semakin berdampak buruk bagi anak. Jaringan sosial dan kualitas hubungan
dengan lingkungan menjadi rendah, padahal kedua kondisi tersebut merupakan
media yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan keterampilan sosial.
Douglas (2010) memaparkan urgensi sekaligus menekankan peran penting
keterampilan sosial pada setiap fase perkembangan kehidupan individu mulai dari
masa kanak-kanak hingga mencapai usia dewasa dan pada masa tuanya. Dimiliki,
dikembangkan, serta dipeliharanya keterampilan sosial merupakan bagian yang
penting sepanjang kehidupan seseorang (Douglas, 2010). Keterampilan sosial
bahkan dimungkinkan memberikan dampak pada kesehatan mental seseorang
remaja, seperti tersirat dalam pemaparan Moeljono dan Latipun (2007) yang
mengaskan bahwa semakin baik keterampilan sosial akan diikuti semakin baik
kesehatan mentalnya.
Remaja di dalam perkembangannya sedang mengalami suatu fase atau
masa yang kompleks dan berada dalam dalam kondisi ketegangan emosi
meninggi, Hurlock (2002) menyebut kondisi tersebut sebagai periode badai dan
tekanan. Keteganan emosi disebabkan terutama karena remaja berada di bawah
tekanan sosial dan sedang menghadapi kondisi yang baru, demikian pula
kebutuhan kognisi, emosi, dan sosialnya terus meningkat. Remaja memerlukan
media dalam mengekspresikan kebutuhan dan memenuhi tuntutan lingkungannya.
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Salah satunya melalui interaksi sosial, oleh karena itu keterampilan sosial remaja
sangat

dibutuhkan.

Remaja

yang

memiliki

keterampilan

sosial

dapat

mengkomunikasikan, mencurahkan, maupun mendiskusikan kesulitan atau
permasalahan yang dialami maupun emosi yang dirasakannya. Selain itu,
keterampilan

sosial

remaja

dapat

berfungsi

untuk

menjalin

hubungan

persahabatan, keakraban dengan keluarga dan teman sebaya. Keterampilan sosial
membuat remaja menjadi lebih mudah dalam memenuhi tuntutan lingkungan dan
tuntutan dari dirinya sendiri, sehingga dapat menghindarkan diri dari konflik yang
merupakan sumber stress serta mengarahkan pada kesehatan mental yang baik.
Keterampilan sosial juga akan berpengaruh terhadap perjalanan karier
seseorang. Kelly dan Hansen (dalam Douglas, 2010) mengemukakan bahwa
keterampilan sosial berperan penting salah satunya dalam perjalanan karier
sesorang, seperti dalam proses interviu pekerjaan, promosi, bahkan dalam
kehidupan dunia kerja sehari-hari. Menurut Douglas (2010) urgensi keterampilan
sosial tersebut terkait kemampuan berinteraksi baik secara verbal maupun
nonverbal untuk mengantarkan seseorang atas kesuksesan pencapaian tujuan
pribadinya. Peran keterampilan sosial dalam dunia kerja disamping manfaatnya
dalam pergaulan atau sosialisasi adalah berfungsi dalam melakukan kerjasama
yang baik dengan rekan kerja, atasan, maupun bawahannya. Seseorang yang tidak
cukup baik keterampilan sosialnya sangat mungkin mengalami hambatan dalam
menjalankan pekerjaannya, misalnya dalam proses diskusi akan sulit berdebat
maupun menyampaikan argumen, pendapat, serta gagasannya. Hal-hal tersebut
akan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang dalam dunia kerja.
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Dengan demikian, keterampilan sosial yang tidak cukup baik dapat menghambat
karier seseorang, begitu pula sebaliknya keterampilan sosial yang baik akan
menunjang keberhasilan karier seseorang.
Uraian di atas menggambarkan pentingnya keterampilan sosial untuk
dimiliki setiap orang dalam menjalani banyak aspek kehidupan. Keterampilan
sosial sendiri berkembang melalui suatu proses interaksi, kemudian dari proses
tersebut seseorang memperoleh pengalaman-pengalaman dari berbagai situasi dan
kondisi sosial yang dialaminya. Semakin banyak individu menghadapi situasi
interaksional, semakin banyak pula pengalaman yang didapatkan. Dengan
demikian terjadi suatu pembelajaran dari pengalaman-pengalaman tersebut,
sehingga keterampilan sosialnya turut berkembang. Semakin banyak pengalaman
yang diperoleh seseorang, maka semakin memungkinkan berkembangnya fungsi
sosial dengan baik, dengan demikian berkembang pula keterampilan sosial
seseorang.
Retno dan Sartini (2005) melakukan sebuah penelitian dengan melatihkan
keterampilan sosial pada anak Sekolah Dasar kelas 5 yang terindikasi memiliki
keterampilan sosial rendah. Pelatihan keterampilan sosial dalam penelitian
tersebut menggunakan metode yang sederhana, yakni melalui permainan dan
diskusi. Metode tersebut dimaksudkan untuk memunculkan situasi interaksional
antar anak, sehingga anak mendapatkan pembelajaran dari pengalamannya
berinteraksi yang diasumsikan dapat meningkatkan keterampilan sosial anak.
Hasil

penelitian tersebut

menunjukkan adanya

signifikansi

peningkatan

keterampilan sosial pada anak yang dilatih. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
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suatu proses pembelajaran yang dialami anak melalui situasi-situasi interaksional
yang dihadapinya dapat meningkatkan keterampilan sosialnya. Pembelajaran
diperoleh dengan adanya

pengalaman-pengalaman dari

berbagai

situasi

interaksional yang melibatkan komunikasi dua arah.
Adanya suatu pembelajaran merujuk pada ketersedian sarana dan
kesempatan untuk memperolehnya. Organisasi merupakan suatu kelompok yang
terdiri dari beberapa orang yang satu sama lain saling berinteraksi dan
berpengaruh untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Organisasi
merupakan suatu wadah kegiatan yang dalam pelaksanaannya memerlukan
adanya suatu kerja sama dan saling hubungan antar anggota dalam kelompok
maupun dengan lembaga atau organisasi lain. Bagi mahasiswa, organisasi
merupakan lingkup masyarakat kecil yang digunakan sebagai laboratorium mini
kehidupan sebelum memasuki dunia kerja dan terjun ke dalam masyarakat yang
sesungguhnya. Seperti halnya sebuah laboratorium sosial, seseorang dapat belajar
menghadapi masyarakat kecil dan terlibat secara langsung dinamika kehidupan di
dalamnya. Dengan adanya dinamika tersebut, organisasi dapat dikatakan sebagai
suatu sarana yang memberikan kesempatan bagi seseorang yang terlibat di
dalamnya untuk memperoleh pengalaman-pengalaman yang berguna bagi
pengemkembangan keterampilan sosial.
Terkait dengan kesempatan yang disediakan organisasi kepada individu
yang terlibat, dinamika dan perkembangan organisasi juga turut memberikan
kompensasi terhadap besar kecilnya kesempatan bagi individu untuk memperoleh
pengalaman interaksional. Menurut Jung (dalam Ambar, 2006) dalam teorinya
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mengenai organisasi, mengatakan bahwa sebagaimana bentuk kehidupan lainnya,
organisasi mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Dalam rangka
pertumbuhan dan perkembangan organisasi dapat terjadi konflik-konflik akibat
dari kontak psikologis, yang berupa negosiasi antara kebutuhan organisasi dan
kebutuhan individu di dalamnya. Setiap individu mempresepsikan hal yang
dialaminya secara berbeda, seperti halnya psikis manusia yang unik dan masingmasing memiliki arketipe yang berbeda. Oleh karenanya, setiap konflik yang
terjadi adalah bentuk variasi interaksi yang akan menciptakan pengalaman baru
bagi individu.
Pertumbuhan dan perkembangan organisasi akan selalu menghadapi
tuntutan yang timbul sejalan dengan eksistensinya. Tuntutan tersebut dapat
bersifat eksternal maupun internal. Tuntutan eksternal berasal dari perkembangan
lingkungan di luar organisasi yang terkadang berubah dengan sangat cepat.
Sedangkan tuntutan internal merupakan tuntutan yang berkembang dari dalam
organisasi itu sendiri, yakni suatu tuntutan sebagai konsekuensi dari desakan
perubahan yang sifatnya eksternal. Keberhasilan dalam menghadapi tuntutan
tersebut mempengaruhi dan menentukan berkembang tidaknya suatu organisasi.
Semakin berkembang suatu organisasi, maka akan semakin besar pula kesempatan
yang diberikan organisasi kepada individu untuk mendapatkan beragam
pengalaman.
Ketika menjalani dinamika organisasi, keterampilan sosial dapat
berkembang antara lain sewaktu berlangsung interaksi antar anggota baik di
dalam organisasi itu sendiri, maupun interaksi yang munkin terjadi dengan pihak
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terkait di luar organisasi. Variasi dan keberagaman interaksi yang dialami
seseorang memunculkan berbagai pengalaman yang dapat memperkaya mental,
terutama dalam aspek sosial. Semakin banyak berinteraksi, maka semakin banyak
pula pengalaman yang didapatkan. Oleh sebab itu, mahasiswa organisatoris
dimungkinkan memiliki chance yang besar dalam memperoleh pengalaman
interaksional.

Seorang

mahasiswa

kemungkinan

memperoleh

organisatoris,

pengalaman

interaksional

disamping
dalam

besarnya
menunjang

pengembangan keterampilan sosial, belum tentu dapat dikatakan memiliki
keterampilan sosial yang tinggi. Hal tersebut karena keterampilan sosial tidak
hanya termanifestasikan dari kemampuan seseorang untuk menyampaikan
pendapat, berdebat, maupun berbicara di depan umum seperti yang kebanyakan
dimiliki oleh mahasiswa organisatoris. Kemampuan untuk berhubungan baik,
bersikap tegas, manajemen diri dalam menerima masukan juga merupakan bagian
dari keterampilan sosial. Jika hal tersebut tidak dimiliki, maka seseorang belum
dapat dikatakan memiliki keterampilan sosial yang tinggi.
Dinamika organisasi yang mengarahkan terjadinya interaksi antar individu
dengan karakter yang berbeda-beda secara berkelanjutan dapat memunculkan
kemungkinan terjadinya singgunggan antar individu tersebut. Konflik adalah
suatu hal yang tidak dapat dihindari dan komunikasi merupakan kunci dari
keberhasilan suatu interaksi. Sifat yang melekat pada individu juga turut
mempengaruhi berhasil tidaknya suatu interaksi.
Ketika berinteraksi, seseorang dengan kematangan emosi akan berpikir
terlebih dahulu sebelum melakukan suatu tindakan atau bereaksi terhadap suatu
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stimulus, sehingga mampu memberikan reaksi-reaksi yang lebih sesuai pada
situasi-situasi yang kurang mengenakkan serta dapat meredam ketegangan.
Meskipun demikian, kematangan emosi tidak hanya berperan dalam kondisi sulit,
tetapi juga berperan dalam kondisi yang sebaliknya. Hal tersebut disebabkan
kematangan emosi berperan sangat penting dalam proses komunikasi dalam
berbagai interaksi. Dalam interaksi tercapainya kematangan emosi seseorang
berdampak terhadap terciptanya efektivitas komunikasi. Menurut Benny (2007),
seseorang yang matang emosinya dalam menghadapi tuntutan kehidupan tidak
akan

menunjukkan

pola

emosional

kekanak-kanakan,

melainkan

terus

mengupayakan cara-cara penyelesaian dewasa yang tidak merugikan diri sendiri
dan orang di sekitarnya, sehingga interaksi dengan lingkungan sosialnya dapat
terjalin dengan baik.
Berlangsungnya interaksi yang continue akan memberikan banyak
pengalaman-pengalaman yang merupakan pembelajaran bagi berkembangnya
keterampilan sosial individu. Berbeda halnya dengan individu yang belum matang
emosinya akan cenderung reaktif atau gegabah dalam bertindak. Individu tersebut
akan cepat bereaksi terhadap stimulus yang datang padanya tanpa pertimbangan
atau pengelolaan terlebih dahulu, sehingga dapat merugikan dirinya sendiri.
Kondisi yang demikian membuat seseorang yang belum matang emosinya
tersebut mudah mengalami hal-hal yang dapat mengganggu kondisi psikisnya,
seperti timbulnya perasaan cemas bahkan takut, mudah terstimulasi oleh respon
emosi yang berasal dari orang lain, berkurangnya rasa kepercayaan pada diri
sendiri, lemah pendirian dan mudah dipengaruhi oleh orang lain, serta cenderung
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mengabaikan pemikiran jangka panjang dan berpikir tidak rasional. Pola emosi
yang demikian tidak dapat mendukung interaksi yang berkelanjutan, sebagai
dampaknya seseorang akan cenderung memiliki pengalaman yang kurang dalam
berinteraksi. Kurangnya pengalaman dalam berinteraksi menyebabkan individu
memiliki keterampilan sosial yang rendah, sehingga sangat mungkin mengalami
kesulitan dalam menghadapi lingkungan sosialnya. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa keberadaan kematangan emosi dapat memungkinkan individu
untuk memperoleh lebih banyak pengalaman guna mengembangkan keterampilan
sosialnya.
Selain kematangan emosi, keberadaan penerimaan diri pada individu juga
dapat mendorong berkembangnya keterampilan sosial dari berbagai pengalaman
sosial berorganisasi. Individu dengan penerimaan diri dapat berinteraksi dengan
nyaman dan mampu membangun situasi yang menyenangkan, sehingga lebih
memungkinkan

terus

berlangsungnya

kontak

dengan

orang

lain

yang

memunculkan pengalaman interaksional. Suatu interaksi yang menyenangkan
akan mendorong individu untuk mempertahankannya, karena kesenangan
merupakan reinforcement bagi individu untuk cenderung mengulang atau
mempertahankan tindakannya. Seseorang yang mampu menerima dirinya mampu
berinteraksi dengan orang lain tanpa ada rasa permusuhan jika orang lain memberi
kritik. Hal tersebut membuat individu cenderung tidak mengalami kecemasan
dalam pergaulannya. Penerimaan diri juga biasanya disertai dengan adanya
penerimaan terhadap orang lain. Orang yang memiliki penerimaan diri akan
merasa aman untuk memberikan perhatian pada orang lain, seperti menunjukkan
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rasa empati. Selain itu, hal yang penting dalam penerimaan diri adalah mampu
belajar dari pengalaman dan meninjau kembali sikapnya yang terdahulu untuk
memperbaiki diri. Dengan demikian seseorang yang menerima dirinya
dimungkinkan memiliki lebih banyak pengalaman dalam berhubungan dengan
lingkungan, yang berarti kesempatan untuk belajar dari berbagai pengalaman
tersebut sesuai karakteristik orang yang menerima dirinya menjadi lebih besar.
Hal tersebut sangat mendukung berkembangnya keterampilan sosial pada
individu.
Berbeda halnya dengan individu yang tidak memiliki penerimaan diri akan
menganggap kritikan sebagai suatu penolakan terhadap dirinya. Hal tersebut
membuat individu enggan memulai suatu interaksi disebabkan oleh persepsi
negatif atas dirinya sebagai dampak adanya penolakan. Hambatan tersebut
membuat intensitas individu untuk melakukan kontak dengan lingkungan rendah,
sehingga pengalamannya dalam berinteraksi dengan orang lain pun sedikit.
Dengan demikian seseorang yang tidak memiliki penerimaan diri akan lebih sulit
menciptakan interaksi untuk mendapatkan pengalaman interaksional dalam
mengembangkan keterampilan sosial.
Seorang mahasiswa organisatoris dalam menjalani dinamika berorganisasi
dihadapkan pada situasi-situasi interaksional yang menuntutnya melakukan
interaksi dengan pihak-pihak terkait. Semakin banyak berlangsung interaksi dalam
bentuk yang bervariasi dapat memunculkan pengalaman interaksional yang
berguna untuk mengembangkan keterampilan sosial. Seseorang yang matang
emosinya akan dapat menganalisa situasi dan kondisi sebelum melakukan suatu
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tindakan, sehingga dapat memberikan respon yang sesuai. Sedangkan seseorang
yang mampu menerima dirinya memiliki kemampuan untuk menerima orang lain
seperti hanya menerima dirinya, mudah menerima kritikan, serta lebih percaya
diri dalam berbagai situasi interaksional, sehingga dapat mengarahkan pada
terciptanya interaksi yang menyenangkan. Adanya penerimaan diri dan dengan
matangnya emosi seseorang membuatnya lebih mudah memulai atau mengadakan
interaksi dengan orang lain, serta mempertahankan keberlangsungan interaksi
dengan lingkungan sosial. Berlangsungnya interaksi yang berkelanjutan akan
menciptakan berbagai pengalaman interaksional yang bermanfaat untuk
mengembangkan keterampilan sosial.
Dengan demikian, didukung adanya kematangan emosi dan penerimaan
diri memungkinkan seorang mahasiswa organisatoris memiliki lebih banyak
kesempatan untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman dalam mengembangkan
keterampilan sosial. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk
membuat suatu

penelitian dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara

kematangan emosi dan penerimaan diri dengan keterampilan sosial pada
mahasiswa organisatoris dan merumuskannya pada penelitian dengan judul
“Hubungan antara Kematangan Emosi dan Penerimaan Diri dengan Keterampilan
Sosial pada Mahasiswa Organisatoris”.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diulas di atas, maka
penulis mengadakan penelitian dengan rumusan: “Apakah terdapat hubungan
antara kematangan emosi dan penerimaan diri dengan keterampilan sosial pada
mahasiswa organisatoris?”.

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di jabarkan
sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Mengetahui hubungan antara kematangan emosi dan penerimaan diri dengan
keterampilan sosial pada mahasiswa organisatoris.
2. Mengetahui hubungan antara kematangan emosi dengan keterampilan sosial
pada mahasiswa organisatoris.
3. Mengetahui hubungan antara penerimaan diri dengan keterampilan sosial pada
mahasiswa organisatoris.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara
teoretis, sebagai berikut:
a.

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu
pengetahuan khususnya bidang psikologi sosial dan pendidikan.
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Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan
penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan keterampilan sosial,
kematangan emosi, dan penerimaan diri.

2. Manfaat praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara
praktis, antara lain sebagai berikut:
a.

Bagi segenap civitas akademika perguruan tinggi khususnya
mahasiswa,

penelitian

ini

dapat

memotivasi

untuk

melakukan

pengembangan keterampilan sosial melalui pengembangan kematangan
emosi dan penerimaan diri.
b.

Bagi institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi, penelitian ini
dapat menjadi dasar pengembangan upaya pengembangan keterampilan
sosial yang memadai melalui pengembangan kematangan emosi dan
penerimaan diri peserta didik.

c.

Bagi pihak-pihak terkait yang turut berperan dalam pengembangan
potensi diri individu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar
pengembangan keterampilan sosial individu melalui pengembangan
kematangan emosi dan penerimaan diri.

d.

Bagi peneliti-peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya yang lebih variatif dan
kompleks terkait keterampilan sosial, kematangan emosi, dan penerimaan
diri.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Keterampilan Sosial
1. Pengertian Keterampilan Sosial
Michelson (dalam Johana, dkk, 2002) mengemukakan pengertian
keterampilan sosial sebagai keterampilan yang diperoleh individu melalui proses
belajar, mengenai cara-cara mengatasi atau melakukan hubungan sosial dengan
tepat dan baik.
Menurut Kelly (1982) keterampilan sosial diartikan sebagai keterampilan
yang diperoleh individu melalui proses belajar yang digunakan dalam
berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungan secara baik dan tepat.
Cavell (dalam Cartledge & Milburn, 1995) mengemukakan bahwa keterampilan
sosial merupakan bagian dari kompetensi sosial selain penyesuaian sosial (sosial
adjustment) dan sosial performance.
Merrell dan Gimpel (1998) mendefinisikan keterampilan sosial sebagai
suatu perilaku yang mengarahkan kepada kemampuan sosial yang berdasarkan
implementasi seseorang dapat dipandang cukup dalam bidang sosial. Apabila
seseorang dalam tingkah laku sosialnya dapat diterima dengan baik oleh
lingkungannya maka orang tersebut dianggap memiliki keterampilan sosial.
Keterampilan sosial menurut Goleman (2003) merupakan kemampuan
dalam menjalin hubungan dengan orang lain, kemampuan membaca reaksi dan
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perasaan orang lain, mampu memimpin dan mengorganisasikan serta pandai
menangani permasalahan yang mucul dalam setiap kegiatan manusia.
Menuruut Goldstein (1988) keterampilan sosial diartikan sebagai
kemampuan dalam melakukan strategi spesifik yang digunakan oleh individu
untuk melakukan tugas sosial secara efektif sehingga dinilai kompeten secara
sosial.
Combs dan Slaby (dalam Cartledge & Milburn, 1995) mendefinisikan
keterampilan sosial sebagai kemampuan individu untuk berinteraksi dengan orang
lain dalam konteks sosial dengan cara-cara khusus yang dapat diterima oleh
lingkungan dan pada saat yang bersamaan dapat menguntungkan individu atau
bersifat saling menguntungkan. Sejalan dengan Combs dan Slaby, Libet dan
Lewinsohn (dalam Cartledge & Milburn, 1995) mengemukakan definisi
keterampilan sosial sebagai kemampuan yang kompleks untuk melakukan
perbuatan yang akan diterima dan menghindari perilaku yang akan ditolak
lingkungan. Inti dari kedua definisi yang dikemukakan oleh Combs dan Slaby
serta Libet dan Lewinsohn adalah bahwa keterampilan sosial merupakan
kemampuan yang kompleks untuk berinteraksi dengan lingkungan dengan caracara yang dapat diterima lingkungan itu sendiri.
Secara lebih spesifik, Elksnin dan Elksnin (dalam Adiyanti, 1999)
mengidentifikasi keterampilan sosial dalam beberapa batasan, yakni:
a. Perilaku

interpersonal

yang

merupakan

perilaku

yang

menyangkut

keterampilan yang dipergunakan selama melakukan interaksi sosial. Perilaku
ini

disebut

juga

keterampilan menjalin
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memperkenalkan diri, menawarkan bantuan, dan memberikan atau menerima
pujian. Keterampilan ini kemungkinan berhubungan dengan usia dan jenis
kelamin.
b. Perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri yang merupakan keterampilan
mengatur diri sendiri dalam situasi sosial, misalnya keterampilan menghadapi
stres, memahami perasaan orang lain, mengontrol kemarahan dan sejenisnya.
Dengan kemampuan ini, seseorang dapat memperkirakan kejadian-kejadian
yang mungkin akan terjadi dan dampak perilakunya pada situasi sosial
tertentu.
c. Perilaku yang berhubungan dengan kesuksesan akademis yang merupakan
perilaku atau keterampilan sosial yang dapat mendukung prestasi belajar di
sekolah, misalnya mendengarkan dengan tenang saat guru menerangkan
pelajaran, mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik, melakukan apa yang
diminta oleh guru, dan semua perilaku yang mengikuti aturan kelas.
d. Peer acceptance yang merupakan perilaku yang berhubungan dengan
penerimaan sebaya, misalnya memberi salam, memberi dan meminta
informasi, mengajak teman terlibat dalam suatu aktivitas, dan dapat
menangkap dengan tepat emosi orang lain.
e. Keterampilan komunikasi yang merupakan salah satu keterampilan yang
diperlukan untuk menjalin hubungan sosial yang baik. Kemampuan seseorang
dalam berkomunikasi dapat dilihat dalam beberapa bentuk, antara lain:
menjadi pendengar yang responsif, mempertahankan perhatian dalam
pembicaraan dan memberikan umpan balik terhadap lawan bicara.
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Keterampilan sosial bukanlah kemampuan yang dibawa individu sejak lahir
tetapi diperoleh melalui proses belajar.
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang telah diuraikan di atas,
maka dapat diperoleh pengertian keterampilan sosial sebagai suatu kemampuan
berinteraksi secara efektif yang didapatkan melalui suatu proses belajar serta
dapat dipandang cukup dalam bidang sosial dan sesuai dengan norma masyarakat.

2. Karakteristik Individu dengan Keterampilan Sosial yang Tinggi
Truelave (1996) mengemukakan bahwa keterampilan sosial meliputi dua
aspek,

yakni

kemampuan

interpersonal

dan

kemampuan

intrapersonal.

Karakteristik individu yang dapat dikatakan memiliki keterampilan sosial tinggi
adalah sebagai berikut:
a. Perilaku interpersonal yaitu perilaku yang menyangkut keterampilan yang
digunakan selama berhubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, seseorang
dikatakan memiliki keterampilan sosial yang tinggi jika memiliki karakteristik
mampu mengerti dan memahami orang lain dengan baik.
b. Perilaku intrapersonal yaitu perilaku atau sikap yang berhubungan dengan
pengaturan diri terutama pengaturan diri dalam situasi sosial. Seseorang
dengan keterampilan sosial yang tinggi memiliki ciri dapat menempatkan
dirinya dalam berbagai situsi dan kondisi secara tepat.
Schneider (dalam Rubin, Rukowski, & Parker, 1998) mengemukakan
bahwa agar seseorang berhasil dalam interaksi sosial, maka secara umum
dibutuhkan keterampilan sosial yang terdiri dari pikiran, pengeturan emosi, dan
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perilaku yang tampak. Karakteristik individu dengan keterampilan sosial yang
tinggi tersebut menurut Schneider (dalam Rubin, Rukowski, & Parker, 1998)
sebagai berikut:
a. Memahami pikiran, emosi, dan tujuan atau maksud orang lain.
b. Menangkap dan mengolah informasi tentang partner sosial serta lingkungan
pergaulan yang potensial menimbulkan terjadinya interaksi.
c. Menggunakan berbagai cara yang dapat dipergunakan untuk memulai
pembicaraan atau berinteraksi dengan orang lain, memeliharanya, dan
mengakhirinya dengan cara yang positif.
d. Memahami konsekuensi dari sebuah tindakan sosial, baik bagi diri sendiri
maupun bagi orang lain atau target tindakan tersebut.
e. Membuat penilaian moral yang matang yang dapat mengarahkan tindakan
sosial.
f. Bersikap sungguh-sungguh dan memperhatikan kepentingan orang lain.
g. Mengekspresikan emosi positif dan menghambat emosi negatif secara tepat.
h. Menekan perilaku negatif yang disebabkan karena adanya pikiran dan
perasaan yang negatif tentang partner sosial.
i. Berkomunikasi secara verbal dan nonverbal agar partner sosial memahaminya.
j. Memperhatikan usaha komunikasi orang lain dan memiliki kemauan untuk
memenuhi permintaan partner sosial.
Berdasarkan penjabaran di atas, maka didapatkan bahwa individu yang
memiliki keterampilan sosial tinggi menunjukkan karakteristik atau ciri mampu
berkomunikasi secara verbal dan nonverbal dengan lancar, mengerti, memahami,
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perduli, dan dapat mempertahankan kelangsungan hubungan dengan orang lain,
serta mampu menempatkan diri dan memahami konsekuensi tindakannya dalam
berbagai situsi dan kondisi.

3. Pentingnya Keterampilan Sosial
Keterampilan sosial merupakan faktor yang penting untuk memulai dan
memiliki hubungan sosial dan memudahkan seseorang untuk menjalin hubungan
yang positif dengan lingkungannya, sehingga seseorang tidak akan mengalami
penolakan ataupun pengabaian sosial oleh lingkungannya. Kelly (1982)
mengatakan bahwa keterampilan sosial bertujuan untuk mendapatkan penguat,
baik dari hubungan antar individu yang dilakukan maupun dengan cara menolak
hadirnya sesuatu yang tidak menyenangkan.
Menurut Douglas (2010) peran penting keterampilan sosial selalu ada pada
setiap fase perkembangan kehidupan individu mulai dari

masa kanak-kanak

hingga mencapai usia dewasa dan pada masa tuanya. Dengan dimilikinya
keterampilan sosial dan terus dikembangkan serta dipeliharanya keterampilan
tersebut merupakan bagian yang penting sepanjang kehidupan seseorang
(Douglas, 2010). Khususnya remaja, peran penting keterampilan sosial tercermin
dalam kemampuan untuk dapat mengkomunikasikan, mencurahkan , maupun
mendiskusikan kesulitan atau permasalahan yang dialaminya maupun emosi yang
dirasakannya. Selain itu, keterampilan sosial remaja dapat berfungsi untuk
menjalin hubungan persahabatan, keakraban dengan keluarga dan teman sebaya.
Keterampilan sosial membuat remaja menjadi lebih mudah dalam memenuhi
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tuntutan lingkungan dan tuntutan dari dirinya sendiri, sehingga dapat
menghindarkan diri dari konflik yang merupakan sumber stres dan mengarahkan
pada kesehatan mental yang baik. Keterampilan sosial bahkan dimungkinkan
memberikan dampak pada kesehatan mental seseorang remaja, seperti tersirat
dalam pemaparan Moeljono dan Latipun (2007) yang mengaskan bahwa semakin
baik keterampilan sosial akan diikuti semakin baik kesehatan mentalnya.
Keterampilan sosial juga berperan penting dalam perjalanan karier
seseorang. Kelly dan Hansen (dalam Douglas, 2010) mengemukakan bahwa
keterampilan sosial berperan penting salah satunya dalam perjalanan karier
sesorang, seperti dalam proses interviu pekerjaan, promosi, bahkan dalam
kehidupan dunia kerja sehari-hari. Menurut Douglas (2010) urgensi keterampilan
sosial tersebut terkait kemampuan berinteraksi baik secara verbal maupun
nonverbal untuk mengantarkan seseorang atas kesuksesan pencapaian tujuan
pribadinya. Peran keterampilan sosial dalam dunia kerja disamping manfaatnya
dalam pergaulan atau sosialisasi adalah berfungsi dalam melakukan kerjasama
yang baik dengan rekan kerja, atasan, maupun bawahannya. Seseorang yang tidak
cukup baik keterampilan sosialnya sangat mungkin mengalami hambatan dalam
menjalankan pekerjaannya, misalnya dalam proses diskusi, ia akan sulit berdebat
maupun menyampaikan argumen, pendapat, serta gagasannya. Hal-hal tersebut
akan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang dalam dunia kerja.
Dengan demikian, keterampilan sosial yang tidak cukup baik dapat menghambat
karier seseorang, begitu pula sebaliknya keterampilan sosial yang baik akan
menunjang keberhasilan karier seseorang.
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Berdasarkan uraian di atas, dapat diperoleh bahwa keterampilan sosial
memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalani berbagai aspek kehidupan
individu di setiap fase perkembangan hidupnya.

4. Aspek Keterampilan Sosial
Hatch dan Gardner (dalam Goleman, 2003) mengemukakan empat aspek
yang termasuk dalam keterampilan sosial, aspek tersebut antara lain:
a. Mengorganisasi

kelompok,

yaitu

keterampilan

memprakarsai

dan

mengkoordinasi dalam upaya mempengaruhi orang lain. Seseorang dengan
keterampilan sosial yang baik mampu melakukan komunikasi yang tepat
sehingga dapat memprakarsai maupun mengkoordinasikan kelompok dan
dapat mempengaruhi orang lain.
b. Merundingkan solusi, yaitu keterampilan mencegah dan menyelesaikan
konflik-konflik yang muncul. Seseorang dengan keterampilan sosial yang baik
akan mampu membaca situasi yang berpotensi menyebabkan konflik dan
mampu memcegah situasi konflik tersebut maupun dapat menyelesaikan
konflik yang terjadi dengan bijaksana.
c. Menjalin hubungan pribadi, yaitu keterampilan bergaul dengan siapa saja,
pandai membaca dan merespon dengan tepat perasaan orang lain. Seseorang
dengan keterampilan sosial yang baik mudah memulai melakukan suatu
interaksi dalam rangka menjalin hubungan baru maupun mempertahankan
suatu hubungan dengan orang lain. Seseorang dengan keterampilan sosial
yang baik juga pandai membaca dan merespon dengan tepat perasaan orang
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lain sehingga dalam berhubungan cenderung dapat mempertahankan
keberlangsungan hubungannya.
d. Menganalisis sosial, yaitu keterampilan mendeteksi perasaan, motif, dan
keprihatinan orang lain. Keterampilan mendeteksi perasaan, motif, dan
keprihatinan

orang

lain

membuat

seseorang

dapat

memprakirakan

kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi atas tindakannya terhadap orang
lain.
Michelson, dkk (dalam Johana, dkk, 2002) mengemukakan bahwa aspek
keterampilan sosial dapat meliputi keterampilan-keterampilan memberikan pujian,
mengeluh karena tidak setuju terhadap suatu hal, menolak permintaan orang lain,
tukar pengalaman, menuntut hak pribadi, memberi saran kepada orang lain,
memecahkan konflik atau masalah, berhubungan atau bekerjasama dengan orang
lain yang berlawanan jenis kelamin, serta berhubungan dengan orang yang lebih
tua dan lebih tinggi statusnya.
Suatu dimensi tingkah laku menggolongkan tingkat keterampilan sosial
bagi anak-anak dan remaja dalam metodologi yang telah digunakan Quay (dalam
Merrell & Gimpel, 1998). Dimensi keterampilan sosial tersebut telah dikenal
sejak 20 tahun silam dan dikembangkan pada area asesmen dan intervensi.
Terdapat lima golongan dimensi keterampilan sosial diantaranya: peer relation,
self management, academic, compliance, dan assertion skill. Kelima dimensi
tersebut menjadi implikasi penting bagi pengembangan keterampilan sosial pada
anak-anak dan remaja, kemudian dikembangkan dan dijadikan aspek-aspek
keterampilan sosial. Pada tahun 1997 Caldarella dan Marrell (dalam Merrell &
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Gimpel, 1998) melakukan analisa ulang dimensi-dimensi keterampilan sosial
sebagai acuan dalam menjabarkan aspek-aspek keterampilan sosial.

Hasil

penjabaran aspek-aspek keterampilan sosial Caldarella dan Marrell antara lain:
a. Aspek peer relation skill, merupakan keterampilan sosialisasi yang menjadi
dasar dalam menjalin hubungan interpersonal. Seorang individu menjadikan
orang lain sebagai model atau contoh yang baik. Perilaku ini disebut juga
sebagai keterampilan menjalin persahabatan. Melalui keterampilan tersebut
individu dapat menjalin interaksi dengan orang lain terlebih dahulu, dapat
menyampaikan tawaran bantuan ketika dibutuhkan, adanya rasa terima kasih
dan pujian terhadap orang lain sehingga individu memiliki banyak teman.
b. Aspek self management skill, merupakan keterampilan individu dalam
mengendalikan kontrol diri atau perangainya untuk mengikuti aturan dan
batasan tertentu, kemampuan dalam berkompromi dengan orang lain, serta
kemampuan dalam menerima kritikan orang lain dengan baik. Individu yang
memiliki keterampilan tersebut akan mampu menenangkan diri ketika
menghadapi masalah dan dapat berkomunikasi secara efektif. Individu yang
memiliki keterampilan ini biasanya memiliki kematangan dalam merespon
dan menghadapi frustrasi, stres, dan tuntutan sosial sehingga individu akan
memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungannya.
c. Aspek academic skill, merupakan keterampilan akademis yang berhubungan
dengan pergaulan di lingkungan sosial. Melalui kemampuan tersebut individu
dapat lebih produktif dan mandiri di bidang akademisnya. Malalui aspek
keterampilan akademis individu memiliki tanggung jawab dan kemampuan
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melakukan pengembangan diri untuk mencapai prestasi yang diharapkan.
Selain itu individu yang menguasai keterampilan ini biasanya memiliki respon
yang baik pada saat di sekolah melalui kemampuannya untuk mendengar,
bertanya, memperhatikan, dan menyelesaikan tugas dari guru.
d. Aspek compliance skill, merupakan keterampilan individu dalam menjalin
hubungan akrab dengan orang lain yang sewajarnya serta dapat mengikuti
aturan yang telah ada. Melalui aspek tersebut individu dapat menerima
kelebihan dan kekurangan diri sendiri maupun orang lain. Apabila individu
mampu memahami dan mempraktikkan kemampuan tersebut dapat membantu
individu dalam melakukan penyesuaian diri sosial. Hal tersebut dapat
menjadikan individu merasa menerima dan diterima oleh lingkungannya.
e. Aspek assertion skill, merupakan keterampilan individu dalam memberikan
suatu pernyataan secara terbuka dan ramah terhadap orang lain. Melalui aspek
assertion skill individu memiliki inisiatif untuk melakukan percakapan dengan
orang lain dan memiliki rasa percaya diri.
Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini menggunakan aspek-aspek
keterampilan sosial yang dikemukakan oleh

Caldarella dan Marrell (dalam

Merrell & Gimpel, 1998). Penulis menggunakan aspek-aspek tersebut karena
aspek-aspek yang dikemukakan Caldarella dan Marrell telah mewakili
keseluruhan aspek-aspek yang diungkapkan oleh ahli-ahli lain dan sesuai dengan
definisi operasional keterampilan sosial dalam penelitian ini.
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5. Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Keterampilan Sosial
Sebagai sebuah kemampuan yang diperoleh melalui proses belajar, maka
perkembangan keterampilan sosial tergantung pada berbagai faktor. Kagan dan
Bates (dalam Rubin, Bukowski & Parker, 1998) mengemukakan tempramen
seseorang sebagai faktor yang sengat vital pengaruhnya dalam perkembangan
keterampilan sosial. Selanjutnya Kagan dan Bates (dalam Rubin, Bukowski &
Parker, 1998) menyebutkan penelitian keterampilan sosial yang pernah dilakukan
terhadap anak-anak sekolah dasar usia 10-12 tahun memperlihatkan bahwa anak
yang memiliki tempramen sulit dan cenderung mudah terluka secara psikis,
biasanya akan takut atau malu-malu dalam menghadapi stimulus sosial yang baru.
Sedangkan anak-anak yang ramah dan terbuka lebih responsif terhadap
lingkungan sosial. Selain itu, anak-anak yang memiliki tempramen sulit ini
cenderung lebih agresif dan impulsif sehingga sering ditolak oleh teman sebaya.
Kondisi tersebut menyebabkan kesempatan mereka untuk berinteraksi dengan
teman sebaya berkurang, padahal interaksi merupakan media yang penting dalam
proses belajar keterampilan sosial.
Kemampuan mengatur emosi juga mempengaruhi keterampilan sosial
anak. Penelitian yang dilakukan oleh Rubin, Coplan, Fox dan Calkins (dalam
Rubin, Bukowski & Parker, 1998) membuktikan bahwa pengaturan emosi sangat
membantu, baik bagi anak yang mampu bersosialisasi dengan lancar maupun yang
tidak. Anak yang mampu bersosialisasi dan mengatur emosi akan memiliki
keterampilan sosial yang baik sehingga kompetensi sosialnya juga tinggi. Anak
yang kurang mampu bersosialisasi namun mampu mengatur emosi, maka walau
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jaringan sosialnya tidak luas tetapi ia tetap mampu bermain secara konstruktif dan
berani bereksplorasi saat bermain sendiri. Sedangkan anak-anak yang mampu
bersosialisasi namun kurang dapat mengontrol emosi, cenderung akan berperilaku
agresif dan merusak. Adapun anak-anak yang tidak mampu bersosialisasi dan
mengontrol emosi, cenderung lebih pencemas dan kurang berani bereksplorasi.
Robinson dan Garber (1995)

berpendapat bahwa kemampuan sosial

kognitif sebagai faktor utama yang mempengaruhi tingkat keterampilan sosial
seseorang. Sejalan dengan Robinson dan Garber, Dodgem (dalam Robinson &
Garber, 1995) mengemukakan bahwa keterampilan sosial dipengaruhi oleh
kemampuan sosial kognitif yaitu keterampilan memproses semua informasi yang
ada dalam proses sosial. Kemampuan ini antara lain kemampuan mengenali
isyarat sosial, menginterpretasi isyarat sosial dengan cara yang tepat dan
bermakna, mengevaluasi konsekuensi dari beberapa kemungkinan respon serta
memilih respon yang akan dilakukan.
Kemampuan sosial kognitif lainnya yang juga penting adalah kemampuan
melihat dari perspektif orang lain (perspective taking) dan kemampuan empati
(Robinson & Garber, 1995). Semakin baik keterampilan memproses informasi
sosial seseorang, maka akan semakin mudah baginya untuk membentuk hubungan
suportif dengan orang lain, yang berarti akan menambah luas jaringan sosial
sebagai media pengembangan keterampilan sosialnya (Robinson & Garber, 1995).
Faktor lain yang mempengaruhi perkembangan keterampilan seseorang
adalah pola interaksi seseorang dengan lingkungannya. Pola interaksi yang
dimaksud antara lain interaksi dengan lingkungan keluarga terutama keluarga
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primer, interaksi dengan teman sebaya, serta penerimaan seseorang dalam
kelompoknya. Rubin, Bukowski, dan Parker (1998) dalam pemabahasan
mengenai faktor eksternal yang mempengaruhi keterampilan sosial pada anak
menegaskan bahwa secara umum, pola interaksi anak dan orang tua serta kualitas
hubungan pertemanan dan penerimaan anak dalam kelompok merupakan dua
faktor eksternal atau lingkungan yang cukup berpengaruh bagi perkembangan
sosial anak.
Faktor yang mempengaruhi perkembangan keterampilan sosial seseorang
dapat ditinjau sejak masa kanak-kanak. Menurut Ursula dan Fiona (2004)
pendekatan ini disebut dengan pendekatan perilaku (behavioral apprroach) yang
mengacu pada suatu proses modeling, karena pada dasarnya kemampuan
seseorang diawali dengan adanya proses modeling atau peniruan. Anak banyak
belajar mengembangkan keterampilan sosial dengan proses modeling terhadap
perilaku orang tua dan teman sebaya. Keterampilan sosial anak terutama
dipengaruhi oleh proses sosialisasinya dengan orang tua yang mulai terjalin sejak
awal kelahiran (Rubin, Bukowski & Parker, 1998). Melalui proses sosialisasi ini,
orang tua menjamin bahwa anak mereka memiliki standar perilaku, sikap,
keterampilan dan motif-motif yang sedapat mungkin sesuai dengan yang
diinginkan atau tepat dengan perannya dalam masyarakat (Hetherington & Parke,
1999). Proses sosialisasi yang berawal sejak bayi ini, menjadi lebih disadari dan
sistematis seiring dengan bertambahnya kemampuan anak dalam keterampilan
motorik dan penggunaan bahasa.
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Orang tua tidak hanya berperan dalam mengajarkan keterampilan sosial
secara langsung pada anak, tetapi juga berperan dalam pembentukan hubungan
dengan lingkungan terutama dengan teman sebaya. Menurut Pettit dan Mize
(dalam Rubin, Bukowski & Parker, 1998), orang tua mempengaruhi
perkembangan perilaku sosial, pola interaksi dan kualitas hubungan anak dengan
sebayanya melalui:
a. Memberi anak kesempatan untuk berhubungan dengan teman sebayanya.
b. Mengawasi pertemuan anak dengan teman sebayanya (bila dibutuhkan).
c. Mengajarkan anak untuk mampu memenuhi tugas-tugas yang berkaitan
dengan hubungan interpersonal dengan teman sebaya.
d. Menegakan disiplin terhadap perilaku yang tidak dapat diterima dan
maladaptif.
Pemberian kesempatan pada anak untuk menjalin hubungan dengan teman
sebaya ini merupakan media bagi anak untuk mencoba dan mengembangkan
keterampilan sosial yang telah didapatnya dari orang tua. Dengan adanya
pengawasan, orang tua dapat memastikan bahwa anak tetap menginternalisasikan
nilai-nilai yang disosialisasikannya. Seiring anak tumbuh semakin besar, pengaruh
teman sebaya sangat menonjol sebagai sumber penguat dan model. Anak
memperoleh rentang pengetahuan yang luas dan bermacam respon dengan cara
mengobservasi dan melakukan imitasi perilaku teman sebayanya, dan dengan
adanya penguat (reinforcement) anak akan mampu menilai respon mana yang
dapat diterima oleh teman-temannya (Hetherington & Parke, 1999). Proses imitasi
dan pengukuhan ini biasanya diikuti dengan peningkatan interaksi sosial yang
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pada akhirnya berpengaruh pula pada peningkatan keterampilan sosial anak.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor perkembangan keterampilan
sosial sejak dini atau kanak-kanak dapat mempengaruhi pembentukan
keterampilan sosial pada masa dewasa.
Berdasarkan uraian pendapat dari beberapa ahli diatas, maka dapat
diperoleh bahwa faktor kemampuan sosial kognitif, pola interaksi seseorang
dengan lingkungannya, dan perkembangan keterampilan sosial sejak dini
merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan keterampilan sosial
seseorang.

B. Kematangan Emosi
1. Pengertian Kematangan Emosi
Kematangan emosi selalu dikaitkan dengan kedewasaan seseorang,
dimana orang yang telah memasuki masa dewasa akan mampu mengatasi
masalahnya dengan cukup baik sehingga menjadi stabil dan tenang secara
emosional (Hurlock, 2002). Hurlock berpendapat bahwa kematangan emosi secara
general merupakan kemampuan menilai situasi secara kritis terlebih dahulu
sebelum bereaksi secara emosional dan tidak lagi bereaksi tanpa berpikir
sebelumnya seperti anak-anak atau orang yang belum matang. Lebih lanjut
Hurlock memaparkan bahwa kematangan emosi pada remaja akhir dengan usia
antara 19-22 tahun berarti individu dapat menilai situasi secara kritis terlebih
dahulu sebelum bereaksi secara emosional dan pada akhirnya mampu memberikan
reaksi emosional yang stabil. Emosi yang menggelora merupakan salah satu ciri
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dari seseorang yang memasuki awal kedewasaan. Seseorang yang telah memasuki
masa dewasa telah mampu memecahkan masalah-masalah mereka dengan cukup
baik, menjadi stabil dan tenang secara emosional, sehingga tidak meledakkan
emosinya dihadapan orang lain melainkan menunggu saat dan tempat yang tepat
untuk mengungkapkan emosinya dengan cara yang lebih diterima (Hurlock,
2002). Oleh sebab itu, kematangan emosi menurut Hurlock akan selalu terkait dan
berjalan linear dengan tingkat kedawasaan seseorang.
Chaplin (2002) menegaskan bahwa kematangan emosi merupakan suatu
keadaan tercapainya tingkat kedewasaan dalam perkembangan emosi, orang yang
matang emosinya mampu menahan dan mengontrol emosi yang timbul secara
baik terutama dalam berbagai situasi sosial. Lebih lanjut Chaplin (2002)
mengemukakan bahwa kematangan emosi sebagai kedewasaan psikologis yang
merupakan perkembangan seutuhnya dari inteligensi, proses internal, dan minat.
Morgan (dalam Benny, 2007) mengemukakan pengertian kematangan
emosi sebagai suatu keadaan emosi yang dimiliki seseorang dan apabila
mendapatkkan stimulus emosi tidak menunjukkan gangguan kondisi emosi.
Gangguan kondisi emosi tersebut dapat berupa keadaan kebingungan,
berkuranganya rasa percaya diri, dan terganggunya kesadaran sehingga orang
tersebut tidak dapat menggunakan pemikirannya secara efektif dan rasional.
Kematangan emosi berarti pula bahwa individu dapat mengontrol
kestabilan emosinya, seperti yang diungkapkan oleh Gerungan (dalam Sarwono,
1999) bahwa kematangan emosi berarti adanya kestabilan emosi berdasarkan
kesadaran yang mendalam terhadap kebutuhan-kebutuhan, keinginan, cita-cita,
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alam perasaan dan pengintegrasiannya. Kematangan emosi dapat diartikan sebagai
suatu kondisi atau keadaan emosi dimana individu dapat mengekspresikan
emosinya dengan tepat, yaitu dengan memunculkan mekanisme psikologis yang
sesuai dan bermanfaat untuk menghadapi berbagai keadaan dalam kehidupan
sehari-hari. Kemampuan tersebut berdasarkan pada pengalaman-pengalamannya
di masa lalu dan keinginan individu untuk terus belajar dari kehidupannya.
Berdasarkan uraian dari beberapa ahli di atas, maka didapatkan pengertian
kematangan emosi sebagai suatu kondisi atau keadaan emosi yang stabil dimana
individu memiliki kemampuan memunculkan mekanisme psikologis yang sesuai
dan bermanfaat untuk menghadapi berbagai situasi sosial dalam kehidupan seharihari berdasarkan pada pengalaman-pengalamannya di masa lalu dan adanya
keinginan individu untuk terus belajar dari kehidupannya.

2. Karakteristik Individu yang Matang Emosinya
Scheneiders (1955) mengungkapkan bahwa ciri individu disebut matang
emosinya jika potensi yang dikembangkannya dapat ditempatkan dalam suatu
kondisi pertumbuhan, dimana tuntutan yang nyata dari kehidupan individu dewasa
dapat dihadapi dengan cara yang efektif dan positif. Hal tersebut berarti bahwa
tuntutan kehidupan individu dewasa akan dihadapi dengan sikap yang tidak
menunjukkan pola emosional kekanak-kanakan, akan tetapi terus mengupayakan
cara-cara penyelesaian dewasa yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain di
sekitarnya. Berbeda halnya dengan individu yang belum masak emosinya dapat
merugikan dirinya sendiri, karena pada kondisi emosi yang belum masak tersebut
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seseorang mudah mengalami hal-hal yang mengganggu kondisi psikisnya, seperti
timbulnya perasaan cemas bahkan takut, mudah terstimulasi oleh respon emosi
yang berasal dari orang lain, berkurangnya rasa kepercayaan pada diri sendiri,
lemah pendiriannya serta mudah dipengaruhi oleh orang lain, cenderung
mengabaikan pemikiran jangka panjang dan memiliki kecenderungan berpikir
tidak rasional (Benny, 2007).
Menurut Hurlock (1973) ciri-ciri kematangan emosi pada individu
meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Individu dapat mengekspresikan semua bentuk perasaan dan emosinya yang
dapat diterima sesuai dengan norma yang ada, misalnya pada norma sosial,
individu yang matang emosinya akan mampu mengendalikan diri sehingga
tidak memunculkan rasa marah di depan umum.
b. Individu yang matang emosinya mempunyai pemahaman akan kekurangan
diri dan kelebihannya.
c. Adanya kemampuan individu untuk melakukakn analisa secara kritis terhadap
situasi yang ada sebelum ia mengekspresikan emosinya.
Seseorang yang telah matang emosinya menurut Walgito (2003) memiliki
tanda-tanda yang menunjukkan kondisi kematangan emosi. Ciri-ciri kematangan
emosi tersebut pada individu antara lain:
a. Orang yang telah matang emosinya dapat menerima keadaan dirinya maupun
orang lain seperti adanya, sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, dapat
berpikir secara baik, serta dapat berpikir secara objektif.
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b. Orang yang matang emosinya pada umumnya tidak bersifat impulsif, stimulus
akan direspon dengaa cara berpikir yang lebih baik dan dapat mengatur
pikirannya dalam memberikan tanggapan terhadap stimulus yang datang.
Orang yang bersifat impulsif akan segara bertindak sebelum dipikirkan dengan
baik.
c. Orang yang telah matang emosinya akan dapat mengontrol emosinya dengan
baik, serta mengontrol ekspresi emosinya tersebut, sehingga dapat mengatur
kapan kemarahan dapat dimanifestasikan.
d. Orang yang matang emosinya akan bersifat sabar, penuh pengertian dan pada
ummnya cukup memiliki toleransi yang baik.
e. Orang yang matang emosinya mempunyai tanggung jawab yang baik, dapat
berdiri sendiri, tidak mudah mengalami frustrasi, dan akan menghadapi
masalah dengan penuh pengertian.
Anastasi (dalam Hetty, dkk, 2007) mengungkapkan karakteristik individu
yang matang emosinya dengan beberapa ciri, yaitu:
a. Adanya stabilitas mood, yang berarti tidak adanya fluktuasi mood secara
drastic atau signifikan.
b. Kepemilikan sikap optimistik dalam menjalani kehidupan.
c. Fokus, tidak sering melamun.
d. Tidak terobsesi oleh rasa bersalah, cemas, maupun kesedihan.
Mappiare (1983) mengatakan bahwa masing-masing individu yang
memiliki rasa kasih sayang, emosi terkendali, emosi terbuka lapang yang berarti
individu menerima kritik dan saran dari orang lain, emosi terarah yang berarti
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individu dengan kendali emosinya sehingga tenang, juga merupakan ciri adanya
kematangan emosi pada diri seseorang.
Kematangan emosi pada diri seseorang menurut Yusuf (2004) ditandai
dengan adanya hal-hal sebagai berikut:
a. Adanya adekuasi emosi, yakni cinta kasih, simpati, altuis (senang menolong
orang lain), respek (sikap menghormati atau menghargai orang lain), dan
ramah.
b. Adanya pengendalian emosi, yakni tidak mudah tersinggung, tidak agresif,
bersikap optimis, dan dapat menghadapi situsi frustrasi secara wajar.
Pendapat Driesen, Murray, dan Marryland (dalam Martin, 2003)
menyimpulkan bahwa individu dengan kematangan emosi memiliki karakteristik
antara lain: mampu menerima kenyataan, mampu beradaptasi terhadap kenyataan
hidup secara fleksibel, mampu mengambil pelajaran dari peristiwa masa lalu,
memiliki penilaian yang objektif, mampu untuk mempergunakan dan menikmati
kekayaan maupun keberagaman sumber-sumber emosi yang dimilikinya, mampu
menyalurkan energi dari rasa marah kedalam bentuk perilaku yang konstruktif
untuk menjalin hubungan interpersonal yang bersifat saling menguntungkan, serta
mampu untuk berempati.
Kematangan emosi juga ditandai dengan adanya reaksi emosi yang tepat
pada situasi yang kurang menyenangkan. Seseorang dikatakan telah dewasa bila
dapat mengontrol emosinya menjadi stabil. Karakteristik indvidu yang telah
matang emosinya akan dapat mengendalikan emosinya sehingga akan dapat
berpikir secara matang dan dapat membedakan perbuatan baik atau buruk untuk
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dilakukan. Hal tersebut diungkapkan oleh Walgito (2003), yang mengatakan
bahwa kematangan emosi dan pikiran akan selalu saling terkait. Apabila
seseorang telah matang emosinya maka ia akan dapat mengendalikan emosinya
dan dapat berpikir secara matang, baik, dan objektif.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperoleh bahwa individu yang
matang secara emosional menunjukkan ciri seperti dapat mengontrol dan
mengekspresikan emosi dengan baik, stabil dan dapat diterima norma masyarakat,
serta mampu menganalisa secara kritis situasi yang ada sebelum bertindak dan
bertanggung jawab atas tindakannya tersebut.

3. Pentingnya Kematangan Emosi
Yusuf (2004) menyatakan bahwa kematangan emosi akan berperan
penting pada mekanisme penyesuaian diri yang dilakukan individu atas
lingkungan yang dihadapinya. Individu yang matang emosinya akan dapat
menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang dinamis sekalipun. Dalam
keadaan yang tidak menguntungkan, seperti konflik-konflik sosial dalam
lingkungan, individu dengan kematangan emosi dapat menetralisasi emosi negatif
dan tegangan yang ditimbulkan karenanya untuk kemudian menentukan sikap
dengan objektif tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hal tersebut
mengakibatkan individu dengan kematangan emosi yang rendah memiliki
kemampuan yang rendah pula dalam menghadapi lingkungan sosial dan
berinteraksi dengan orang lain.
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Menurut Hurlock (2002), kematangan emosi yang tidak tercapai akan
memberikan

dapak

negatif

terhadap perkembangan

kehidupan individu

selanjutnya, khususnya ketercapaiannya pada masa remaja akhir. Hal tersebut
disebabkan karena individu yang tidak matang emosinya cenderung kurang
mampu menguasai tugas-tugas perkembangan yang diembannya. Remaja yang
mengetahui bahwa sikap dan perilakunya dianggap “tidak matang” oleh kelompok
sosial dan yang menyadari bahwa orang lain menganggapnya tidak mampu
menjalankan peran dewasa dengan baik akan mengembangkan kompleks diri
(Hurlock, 2002). Individu yang kurang atau tidak matang secara emosional akan
menghadapi tuntutan kehidupan dengan sikap yang kekanak-kanakan dan
menunjukkan pola penyesuaian yang buruk. Hal tersebut berdampak terhadap
respon negatif yang diberikan lingkungan terhadapnya, kecenderungan hubungan
dengan lingkungan sosial menjadi tidak baik.
Kematangan emosi berperan penting dalam proses komunikasi, dengan
tercapainya kematangan emosi seseorang berdampak terhadap terciptanya
komunikasi yang efektif bagai kedua belah pihak. Hal tersebut dikarenakan
seseorang yang matang emosinya mampu menganalisa secara kritis terhadap
situasi yang ada sebelum ia mengekspresikan emosinya. Sebaliknya, seseorang
yang tidak matang emosinya cenderung mengadakan komunikasi yang tidak
efektif dengan lawannya. Sebagai contoh, individu yang tidak matang emosinya
kurang dapat mengendalikan diri dalam kondiri marah sehingga melakukan
pelampiasan negatif, dalam keadaan tersebut ia tidak dapat memandang
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permasalahan secara objektif. Pada akhirnya komunikasi yang terjadi dalam
kondisi demikian menjadi tidak efektif dan tidak solutif.
Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat diperoleh arti penting
kematangan emosi bagi individu, yakni jika individu telah matang secara
emosional akan berdampak positif terhadap mekanisme penyesuaian diri dan
proses penyelesaian tugas pekembangan pada fase perkembangan selanjutnya,
serta pada kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi.

4. Aspek Kematangan Emosi
Remaja yang dalam proses perkembangannya berada dalam suasana
kondusif cenderung akan memperoleh perkembangan emosi secara matang.
Kematangan emosi memiliki aspek-aspek yang merepresentasikannya dan
tercermin dalam perilaku individu. Kematangan emosi tersebut menurut Yusuf
(2004) ditandai oleh dua aspek, yakni:
a. Adanya adekuasi emosi: cinta kasih, simpati, altruis (senang menolong orang
lain), respek (sikap hormat atau mengharhai orang lain), dan ramah.
b. Dapat mengendalikan emosi: tidak mudah tersinggung, tidak agresif, bersikap
optimis dan tidak mudah putus asa, serta dapat menghadapi situasi frustrasi
secara wajar.
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Menurut Hurlock (2002) secara umum terdapat dua aspek dari kematangan
emosi, antara lain:
a. Kontrol yang disetujui secara sosial, orang yang matang emosinya akan
mampu mengontrol yang tidak disetujui oleh sosial atau dengan kata lain
menunjukka perilaku yang diterima.
b. Self-knowledge, seseorang yang matang emosinya akan mempelajari kontrol
yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhannya dan conform dengan situasi
sosialnya.
Lebih lanjut, Hurlock (2002) mengemukakan bahwa kematangan emosi
seseorang memiliki aspek-aspek sebagai suatu bentuk ciri sifat atau perilaku yang
dapat terlihat (observable). Aspek-aspek kematangan emosi tersebut meliputi
aspek stabilitas emosi, aspek pengendalian, aspek identifikasi, aspek intimasi,
aspek minat dan aspek cinta.
Secara lebih terinci penjabaran dari aspek-aspek kematangan emosi
menurut Hurlock (2002) adalah sebagai berikut:
a. Aspek stabilitas emosi, merupakan cerminan dari karakteristik emosi yang
matang, antara lain ditandai dengan tidak adanya perubahan emosi yang
berlangsung secara cepat dan tidak menentu, adanya kepercayaan diri, serta
rasa optimis dan realistis.
b. Aspek

pengendalian,

mengungkapkan

cara

seseorang mengendalikan

semosinya. Pola kontrol tersebutlah yang membedakan seseorang memiliki
kematangan emosi dengan individu yang belum matang emosinya yang pada
umumnya bersifat regrasif dan infantil.
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c. Aspek identifikasi. Seseorang yang memiliki kematangan emosi yang baik
dapat

melakukan

identifikasi

emosi

yang

dialaminya,

mampu

mengekspresikannya secara tepat dan wajar, dan dapat diterima secara sosial.
d. Aspek intimasi, ditandai dengan keberadaan seseorang yang tidak mengalami
nervous, grogi, dan tidak merasa kesulitan ketika memulai suatu perkenalan
dalam bergaul.
e. Aspek minat, ditandai dengan sikap realistis terhadap harapan dan aspirasi.
Seseorang yang belum matang secara emosi ditandai dengan adanya sifat
obsesif dan variatif dalam hal minat yang dimilikinya.
f. Aspek cinta, berkaitan dengan keadaan seseorang dalam hal kepemilikan
sesuatu yang disukai dan dicintainya. Seseorang yang belum matang emosinya
ditandai dengan perilaku kepemilikan dan menyukai sesuatu dengan sifat
kekanak-kanakan.
Martin (2003) dalam Emotional Quality Management-nya menempatkan
kematangan emosi sebagai inti pembentuk sebuah model pengelolaan emosi.
Model tersebut terdiri dari aspek-aspek yang saling memiliki keterkaitan satu
sama lain. Aspek-aspek kematangan emosi tersebut adalah sebagai berikut:
a. Emotional awareness
Emotional awareness atau kesadaran emosi adalah bentuk kesadaran
terhadap emosi yang terjadi pada diri sendiri atau orang lain. Kualitas hidup
manusia ditentukan berdasarkan atas banyaknya kesadaran akan suatu hal
yang dialami bukan berdasarkan banyaknya kejadian yang dialaminya.
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b. Emotional acceptance
Emotional acceptance mencakup penerimaan emosi yang terjadi pada
diri sendiri atau orang lain. Hal yang sering terjadi setelah penyadaran emosi
yang dialami adalah munculnya suatu penolakan.
c. Emotional affection
Emotional affection membahas mengenai cara berinteraksi dengan
orang lain. Interaksi yang dibangun adalah interaksi yang menunjukkan
kondisi hubungan yang melibatkan aspek pemahaman secara emosional
berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasarinya, diantaranya:
1) Individual differences
2) Different treatment
3) Memulai dari diri sendiri
4) Risk taking
d. Emotional affirmation
Emotional affirmation yaitu penguatan emosi baik bagi diri sendiri
maupun orang lain. Penguatan emosi merupakan tahapan tertinggi yang
mengharuskan seseorang bertindak atas emosi yang dirasakan maupun
diterimanya. Aspek ini mencakup aksi yang membutuhkan keberanian serta
kesanggupan mengambil risiko emosi.
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Aspek-aspek kematangan emosi untuk dapat menentukan tingkat
kematangan emosi yang dimiliki oleh individu dikemukakan oleh Soedarsono
(2005) yang mencakup lima aspek, antara lain sebagai berikut:
a. Kontrol emosi. Individu mampu mengontrol emosi dengan baik, walaupun
dalam keadaan marah. Individu yang mampu mengontrol emosinya tidak akan
menampakkan kemarahannya, karena ia dapat mengatur kapan kemarahannya
itu bisa dimanifestasikan.
b. Realistis. Individu mampu berpikir realistis dan mampu menerima keadaan
atau kenyataan diri sendiri dan orang lain, baik itu kelebihan atau kekurangan
yang dimiliki.
c. Tidak impulsif. Individu mampu untuk merespon stimulus yang diterima
dengan cara berpikir baik serta mampu mengatur pikirannya secara baik pula
untuk memberikan tanggapan terhadap stimulus yang mengenainya. Individu
yang bersifat impulsive akan cenderung bertindak sebelum dipikirkan dengan
baik dan itu merupakan tanda bahwa emosinya belum matang.
d. Bersikap objektif dan mempunyai toleransi. Individu yang mempunyai aspek
ini akan bersikap sabar, pengertian, berpikir dan bersikap secara objektif.
e. Tanggung jawab dan ketahanan menghadapi tekanan. Individu mempunyai
rasa tanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakan, dapat berdiri sendiri,
tidak mudah frustrasi, dan akan menghadapi masalah dengan pertimbangan.
Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini menggunakan aspek-aspek
kematangan emosi yang dimodifikasi dari aspek kematangan emosi yang
dikemukakan oleh Yusuf (2004) dan Soedarsono (2005), meliputi aspek kontrol
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emosi, aspek realistis dan adekuasi emosi, aspek tidak impulsif, dan aspek
ketahanan menghadapi tekanan.

C. Penerimaan Diri
1. Pengertian Penerimaan Diri
Menurut Pannes (dalam Hurlock, 1973) penerimaan diri adalah suatu
tingkatan kesadaran individu tentang karakteristik pribadinya dan adanya
kemauan untuk hidup dengan keadaan tersebut. Individu dengan penerimaan diri
merasa bahwa karakteristik tertentu yang dimilikinya merupakan bagian dari diri
yang tidak terpisahkan yang selanjutnya dihayati sebagai anugerah. Penerimaan
diri membantu seseorang memahami merasakan setiap hal yang terdapat pada
dirinya sebagai sesuatu yang menyenangkan. Selain itu individu dengan
penerimaan diri menganggap setiap perubahan yang terjadi terkait dengan proses
perkembangan dapat diterima dengan lapang dada.
Cronbach (1977) mendefinisikan penerimaan diri sebagai karakteristik
mendalam yang menerangkan secara luas latar belakang seseorang melakukan
suatu perbuatan. Individu yang memiliki penerimaan diri mengetahui kelemahan
yang terdapat pada dirinya dan mampu memperbaikinya serta belajar bergaul
dengan orang lain.
Menurut Anderson (1959) penerimaan diri merupakan suatu bentuk
keberhasilan seseorang menerima kelebihan dan kekurangan diri apa adanya.
Penerimaan diri juga berarti seseorang telah menemukan karakter dirinya dan
dasar yang membentuk kerendahan hati dan integritas.
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Hurlock (2002) menyimpulkan bahwa penerimaan diri adalah suatu
tingkatan kesadaran individu tentang karakteristik pribadinya dan mempunyai
kemauan untuk hidup dengan kesadaran tersebut. Hal tersebut berarti individu
memiliki pengetahuan tentang dirinya sehingga mau menerima kelebihan dan
kekurangan yang dimiliki. Sedangkan Brooks (Rakhmat, 2001), menyatakan
bahwa penerimaan diri merupakan pandangan dan perasaan seseorang tentang
dirinya, dan persepsi diri tersebut dapat bersifat psikologis ataupun sosial.
Penerimaan diri berarti individu percaya akan kemampuan diri sendiri,
tidak bersifat kaku serta mampu mengenali perasaannya (Maramis, 2004).
Johnson (1993) juga memberikan pendapat mengenai pengertian penerimaan diri,
yaitu suatu penghargaan yang tinggi terhadap diri sendiri serta tidak bersikap sinis
terhadap diri sendiri. Individu dengan penerimaan diri lebih dapat membuka diri
dan menerima orang lain.
Chaplin (2002) menyatakan bahwa penerimaan diri merupakan sikap yang
pada dasarnya merasa puas terhadap diri sendiri, kualitas-kualitas, dan bakat-bakat
diri sendiri. Hal tersebut berarti seseorang dengan penerimaan diri memiliki
kemampuan untuk dapat menyadari dan mengakui karakteristik pribadinya dan
menggunakannya dalam menjalani kelangsungan hidupnya.
Menurut Maslow (dalam Hjelle dan Zieger, 1992) penerimaan diri
merupakan sikap positif terhadap diri sendiri, dapat menerima keadaan diri secara
tenang, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Orang-orang dengan
penerimaan diri terbebas dari rasa bersalah, rendah diri karena keterbatasan diri
serta kebebasan dari kecemasan akan adanya penilaian dari orang lain terhadap
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

keadaan dirinya. Penerimaan diri

berkaitan dengan orang yang sehat secara

psikologis yang memiliki kesadaran dan peneriman penuh terhadap siapa dan apa
diri mereka (Perls dalam Schultz, 1991). Sedangkan Allport (dalam Hjelle dan
Ziegler, 1992) menjelaskan bahwa penerimaan diri merupakan sikap yang positif
ketika individu menerima dirinya sebagai manusia.
Berdasarkan beberapa pengertian dari beberapa ahli yang telah diuraikan
di atas, maka didapatkan pengertian penerimaan diri sebagai suatu tingkatan
kesadaran individu tentang karakteristik pribadinya, meliputi kelebihan dan
kekurangan diri yang dijadikan landasan dalam melakukan sesuatu dan adanya
kemauan untuk hidup dengan keadaan tersebut.

2. Karakteristik Individu yang Menerima Dirinya
Menurut Jersild (dalam Hurlock, 1974), individu dengan penerimaan diri
memiliki standar-standar dan pengakuan terhadap dirinya tanpa terpaku pada
pendapat orang lain dan memiliki perhitungan akan keterbatasan dirinya serta
tidak memandang dirinya sendiri secara irasional. Individu yang menerima dirinya
menyadari aset yang dimilikinya dan merasa bebas untuk menarik atau melakukan
keinginannya.

Individu

tersebut

juga

menyadari

kekurangannya

tanpa

menyalahkan diri sendiri.
Sheerer (dalam Cronbach, 1977) mengemukakan karakteristik orang yang
memiliki penerimaan diri sabagai berikut:
a. Mempunyai keyakinan akan kemampuannya untuk menghadapi persoalan
dalam kehidupannya.
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b. Menganggap dirinya berharga sebagai seorang manusia yang sederajat dengan
orang lain.
c. Berani memikul tanggung jawab terhadap perilakunya.
d. Menerima pujian dan celaan secara objektif.
e. Tidak menyalahkan dirinya akan keterbatasan yang dimilikinya ataupun
mengingkari kelebihannya.
Karakteristik individu yang dapat menerima dirinya juga dikemukakan
oleh Allport (dalam Hjelle & Ziegler, 1992), Allport menyebutkan ciri-ciri orang
yang memiliki penerimaan diri sebagai berikut:
a. Memiliki gambaran yang positif terhadap dirinya.
b. Dapat mengatur dan dapat bertoleransi dengan rasa frustrasi dan kemarahan.
c. Dapat berinteraksi dengan orang lain tanpa memusuhi apabila orang lain
memberi kritik.
d. Dapat mengatur keadaan emosi ketika marah atau depresi.
Seseorang yang memiliki penerimaan diri mempunyai karakteristik
gambaran positif terhadap dirinya dan dapat bertahan dalam kegagalan atau
kepedihan serta dapat mengatasi keadaan emosionalnya seperti depresi, marah,
dan rasa bersalah (Hjelle & Ziegler, 1992).
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperoleh bahwa individu yang
dapat menerima dirinya menunjukkan pola pikir rasional, objektif, positif terhadap
kenyataan, mengakui, meyakini dan memahami diri sendiri, serta resisten
terhadap stres dan mampu berinteraksi dengan nyaman.
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3. Pentingnya Penerimaan Diri
Pentingnya penerimaan diri seperti dijelaskan Hurlock (1974), yaitu
semakin baik seseorang dapat menerima dirinya, maka akan semakin baik
penyesuaian terhadap diri sendiri dan sosialnya. Kemudian Hurlock membagi
dampak pentingnya penerimaan diri dalam dua kategori, yaitu:
a. Dalam penyesuaian diri.
Orang yang memiliki penyesuaian diri mampu mengenali kelebihan
dan kekurangannya. Salah satu karaktristik dari orang yang memiliki
penyesuaian diri yang baik adalah lebih mengenali kelebihan dan
kekurangannya, biasanya memiliki keyakinan diri (self confidence). Selain itu,
orang dengan penerimaan diri lebih dapat menerima kritik dengan lebih baik
dibanding yang tidak memiliki penerimaan diri. Dengan demikian, orang yang
memiliki penerimaan diri dapat mengevaluasi dirinya secara realistis, sehingga
dapat menggunakan semua potensinya secara efektif. Hal tersebut dikarenakan
ia memiliki anggapan yang lebih realistis tentang dirinya, sehingga
minimbulkan sikap jujur dan tidak berpura-pura.
b. Dalam penyesuaian diri sosial.
Penerimaan diri biasanya disertai dengan adanya penerimaan terhadap
orang lain. Orang yang memiliki penerimaan diri akan merasa aman untuk
memberikan perhatiannya pada orang lain, seperti menunjukkan rasa empati.
Dengan demikian, orang yang memiliki peneriman diri dapat mengadakan
penyesuaian sosial yang lebih baik dibanding orang yang merasa rendah diri
atau tidak adekut sehingga cenderung bersikap berorientasi pada dirinya
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

sendiri. Penerimaan diri sangat berhubungan erat dengan konsep diri karena
penerimaan diri memiliki peranan yang penting dalam pembentukan konsep
diri dan kepribadian yang positif. Orang yang memiliki penerimaan diri yang
baik, maka dapat dikatakan memiliki konsep diri yang baik pula, karena selalu
mengacu pada gambaran diri ideal, sehingga bisa menerima gambaran dirinya
yang sesuai dengan realitas.
Berdasarkan uraian di atas, maka didapatkan bahwa penerimaan diri
memiliki peranan yang sangat penting dalam penyesuaian diri individu atas
dirinya serta penyesuaian individu secara sosial.

4. Aspek Penerimaan Diri
Supratiknya (1995) mengemukakan aspek-aspek penerimaan diri pada
individu yang terangkum dalam tiga aspek, antara lain: pembukaan diri,
penerimaan terhadap orang lain, dan kesehatan psikologis. Secara lebih rinci
penjelasan aspek-aspek tersebut diuraikan sebagai berikut:
a. Pembukaan diri
Penerimaan diri seseorang terlihat dari pembukaan dirinya terhadap
orang lain. Seseorang yang memiliki pembukaan diri membiarkan orang lain
tahu tentang dirinya, termasuk apa yang dirasakan dan dipikirkannya.
Pembukaan diri ditandai dengan kemampuan mengungkapkan pikiran,
perasaan, dan reaksi kepada orang lain, serta merasa tertarik dengan kegiatan
yang bersifat pengungkapan diri.
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b. Penerimaan terhadap orang lain
Seseorang yang menerima dirinya memiliki penerimaan terhadap
orang lain. Penerimaan terhadap orang lain ditandai dengan kepekaan terhadap
kebutuhan orang lain dan bersedia menerima bantuan atau peran dari orang
lain.
c. Kesehatan psikologis
Kesehatan psikologis merupakan kualitas perasaan yang dimiliki
seseorang. Seseorang yang sehat secara psikologis memandang dirinya
sebagai individu yang disenangi, memiliki kemampuan, yakin bahwa dirinya
merupakan individu yang berguna atau pantas, serta adanya keyakinan untuk
dapat diterima orang lain.
Menurut Sheerrer (dalam Jersild, 1978) aspek-aspek penerimaan diri yang
terdapat pada individu meliputi sepuluh aspek. Aspek-aspek penerimaan diri
tersebut adalah sebagai berikut:
a. Kepercayaan atas kemampuan untuk menghadapi kehidupan.
Keyakinan untuk menghadapi persoalan dalam kehidupan terkait
kepercayaan terhadap diri sendiri dan pemusatan perhatian kepada
keberhasilan akan kemampuan dirinya dalam menyelesaikan masalah.
b. Anggapan sederajat dengan orang lain.
Individu yang memiliki penerimaan diri akan yakin bahwa dirinya
berarti atau berguna bagi orang lain serta tidak memiliki rasa rendah diri.
Individu tersebut merasa sama dengan individu lainnya dan menyadari bahwa
setiap individu memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing.
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c. Tidak ada anggapan sebagai orang hebat ataupun orang abnormal dan tidak
ada prasangka ditolak.
Hal tersebut berarti bahwa individu dengan penerimaan diri tidak
merasa menyimpang dan berbeda dengan orang lain, sehingga mampu
menyesuaikan dirinya dengan baik dan tidak merasa bahwa ia akan ditolak
oleh orang lain.
d. Tidak ada rasa malu terhadap dirinya ataupun hanya memperhatikan diri
sendiri.
Hal tersebut berarti individu dengan penerimaan diri lebih berorientasi
keluar diri sehingga mampu menuntun langkahnya untuk dapat bersosialisasi
dan menolong sesamanya tanpa melihat atau mengutamakan dirinya sendiri.
e. Keberanian mempertanggungjawabkan perbuatan.
Individu yang menerima dirinya adalah individu memiliki keberanian
untuk menghadapi dan menyelesaikan segala resiko yang timbul akibat
perbuatannya.
f. Mengikuti standar pola hidup sendiri dan tidak ikut-ikutan.
Individu dengan penerimaan diri memiliki pendirian yang teguh dan
mengikuti standar-standar yang dimilikinya untuk menjalani kehidupannya.
g. Menerima pujian atau celaan secara objektif.
Sifat tersebut tampak dari perilaku individu yang mau menerima
pujian, saran dan kritikan dari orang lain guna pengembangan kepribadiannya
lebih lanjut.
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h. Tidak ada penyalahan diri atas keterbatasan yang dimiliki dan tidak sombong
dengan kelebihan diri.
Individu yang memiliki sifat ini memandang diri mereka apa adanya
dan bukan seperti yang diinginkan. Sikap realistis merupakan sesuatu yang
penting bagi pribadi yang sehat. Individu juga dapat mengkompensasikan
keterbatasannya dengan memperbaiki dan meningkatkan karakter dirinya yang
dianggap kuat, sehingga pengelolaan potensi dan keterbatasan dirinya dapat
berjalan dengan baik tanpa harus melarikan diri dari kenyataan yang ada.
Individu tersebut juga tidak merasa sombong terhadap kelebihan yang
dimilikinya karena menyadari bahwa setiap individu memiliki kelebihan dan
kelemahan masing-masing.
Penerimaan diri memiliki indikator yang terangkum dalam aspekaspeknya, Jersild (1978) mengemukakan beberapa aspek penerimaan diri yang
terdapat pada individu, aspek-aspek tersebut antara lain sebagai berikut:
a. Persepsi realistis terhadap diri sendiri dan sikap terhadap penampilan.
Individu yang memiliki penerimaan diri berpikir lebih realistis tentang
penampilan dan cara orang lain memandang dirinya. Hal tersebut bukan
berarti bahwa individu dengan penerimaan diri mempunyai gambaran yang
sempurna tentang dirinya, melainkan individu tersebut dapat melakukan
sesuatu dan berbicara dengan baik mengenai dirinya yang sebenarnya.
b. Sikap positif terhadap kelemahan dan kekuatan diri sendiri dan orang lain.
Individu yang memiliki penerimaan diri memandang kelemahan dan
kekuatan dalam dirinya secara lebih baik dibandingkan dengan individu yang
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tidak memiliki penerimaan diri. Penerimaan diri membuat individu kurang
suka menyia-nyiakan energinya untuk mengejar atau menjalani hal yang tidak
mungkin baginya ataupun berusaha menyembunyikan kelemahan-kelemahan
dirinya sendiri maupun orang lain. Individu dengan penerimaan diri tidak suka
berdiam diri dengan tidak memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya.
Sebaliknya, individu tersebut akan menggunakan bakat yang dimilikinya
dengan lebih leluasa. Individu yang dapat bersikap baik atas kelebihan dan
kelamahan diri sendiri akan dapat bersikap baik pula terhadap kelebihan dan
kelemahan orang lain.
c. Tidak ada perasaan infeoritas.
Individu yang terkadang merasakan infeoritas atau yang disebut
dengan infeority complex adalah individu yang tidak memiliki sikap
penerimaan diri dan hal tersebut mengganggu penilaian yang realistis atas
dirinya. Individu yang mampu menerima dirinya terbebas dari perasaan
infeoritas, sehingga dapat memandang kehidupan secara realistis.
d. Respon positif atas kritikan.
Individu yang memiliki penerimaan diri tidak menyukai kritikan,
meskipun demikian ia mempunyai kemampuan untuk menerima kritikan
bahkan mengambil hikmah atas kritikan tersebut. Ia berusaha untuk
melakukan koreksi atas dirinya sendiri, hal tersebut sangat penting dalam
perkembangan individu untuk menjadi individu dewasa dan dalam
mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Individu yang tidak
memiliki penerimaan diri akan menganggap kritikan sebagai suatu penolakan
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terhadap atas dirinya. Hal yang penting dalam penerimaan diri adalah mampu
belajar dari pengalaman dan meninjau kembali sikap yang terdahulu untuk
memperbaiki diri.
e. Keseimbangan antara real self dan ideal self.
Individu yang memiliki penerimaan diri akan mempertahankan
harapan dan tututan dari dalam dirinya dengan baik dalam batas-batas
kemungkinan atau kesempatan yang ada. Individu tersebut mungkin memiliki
ambisi yang besar atas suatu hal meskipun tidak mungkin mencapainya
walaupun dalam jangka waktu yang lama dan menghabiskan energinya untuk
memastikan ia tidak akan kecewa di kemudian harinya.
f. Adanya penerimaan orang lain.
Penerimaan diri dan penerimaan orang lain berarti apabila individu
menyayangi dirinya, maka akan lebih mudah baginya untuk menyayangi
orang lain. Sebaliknya, apabila individu membenci dirinya, maka ia akan lebih
memungkinkan baginya untuk merasa benci terhadap orang lain. Penerimaan
diri dan penerimaan orang lain ibarat dua sisi mata uang yang tidak
terpisahkan, implikasinya individu akan merasa percaya diri dalam memasuki
lingkungan.
g. Menghargai dan berpendirian.
Menerima diri dan menuruti kehendak merupakan dua hal yang
berbeda. Apabila individu menerima dirinya bukan berarti ia memanjakan
dirinya. Akan tetapi ia menerima bahkan menuntut kelayakan dalam
kehidupannya dan tidak mengambil yang bukan haknya dalam mendapatkan
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posisi yang menjadi incaran banyak orang dalam kelompoknya. Individu
tersebut menghargai harapan orang lain dan meresponnya dengan bijak. Ia
memiliki pendirian yang baik dalam berpikir, merasakan, dan membuat
pilihan, serta tidak hanya menjadi pengikut perkataan orang lain.
h. Menikmati hidup.
Individu yang menerima dirinya mempunyai lebih banyak keleluasaan
untuk menikmati hal-hal dalam kehidupannya dibandingkan yang tidak
memiliki penerimaan diri. Namun, terkadang individu tersebut kurang
termotivasi untuk melakukan suatu hal yang rumit. Ia tidak hanya leluasa
menikmati hal-hal dalam kehidupannya, akan tetapi juga leluasa untuk
menolak atau menghindari sesuatu yang tidak diinginkannya.
i. Jujur mengakui dirinya.
Individu dengan penerimaan diri bukan berarti selalu berbudi pekerti
baik dan fleksibel dalam pengaturan hidupnya. Ia memiliki kejujuran untuk
menerima dirinya apa adanya dan tujuan hidupnya. Individu tersebut dapat
mengakui dirinya sebagai individu yang pada suatu waktu berada dalam
masalah, merasa cemas, ragu, dan bimbang tanpa harus menipu diri sendiri
dan orang lain.
j. Sikap positif terhadap penerimaan diri.
Dapat menerima diri merupakan aspek penting dalam kehidupan setiap
individu. Individu yang menerima beberapa aspek hidupnya, cenderung dapat
menghargai orang lain meskipun dalam keraguan dan kesulitan. Ia
membangun kekuatan untuk menghadapi kelemahan dan keterbatasannya.
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Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini
maka aspek-aspek penerimaan diri yang digunakan dalam penelitian ini adalah
aspek yang dimodifikasi dari aspek penerimaan diri yang dikemukakan oleh
Sheerrer (dalam Jersild, 1978) dan Supratiknya (1995), meliputi aspek menerima
kelebihan dan kekurangan diri, aspek kepercayaan atas kemampuan diri untuk
menghadapi kehidupan, aspek anggapan sederajat dengan orang lain, aspek
berpendirian dan menganggap diri sendiri normal, aspek penerimaan terhadap
orang lain, dan aspek keberanian mempertanggungjawabkan perbuatan.

D. Mahasiswa Organisatoris
1. Mahasiswa Organisatoris & Organisasi Kemahasiswaan
Menurut Schein, organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan
sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian
pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab (Muhammad,
2000). Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri
mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecerdasan serta integrasi
kepribadian (UNNES, 2003). Organisasi kemahasiswaan merupakan suatu bentuk
kelompok dari beberapa orang atau mahasiswa dengan suatu koordinasi yang
melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan ke
arah perluasan wawasan dan peningkatan kecerdasan. Dalam organisasi terdapat
adanya suatu hubungan atau interaksi antara anggota yang satu dengan anggota
yang lain untuk melakukan suatu kerjasama demi tercapainya tujuan organisasi.
Mahasiswa organisatoris adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai anggota suatu
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organisasi kemahasiswaan dan terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan di
dalamnya.
Elemen yang ada di dalam organisasi (Muhammad, 2000) meliputi
struktur sosial yang merupakan pola atau aspek aturan hubungan yang ada antara
partisipan di dalam suatu organisasi, partisipan organisasi adalah individuindividu yang memberikan kontribusi kepada organisasi, konsep tujuan organisasi
adalah, teknologi, dan lingkungan sosial. Seperti halnya organisasi pada
umumnya, organisasi kemahasiswaan juga memiliki elemen-elemen dalam
organisasi. Sedangkan mahasiswa organisatoris merupakan bagian dari elemen
pertisipan dalam suatu organisasi kemahasiswaan.
Menurut Muhammad (2000), organisasi memiliki karakteristik tertentu
yang merupakan ciri khasnya. Pertama, organisasi bersifat dinamis yang berarti
organisasi sebagai suatu sistem terbuka terus-menerus mengalami perubahan,
karena selalu menghadapi tantangan baru dari lingkungannya dan perlu
menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan yang selalu berubah tersebut.
Organisasi yang maju adalah organisasi yang dapat mengikuti perkembangan
sehingga semua kegiatannya tidak kelihatan monoton tetapi bervariasi mengikuti
perkembangan keadaan. Kedua, organisasi memerlukan informasi untuk eksis dan
berkembang. Ketiga, organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama
untuk mencapai tujuan tertentu. Keempat, organisasi bersifat terstruktur yang
berarti dalam usaha mencapai tujuan biasanya membuat aturan, undang-undang,
dan hierarki hubungan dalam organisasi. Hal tersebut dinamakan strukutur
organisasi. Dalam struktur organisasi dapat dilihat kedudukan dari ketua sampai
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dengan para departeman atau seksi yang membawahi organisasi tersebut.
Sehingga dapat dilihat jelas kedudukan dari masing-masing anggota dalam
organisasi. Kelima, karakter dalam organisasi menunujukkan bahwa organisasi itu
eksis dan berjalan, dengan karakter tersebut dapat terlihat jenis dan bidang
pergerakan organisasi sehingga dapat membedakan antara organisasi dengan suatu
perkumpulan. Demikian hanya organisasi kemahasiswaan memiliki karakteristik
dinamis, terstuktur, bertujuan, dan berkarakter.

2. Dinamika Organisasi Kemahasiswaan
Manusia dalam setiap organisasi selain bekerja untuk mencapai tujuan
organisasi juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka, seperti rasa
persahabatan, rasa kekeluargaan dan rasa sesama korsa (Indrawijaya, 2002).
Dalam organisasi tersebut anggota mengadakan interaksi dengan yang lain guna
memenuhi kebutuhannya.
Kepribadian seseorang dipengaruhi oleh pengalamannya termasuk
interaksinya dengan lingkungan, karena interaksi dengan lingkungan merupakan
suatu bagian penting dari proses belajar (Indrawijaya, 2002). Namun demikian,
kepribadian yang sedang berkembang sebelumnya juga turut mempengaruhi
interaksi yang dilakukan individu tersebut. Mahasiswa yang mengikuti organisasi
dan aktif dalam kegiatan akan mendapatkan pengalaman interaksional dan akan
terbiasa berinteraksi dengan orang lain. Terbentuknya suatu pola interaksi tidak
lepas dari kemampuan individu untuk mengolah pengalaman-pengalaman yang
didapatkannya selama berinteraksi dan trait seseorang. Trait negatif seperti
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adanya penolakan terhadap lingkungan sosial, tertutup, maupun tempramen yang
tinggi berdampak negatif bagi keberlangsungan interaksi antara individu dengan
lingkungannya.
Selain itu, adanya norma kelompok memberikan pengaruh pada perilaku
seseorang dan pada perilaku kelompok. Komunikasi antar perorangan merupakan
salah satu aspek penting dalam mempelajari perilaku dalam kelompok atau
organisasi (Indrawijaya, 2002). Pola komunikasi yang dilakukan dalam kelompok
menuntut para anggota untuk dapat berkomunikasi secara terarah dan berkualitas.
Menurut Festinger, orang yang memasuki suatu kelompok pada
hakekatnya mempunyai dorongan untuk mengadakan evaluasi terhadap dirinya,
dengan memasuki kelompok atau organisasi seseorang akan tahu pendapat orang
lain mengenai dirinya, termasuk tentang apa yang baik, yang boleh, dan yang
tidak boleh dikerjakan (Indrawijaya, 2002). Melalui interaksi dalam kelompok
seseorang dapat mengetahui apakah pendapatnya, gagasan, dan pertimbangannya
sesuai dengan kenyataan sosial. Individu melakukan kegiatan dan bereaksi
terhadap kegiatan orang lain dalam organisasi baik pimpinan atau sesama anggota,
menimbulkan bermacam-macam dinamika perilaku dalam berorganisasi. Dalam
dinamika organisasi salah satu unsur yang selalu ada adalah konflik. Sumbersumber konflik organisasional sebagian besar merupakan hasil dinamika interaksi
individual dan kelompok serta proses–proses psikologis. Untuk menyelesaikan
konflik yang terjadi pimpinan dapat melakukan tindakan alternatif, tergantung
pada situasi dan kondisi yang ada. Tindakan alternatif tersebut adalah
menggunakan kekuasaan, konfrontasi, kompromi, menghaluskan situasi, dan
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mengundurkan diri. Keberadaan konflik membuat keadaan organisasi menjadi
dinamis atau tidak stagnan pada sutu kondisi tertentu, oleh sebab itu organisasi
selalu bersifat dinamis.
Selain beberapa hal di atas, keaktifan merupakan indikator keterlibatan
dalam berbagai aktivitas organisasi yang melibatkan interaksi yang menghasilkan
pengalaman-pengalaman interaksional. Tanpa keaktifan individu dalam organisasi
tidak banyak berperan dalam dinamika organisasi yang berlangsung. Jangka
waktu seseorang aktif dalam organiasasi akan memepengaruhi banyak sedikitnya
pengalaman interaksional yang diperoleh seseorang dalam menjalani dinamika
organisasi, semakin lama seseorang aktif dalam organisasi maka akan semakin
banyak pula pengalaman yang didapatkannya.

E. Hubungan antara Kematangan Emosi dan Penerimaan Diri dengan
Keterampilan Sosial pada Mahasiswa Organisatoris
1. Hubungan antara Kematangan Emosi dengan Keterampilan Sosial pada
Mahasiswa Organisatoris
Kematangan emosi berperan penting dalam interaksi antar individu.
Inividu yang matang emosinya berpikir terlebih dahulu sebelum bereaksi terhadap
suatu stimulus atau melakukan suatu tindakan. Hal tersebut membuat reaksi yang
diberikannya sesuai dengan konteks situasi yang sedang dihadapi, baik dalam
situasi yang mengenakkan maupun sebaliknya. Individu yang matang secara
emosional dapat berkomunikasi dengan efektif dan mampu meredam ketegangan
yang dialaminya. Hal yang demikian berdapak positif terhadap keberlangsungan
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interaksi individu dengan orang lain karena individu mampu mempertahankan dan
melakukan interaksi dengan lebih baik. Sebagai implikasinya, individu
memperoleh berbagai pengalaman interaksional dari interaksi-interaksi yang
dilakukaknnya, sehingga keterampilan sosialnya juga semakin berkembang.
Berbeda halnya dengan individu yang tidak atau kurang matang secara
emosional, individu tersebut cenderung cepat bereaksi terhadap stimulus yang
datang padanya tanpa dasar pertimbangan atau pengelolaan terlebih dahulu. Hasil
dari tindakan gegabah atau cenderung reaktif seringkali merugikan diri sendiri,
bahkan orang lain. Pola emosi yang tidak terkontrol dengan baik dapat
menyebabkan individu mudah mengalami hal-hal yang dapat mengganggu kondisi
psikisnya. Akibatnya, individu tersebut tidak dapat membertahankan dan
mengelola dengan baik interaksi dengan lingkungan sosial. Dengan demikian,
kesempatan untuk memperoleh pengalaman dalam berinteraksi pun menjadi
berkurang dan keterampilan sosialnya pun menjadi tidak berkembang.
Retno & Sartini (2005) dalam penelitian yang melatihkan keterampilan
sosial pada anak yang terindikasi memiliki keterampilan sosial yang rendah,
mengemukakan peran kontrol emosi dalam menekan perilaku negatif yang
merupakan indikator rendahnya keterampilan sosial anak.
Nur & Mira (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas
Pelatihan Keterampilan Sosial terhadap Penyesuaian Diri Sosial pada Anak
Berbakat Intelektual di Program Akselerasi” menyebutkan intelektualitas
seseorang yang tinggi jika tidak disertai adanya kematangan secara emosional
dapat menyebabkannya individu cenderung mengalami hambatan dalam
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berinteraksi dengan lingkungan sosial yang dikarenakan rendahnya keterampilan
sosial. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa diperlukan sutu media atau
sarana bagi siswa yang tidak hanya menunjang secara akademis melainkan juga
menunjang soft skills terutama dalam bidang sosial.
Dinamika organisasi akan terus memacu individu untuk terlibat dalam
berbagai situasi interaksional. Kontinuitas interaksi akan memberikan banyak
pengalaman-pengalaman yang merupakan pembelajaran bagi berkembangnya
keterampilan sosial individu. Pengalaman yang kurang dalam berinteraksi
menyebabkan individu memiliki keterampilan sosial yang rendah, sehingga sangat
mungkin kesulitan dalam menghadapi lingkungan sosialnya. Kematangan secara
emosional bagi mahasiswa organisatoris akan memperbesar kesempatannya untuk
memperkaya pengalaman interaksional. Keberadaan pengalaman-pengalaman
tersebut bagi mahasiswa organisatoris dapat bermanfaat untuk mengembangkan
keterampilan sosial.

2. Hubungan antara Penerimaan Diri dengan Keterampilan Sosial pada
Mahasiswa Organisatoris
Individu yang menerima dirinya dengan baik dapat membangun situasi
yang menyenangkan dan berinteraksi dengan nyaman. Interaksi yang nyaman
didukung situasi yang menyenangkan merupakan penguat yang mendorong
individu untuk mempertahankan atau mengulang perilakunya. Hal tersebut
memungkinkan individu untuk mempertahankan keberlangsungan interaksi
sosialnya, sehingga pengalaman yang diperoleh dari interaksi semakin bertambah
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Dengan

demikian

individu

yang

memiliki

penerimaan

diri

memungkinkannya memiliki lebih banyak pengalaman dalam berhubungan
dengan lingkungan, yang berarti kesempatan untuk belajar dari berbagai
pengalaman tersebut menjadi lebih besar. Hal tersebut membuat adanya
penerimaan diri individu mendukung berkembangnya keterampilan sosial.
Martini

&

Adiyanti

(1991)

dalam penelitiannya

yang berjudul

“Kompetensi Sosial dan Kepercayaan Diri Remaja” mengungkap bahwa faktor
penerimaan diri yang mampu menunjang kepercayaan diri remaja terbukti dapat
meningkatkan kompetensi sosial, dimana keterampilan sosial merupakan salah
satu bagian dari kompetensi tersebut.
Konteks organisasi memungkinkan mahasiswa organisatoris memiliki
kesempatan lebih untuk mendapatkan berbagai pengalaman interaksional.
Mahasiswa organisatoris yang mampu menerima dirinya dimungkinkan lebih
mampu mengembangkan keterampilan sosial dari berbagai pengalaman sosial
yang didapatkan dalam kehidupan berorganisasi.

3. Hubungan antara Kematangan Emosi dan Penerimaan Diri dengan
Keterampilan Sosial pada Mahasiswa Organisatoris
Dinamika organisasi menuntut individu di dalamnya terlibat

interaksi

yang tidak dapat dihindarkan dalam berbagai situasi-situasi interaksional. Dengan
terjadinya interaksi antar individu, maka individu tersebut akan memperoleh
pengalaman-pengalaman interaksional. Semakin beragam bentuk interaksi yang
dialami individu dan semakin tinggi intensitas berlangsungnya interaksi tersebut,
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pengalaman yang diperoleh individu juga semakin kaya. Keterampilan sosial
individu akan semakin berkembang dengan banyak dan beragamnya pengalaman
interaksional yang dimilikinya. Dengan demikian, mahasiswa organisatoris
memiliki kesempatan yang besar dalam memperoleh pengalaman yang
dibutuhkan untuk mengembangkan keterampilan sosial.
Berlangsungnya

interaksi

akan

terus

berlanjut

dan

memberikan

pengalaman positif maupun negatif, bergantung pada cara individu tersebut
berinteraksi. Individu yang matang emosinya dapat menganalisa keadaan sebelum
melakukan suatu tindakan atau action. Hal tersebut membuat individu cenderung
dapat memberikan respon yang sesuai dengan melakukan tindakan yang hati-hati.
Selain itu, penerimaan diri juga berperan dalam interaksi antar individu. Individu
yang dapat menerima dirinya dengan baik memiliki kemampuan untuk menerima
orang lain, lebih mudah menerima kritikan sebagai bahan penyempurnaan diri,
dan lebih percaya diri dalam berbagai situasi interaksional, sehingga dapat
mengarahkan pada terciptanya ineraksi yang menyenangkan. Dengan demikian,
adanya penerimaan diri dan kematangan emosi membuat individu cenderung lebih
mudah memulai atau mengadakan interaksi dengan orang lain, serta
mempertahankan keberlangsungan interaksi dengan lingkungan sosial.
Seseorang yang matang secara emosional dan mampu menerima dirinya
dengan baik akan dapat melakukan suatu interaksi dengan nyaman dan
menggunakan komunikasi secara efektif, sehingga keberlangsungan interaksi
dengan lingkungan dapat terjaga dengan baik. Variasi bentuk dan tingginya
intensitas interaksi akan menciptakan beragam pengalaman interaksional.
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Pengalaman interaksional yang didapatkan dari interaksi tersebut dapat
berkembang dengan baik dan memberi dampak positif terhadap perkembangan
keterampilan sosial. Dengan demikian, adanya kematangan emosi dan penerimaan
diri memungkinkan seorang mahasiswa organisatoris memiliki lebih banyak
kesempatan untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berguna untuk
mengembangkan keterampilan sosial.

F. Kerangka Pemikiran
Mahasiswa organisatoris dalam menjalani kehidupan berorganisasi
mengalami dinamika yang selalu menuntut individu terlibat dalam situasi-situasi
interaksional. Situasi interaksional tersebut menunculkan berbagai pengalaman
interaksional yang berguna untuk mengembangkan keterampilan sosial.
Kematangan emosi dan penerimaan diri personal memungkinkan seorang
mahasiswa organisatoris memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan
pengalaman-pengalaman interaksional guna mengembangkan keterampilan sosial.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar
berikut:
(2)
Kematangan Emosi

Keterampilan Sosial

(1)

Penerimaan Diri
(3)
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Keterangan:
(1) = kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan antara kematangan
emosi dan penerimaan diri dengan keterampilan sosial
(2) = kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan antara kematangan
emosi dengan keterampilan sosial
(3) = kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan antara penerimaan
diri dengan keterampilan sosial

G. Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:
4. Terdapat hubungan antara kematangan emosi dan penerimaan diri dengan
keterampilan sosial pada mahasiswa organisatoris.
5. Terdapat hubungan antara kematangan emosi dengan keterampilan sosial pada
mahasiswa organisatoris.
6. Terdapat hubungan antara penerimaan diri dengan keterampilan sosial pada
mahasiswa organisatoris.
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BAB III
METODE PENELITIAN

E. Identifikasi Variabel Penelitian
Penelitian ini menggunakan tiga variabel yang terdiri atas satu variabel
tergantung dan dua variabel bebas. Variabel-variabel dalam penelitian ini antara
lain:
Variabel tergantung

: Keterampilan Sosial

Variabel bebas I

: Kematangan Emosi

Variabel bebas II

: Penerimaan Diri

F. Definisi Operasional Variabel Penelitian
1. Keterampilan Sosial
Keterampilan sosial dalam penelitian ini diartikan sebagai kemampuan
berinteraksi secara efektif dengan cara yang dapat diterima oleh lingkungan dan
didapatkan melalui suatu proses belajar.
Pengukuran keterampilan sosial dalam penelitian ini menggunakan skala
keterampilan sosial yang dibuat penulis berdasar pada teori keterampilan sosial
yang dikemukakan oleh Caldarella dan Marrell (dalam Merrell & Gimpel, 1998),
yaitu meliputi aspek peer relation skil, self management skill, academic skill,
compliance skill, dan assertion skill. Skor pada skala yang semakin tinggi
menunjukkan semakin tinggi keterampilan sosialnya, sebaliknya skor skala yang
semakin rendah menunjukkan semakin rendah tingkat keterampilan sosialnya.
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

2. Kematangan Emosi
Kematangan emosi dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu kondisi
emosi yang stabil dimana individu memiliki kemampuan memunculkan
mekanisme psikologis yang sesuai dan bermanfaat untuk menghadapi berbagai
situasi sosial berdasarkan pada pengalaman-pengalamannya di masa lalu dan
adanya keinginan untuk belajar dari pengalaman tersebut.
Pengukuran kematangan emosi dalam penelitian ini menggunakan skala
kematangan emosi yang dimodifikasi penulis berdasar pada teori kematangan
emosi Yusuf (2004) dan Soedarsono (2005), meliputi aspek kontrol emosi, aspek
realistis dan adekuasi emosi, aspek tidak impulsif, dan aspek ketahanan
menghadapi tekanan. Skor pada skala yang semakin tinggi menunjukkan semakin
tinggi kematangan emosinya, sebaliknya skor skala yang semakin rendah
menunjukkan semakin rendah tingkat kematangan emosinya.

3. Penerimaan Diri
Penerimaan diri pada penelitian ini diartikankan sebagai suatu tingkatan
kesadaran individu tentang karakteristik pribadinya, meliputi kelebihan dan
kekurangan diri yang dijadikan landasan dalam melakukan sesuatu dan adanya
kemauan untuk hidup dengan keadaan tersebut.
Pengukuran penerimaan diri dalam penelitian ini menggunakan skala
penerimaan diri yang dimodifikasi penulis berdasar pada teori penerimaan diri
Sheerrer (dalam Jersild, 1978) dan Supratiknya (1995) yang meliputi aspek
menerima kelebihan dan kekurangan diri, aspek kepercayaan atas kemampuan diri
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untuk menghadapi kehidupan, aspek anggapan sederajat dengan orang lain, aspek
berpendirian dan menganggap diri sendiri normal, aspek penerimaan terhadap
orang lain, dan aspek keberanian mempertanggungjawabkan perbuatan. Skor pada
skala yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi penerimaan dirinya,
sebaliknya skor skala yang semakin rendah menunjukkan semakin rendah tingkat
penerimaan dirinya.

G. Populasi, Sampel, dan Sampling
1. Populasi
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa di Universitas
Sebelas Maret Surakarta (UNS) yang aktif dan terlibat langsung dalam organisasi
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) baik pada tingkatan universitas maupun
fakultas dengan jumlah populasi sebesar 365 orang.
Universitas Sebelas Maret Surakarta memiliki 9 fakultas yakni Fakultas
Kedokteran (FK), Fakultas Hukum (FH), Fakultas Ilmu Sosial dan Potilik (FISIP),
Fakultas Teknik (FT), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP), Fakultas
Ekonomi (FE), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA),
Fakultas Pertanian (FP), serta Fakultas Sastra dan Seni Rupa (FSSR). Jumlah
keseluruhan BEM yang terdapat di UNS adalah 10 BEM dengan rincian 9 BEM
fakultas dan 1 BEM universitas. Karakteristik populasi yang dimaksudkan dalam
penelitian ini adalah:
a. Merupakan mahasiswa yang aktif dalam organisasi BEM pada tingkat fakultas
ataupun tingkat universitas di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hal
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tersebut dikarenakan keaktifan merupakan indikator keterlibatan dalam
berbagai aktivitas organisasi yang melibatkan interaksi yang menghasilkan
pengalaman-pengalaman

interaksional

dalam

konteks

pengembangan

keterampilan sosial.
b. Usia keanggotaan minimal satu tahun atau berstatus sebagai pengurus BEM
dengan syarat maksimal merupakan mahasiswa dengan tahun angkatan 2008.
Kriteria usia keanggotaan dikarenakan dalam jangka waktu sekian
dimungkinkan mahasiswa tersebut telah memiliki pengalaman interaksional
yang cukup dalam konteks pengembangan keterampilan sosial. Sedangkan
kriteria status sebagai pengurus dikarenakan pengurus suatu organisasi
memiliki intensi keterlibatan dalam aktivitas organisasi lebih tinggi dari pada
anggota biasa. Batasan responden penelitian dengan maksimal merupakan
mahasiswa tahun angkatan 2007 karena mahasiswa di atas tahun angkatan
2007 telah menjadi demisioner serta kurang terlibat dalam aktivitas organisasi.

2. Sampel
Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Sebelas Maret
Surakarta yang terdaftar sebagai anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) baik
pada tingkat universitas ataupun fakultas yang memiliki karakteristik populasi,
sejumlah

190 responden yang terbagi atas 55 responden uji coba dan 135

responden penelitian. Penentuan jumlah responden mengacu pada teori penentuan
jumlah sampel yang dikemukakan oleh Krejcie dan Morgan (dalam Husein, 2004)
yang bertujuan untuk mencari jumlah sampel yang proporsional bagi penelitian
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berdasarkan tabel sampel Krejcie dan Morgan. Berdasarkan tabel Krejcie dan
Morgan dengan jumlah responden sebanyak 365 orang diperoleh responden
sebanyak 190.
Penyebaran responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 di
bawah ini:
Tabel 1. Penyebaran Sampel
Rincian Responden
No

Keanggotaan/ Kepengurusan

Responden

BEM

Penelitian

Jumlah Total
Uji
coba

Penelitian

sampel

1

BEM Universitas

50

10

27

37 responden

2

BEM Fakultas Kedokteran (FK)

35

5

12

17 responden

3

BEM Fakultas Hukum (FH)

35

5

12

17 responden

4

BEM Fakultas Ilmu Sosial dan

35

5

12

17 responden

Potilik (FISIP)
5

BEM Fakultas Teknik (FT)

35

5

12

17 responden

6

BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu

35

5

12

17 responden

Pengetahuan (FKIP)
7

BEM Fakultas Ekonomi (FE)

35

5

12

17 responden

8

BEM Fakultas Matematika dan

35

5

12

17 responden

Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
9

BEM Fakultas Pertanian (FP)

35

5

12

17 responden

10

BEM Fakultas Sastra Dan Seni

35

5

12

17 responden

Rupa (FSSR)
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365

Jumlah total Sampel

55

135

190 reponden

3. Sampling
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive
proportional non random sampling. Purposive sampling menurut Hadi (2004)
pemilihan sekelompok responden didasarkan atas ciri-ciri atau sifat sifat tertentu
yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan sifat populasi.
Proportional non random sampling menurut Hadi (2004) adalah pengambilan
sampel yang terdiri dari sub-sub sampel yang perimbangannya mengikuti
perimbangan sub-sub populasi yang telah ditetapkan secara proporsional/secara
tidak acak. Purposive proportional non random sampling dalam penelitian ini
diartikan sebagai teknik pengambilan sampel yang terdiri dari sub-sub sampel
yang perimbangannya mengikuti perimbangan sub-sub populasi berdasarkan
jumlah populasi secara proporsional.

H. Teknik Pengumpulan Data
1. Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sumber data utama yang berasal atau diperoleh dari hasil pengisian Skala
Keterampilan Sosial, Skala Kematangan Emosi dan Skala Penerimaan Diri
oleh sejumlah responden yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.
b. Sumber Data Skunder
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Sumber data skunder dalam penelitian ini berasal dari interviu yang
dilakukan penulis dengan pihak-pihak terkait guna mendapatkan informasi
tambahan mengenai responden dalam penelitian ini. Sumber data skunder
dalam penelitian ini tidak disertakan dalam analisis data penelitian dan
hanya menjadi sumber data tambahan yang bersifat melengkapi.
2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan skala psikologi. Skala psikologi dalam penelitian ini merupakan
skala non sikap yang mengungkap performansi tipikal individu. Alat ukur yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Keterampilan Sosial, Skala
Kematangan Emosi, dan Skala Penerimaan diri yang masing-masing disusun
untuk mengungkap keterampilan sosial, kematangan emosi, dan penerimaan diri.
a. Skala Keterampilan Sosial
Skala Keterampilan Sosial dalam penelitian ini dibuat berdasar pada
aspek-aspek keterampilan sosial Caldarella dan Marrell (dalam Merrell &
Gimpel, 1998) yang mencakup aspek peer relation skills, self management
skills, academic skills, compliance skills, dan assertion skills. Skor skala yang
semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi keterampilan sosial, sebaliknya
skor skala yang semakin rendah menunjukkan semakin rendah pula
keterampilan sosialnya. Skala Keterampilan Sosial ini memuat 62 aitem,
terdiri aitem favourable dan aitem unfavourable yang masing-masing
berjumlah sama.
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Berikut adalah blue print Skala Keterampilan Sosial yang berdasar
pada teori keterampilan sosial Caldarella dan Marrell (dalam Merrell &
Gimpel, 1998) yang dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Blue print dan Distribusi Aitem Skala Keterampilan Sosial
(Sebelum Uji Coba)
Aspek

Indikator

Favour-

Un

able favourabl
e
1. Aspek Peer
Relation Skills

2. Aspek Self
Management
Skills

3. Aspek
Academic
Skills

4. Aspek
Compliance

a. Mampu memulai interaksi
terlebih dahulu.
b. Mampu menjaga hubungan baik
dengan orang lain.
c. Berani menawarkan bantuan,
bertertima kasih, dan memuji
orang lain.
a. Mampu mengendalikan diri dan
perangainya dalam berinteraksi
dengan orang lain.
b. Mampu berkomunikasi secara
efektif.
c. Dapat menerima kritikan dengan
baik.
d. Tahan terhadap stres.
a. Mandiri dan produktif di bidang
akademik.
b. Mampu mengembangkan diri
dan cenderung memiliki prestasi
akademik baik.
c. Bertanggung jawab dan mampu
menyelesaikan tugas akademik
dengan baik.
a. Mampu menjalin
keakraban
commit
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dengan orang lain

4,42

1,33

10,26

28,60

14,22,
44

27,31,3
5

6,59

3,19

12,49

9,62

15,18

5,23

46,51
2,8

43,58
11,61

7,16

21,37

30, 53

48, 54

20,55

13,41

Jumlah Bobot
Aitem (%)

14

22,5
8

16

25,8

12

19,3
5

12

19,3
5
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b. Mampu menyimak dengan baik
pembicaraan orang lain.
c. Berbagi dengan orang lain dan
merasa diterima oleh
lingkungan.
a. Mampu bersikap ramah dan
5. Aspek
terbuka terhadap orang lain.
Assertion Skills
b. Mampu bersikap tegas terhadap
orang lain.
Total
Skills

digilib.uns.ac.id

24,32

17,29

36,57

45,52

34,38

25,39

40,47

50,56

31

31

8

12,9

62

100

Jawaban dari Skala Keterampilan Sosial ini berupa pilihan jawaban
sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS).
Skor untuk setiap aitem bergerak dari 1 sampai 4 dengan memperhatikan sifat
aitem favourable (mendukung) dan unfavourable (tidak mendukung). Skor
dari aitem favourable adalah 4 untuk jawaban sangat sesuai (SS), 3 untuk
pilihan jawaban sesuai (S), 2 untuk jawaban tidak sesuai (TS), dan 1 untuk
jawaban sangat tidak sesuai (STS). Skor pada aitem unfavourable (tidak
mendukung) adalah 1 untuk jawaban sangat sesuai (SS), 2 untuk pilihan
jawaban sesuai (S), 3 untuk jawaban tidak sesuai (TS), dan 4 untuk jawaban
sangat tidak sesuai (STS). Total skor skala yang diperoleh dari responden
penelitian ini dipakai dalam analisis data.
b. Skala Kematangan Emosi
Skala Kematangan Emosi dalam penelitian ini merupakan modifikasi
aspek-aspek kematangan emosi Yusuf (2004) dan Soedarsono (2005),
mencakup aspek kontrol emosi, aspek realistisitas dan adekuasi emosi, aspek
tidak impulsif, dan aspek ketahanan menghadapi tekanan. Skor skala yang
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sebaliknya skor skala yang semakin rendah menunjukkan semakin rendah pula
kematangan emosinya. Skala Kematangan Emosi ini memuat 42 aitem, terdiri
aitem favourable dan aitem unfavourable yang masing-masing berjumlah
sama. Blue print Skala Kematangan Emosi yang berdasar pada teori
kematangan emosi Soedarsono (2005) yang dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Blue print dan Distribusi Aitem Skala Kematangan Emosi
(Sebelum Uji Coba)
Aspek
Indikator
FavourUn
Jumlah Bobot
able
Aitem (%)
favourabl
e
1. Aspek
Kontrol
Emosi

2. Aspek
Realistis &
Adekuasi
Emosi

3. Aspek
Tidak
Impulsif

a. Mampu mengontrol kemarahan
dengan cara yang tepat.
b. Tidak berlebihan dalam
memanifestasikan emosi-emosi
yang dirasakan.
a. Mampu berpikir, bertindak
realistis & objektif terhadap
keadaan diri.
b. Mampu memahami keadaan diri
sendiri dan orang lain.
c. Bersikap sabar, penuh pengertian,
dan toleransi terhadap orang lain.
a. Merespon perhatian dengan
wajar.
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b. Mampu memikirkan terlebih

1,8,24

5,19,21

29,33

12,36

10,14,4
1

3,7,26

18,42

15,39

22,27,3
5
4,20

30,32,3
8
9,11

6,16

2,40

10

23,8

16

38,1

8

19,0
5
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4. Aspek
Ketahanan
Menghada
pi Tekanan

dahulu sebelum malakukan suatu
tindakan.
a. Tidak mudah frustrasi dalam
menghadapi masalah.
b. Dapat mengambil hikmah dari
peristiwa yang dihadapi dan
belajar dari pengalaman masa
lalu.
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25,31

17,23

13,37

28, 34

21

21

8

19,5

42

100

Total

Jawaban dari Skala Kematangan Emosi ini berupa pilihan jawaban
sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS).
Skor untuk setiap aitem bergerak dari 1 sampai 4 dengan memperhatikan sifat
aitem favourable (mendukung) dan unfavourable (tidak mendukung). Skor
dari aitem favourable adalah 4 untuk jawaban sangat sesuai (SS), 3 untuk
pilihan jawaban sesuai (S), 2 untuk jawaban tidak sesuai (TS), dan 1 untuk
jawaban sangat tidak sesuai (STS). Skor pada aitem unfavourable (tidak
mendukung) adalah 1 untuk jawaban sangat sesuai (SS), 2 untuk pilihan
jawaban sesuai (S), 3 untuk jawaban tidak sesuai (TS), dan 4 untuk jawaban
sangat tidak sesuai (STS). Total skor skala yang diperoleh dari responden
penelitian ini dipakai dalam analisis data.

c. Skala Penerimaan Diri
Skala Penerimaan Diri dalam penelitian ini merupakan modifikasi
aspek-aspek penerimaan diri Sheerrer (dalam Jersild, 1978) dan Supratiknya
(1995) yang meliputi aspek menerima kelebihan dan kekurangan diri, aspek
kepercayaan atas kemampuan diri untuk menghadapi kehidupan, aspek
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anggapan sederajat dengan orang lain, aspek berpendirian dan menganggap
diri sendiri normal, aspek penerimaan terhadap orang lain, dan aspek
keberanian mempertanggungjawabkan perbuatan. Skor skala yang semakin
tinggi menunjukkan semakin penerimaan dirinya, sebaliknya skor skala yang
semakin rendah menunjukkan semakin rendah pula penerimaan dirinya. Skala
Penerimaan Diri ini memuat 62 aitem, terdiri aitem favourable dan aitem
unfavourable yang masing-masing berjumlah sama.
Blue print Skala Penerimaan Diri yang berdasar pada teori penerimaan
diri Sheerrer (dalam Jersild, 1963) yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Blue print dan Distribusi Aitem Skala Penerimaan Diri
(Sebelum Uji Coba)
Aspek

1. Aspek Menerima
Kelebihan &

Indikator

a. Puas terhadap kondisi diri
commit
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& mampu
hidup
dengan

Favour-

Un

Jumla Bobot
h
(%)
able favourabl Aitem
e

1,23

10,16

18

29,0
3
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Kekurangan Diri

2.

3.

4.

5.

6.
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kondisinya apa adanya.

b. Tidak menyalahkan diri atas 37,50
kekurangan yang dimiliki &
tidak juga sombong atas
kelebihan yang dimiliki.
c. Menerima secara objektif
17,43,
segala macam pujian,
58
celaan, kritikan, dan saran
dari orang lain.
d. Menerima kekurangan diri
30,52
tanpa merasa frustrasi.
a. Yakin terhadap diri sendiri
5,27
Aspek Kepercayaan
dan optimis dalam
atas Kemampuan Diri
menghadapi persoalan
untuk Menghadapi
hidup.
Kehidupan
b. Yakin dapat diterima &
29,41
beradaptasi dengan baik
dalam lingkungan baru.
a. Yakin diri sendiri berarti &
9,13
Aspek Anggapan
berguna bagi orang lain.
Sederajat dengan
Orang Lain
b. Merasa sederajat dengan
19,31
orang lain.
15,48
Aspek Berpendirian & a. Tidak merasa perilakunya
menyimpang dari norma
Menganggap Diri
yang berlaku di masyarakat.
Sendiri Normal
b. Memiliki pendirian yang
11,39
teguh dan mengikuti standar
kehidupan yang dimiliki.
a. Berorientasi keluar diri.
25,53
Aspek Penerimaan
Terhadap Orang Lain b. Peka terhadap kebutuhan
12,51
orang lain.
a. Mengakui kesalahan yang
3,7
Aspek Keberanian
diperbuat.
Mempertanggungjawa
bkan Perbuatan
b. Berani menanggung resiko
21, 59
perbuatan.
c. Tidak menyalahkan orang
35,60
lain atas masalah yang
dialami.
31
Total

20,44

6,38,49

46,57
14,33

8

12,9

8

12,9

8

12,9

8

12,9

12

19,3
5

62

100

22,32

4,26
34,40
8,36

24,56

45,54
28,61
18,62
2,42
47,55

31

Jawaban dari Skala Penerimaan Diri ini berupa pilihan jawaban sangat
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untuk setiap aitem bergerak dari 1 sampai 4 dengan memperhatikan sifat aitem
favourable (mendukung) dan unfavourable (tidak mendukung). Skor dari
aitem favourable adalah 4 untuk jawaban sangat sesuai (SS), 3 untuk pilihan
jawaban sesuai (S), 2 untuk jawaban tidak sesuai (TS), dan 1 untuk jawaban
sangat tidak sesuai (STS). Skor pada aitem unfavourable (tidak mendukung)
adalah 1 untuk jawaban sangat sesuai (SS), 2 untuk pilihan jawaban sesuai (S),
3 untuk jawaban tidak sesuai (TS), dan 4 untuk jawaban sangat tidak sesuai
(STS). Total skor skala yang diperoleh dari responden penelitian ini dipakai
dalam analisis data.

I. Validitas dan Reliabilitas
Validitas dan reliabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam
menentukan kualitas alat ukur, sedangkan kualitas alat ukur akan menentukan
baik atau tidaknya hasil penelitian.
1. Validitas Alat Ukur
Skala Keterampilan Sosial, Skala Kematangan Emosi, dan Skala
Penerimaan Diri pada penelitian ini akan melalui pengujian validitas isi dan
validitas construct. Pengujian validitas isi menggunakan professional judgement,
seperti yang telah disebutkan di atas. Pendapat profesioanal atau professional
judgement dalam penelitian ini dilakukan oleh dosen pembimbing penulis malalui
proses

bimbingan.

Penegakan

validitas

construct

dalam

menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Pearson.
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Rumus Perason Product Moment Correlation (Hadi, 2004) yaitu :

 xy   x y
rxy 

 


 x   x

N

2

2

N
 




y

2

 y  

 
N

2



Keterangan :
rxy = koefisien korelasi variabel x dengan variabel y.
xy = jumlah hasil perkalian antara variabel x dengan variabel y.
x

= jumlah nilai setiap item.

y

= jumlah nilai konstan.

N

= jumlah subyek penelitian

Taraf signifikansi yang digunakan dalam menguji validitas construct
skala-skala penelitian ini adalah 5%. Aitem-aitem dalam skala penelitian ini yang
memiliki probabilitas kurang dari 0,05 dianggap gugur dan selanjutnya tidak akan
digunakan dalam penelitian, hanya aitem-aitem yang telah lulus dalam pengujian
validitas ini yang akan digunakan dalam penelitian. Guna memudahkan
perhitungan Product Moment dalam pengukuran validitas construct penelitian ini,
maka akan digunakan program Statistical Product and Service Solution (SPSS)
versi 16.0.
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

2. Reliabilitas Alat Ukur
Uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan formula
Alpha Cronbach, yaitu, dengan membelah aitem-aitem sebanyak dua atau tiga
bagian, sehingga setiap belahan berisi aitem dengan jumlah yang sama banyak.
Formula Alpha Cronbach (Azwar, 2009) sebagai berikut:

Keterangan:
α

= koefisien reliabilitas

k

= banyaknya belahan
= varians skor belahan
= varians skor total

Pemilihan formula Alpha Cronbach didasari bahwa pembelahan aitem
yang berjumlah ganjil masih tetap dapat dilakukan, asalkan jumlah aitem dalam
setiap belahan sama banyak atau seimbang. Hal tersebut akan memudahkan
perhitungan jika ternyata berdasarkan hasil pengujian validitas instrumen
didapatkan jumlah aitem yang ganjil. Guna mempermudah dalam melakukan
perhitungan, maka akan digunakan program Statistical Product and Service
Solution (SPSS) versi 16.0.
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J. Metode Analisis Data
Metode yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini adalah
metode analisis regresi linear berganda, Budiono (2009), yakni analisis daya yang
ditujukan untuk mengetahui hubungan antara varibel tergantung dengan variabel
bebas yang jumlahnya lebih dari satu.
Rumus analisis regresi linear berganda (Hadi, 2004) adalah :

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + ... +
bkXk

r12 

n  X 1 X 2  ( X 1 )( X 2 )
(n  X 12  ( X 1 ) 2 )(n  X 22  ( X 2 ) 2 )

Keterangan :
r

= koefisien korelasi.

x

= variabel bebas

y

= variabel tergantung

n

= jumlah responden penelitian

Untuk dapat menggunakan teknik analisis regresi ganda, harus dilakukan
tahapan perhitungan uji asumsi terlebih dahulu, yaitu meliputi (Priyatno,2008):
1. Uji Asumsi Dasar
a. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui populasi data
berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan melihat nilai KolmogorovSmirnov. Data yang dinyatakan berdistribusi normal adalah jika
signifikansinya lebih besar dari 0,05.
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b. Uji Liniearitas
Uji

liniearitas

digunakan

untuk

mengetahui

dua

variabel

mempunyai hubungan linear atau tidak secara signifikan. Dua variabel
dikatakan linear apabila signifikansi (Linearity) kurang dari 0,05.

2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau
tidaknya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi.
Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya
multikolinearitas.
b. Uji Heteroskedastisitas
Uji heterodeksitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya
ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Prasyarat yang
harus

terpenuhi

dalam

model

regresi

adalah

tidak

adanya

heteroskedastisitas.
c. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya
korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan
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pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam
model regresi adalah tidak adanya autokorelasi.
Hasil yang diperoleh dari analisis regresi linear berganda tidak hanya
berupa penolakan atau penerimaan yang berisi kombinasi variabel bebas guna
memprediksi variabel tergantung, disertai informasi mengenai besarnya kontribusi
masing-masing variabel-variabel bebas terhadap variabel tergantung. Guna
mempermudah perhitungan, maka penelitian ini menggunakan program Statistical
Product and Service Solution (SPSS) versi 16.0.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan Penelitian
1. Orientasi Kancah Penelitian
Penelitian mengenai hubungan antara kematangan emosi dan
penerimaan diri dengan keterampilan sosial pada mahasiswa organisatoris
dilaksanakan terhadap mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang tergabung
dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) baik pada tingkat
universitas maupun fakultas. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu
penulis melakukan survei guna mengetahui informasi yang terkait dengan
responden pada penelitian ini.commit to user
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Secara lebih terinci mengenai profil Badan Eksekutif Mahasiswa yang
terdapat di Universitas Sebelas Maret (UNS) terangkum dalam penjabaran
berikut:
a. Sejarah dan Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa UNS
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah organisasi mahasiswa
yang dimaksudkan sebagai wahana pembelajaran mahasiswa dalam
mengembangkan dan mematangkan diri dalam berorganisasi. Badan
Eksekutif Mahasiswa atau disingkat BEM merupakan lembaga
kemahasiswaan yang berkedudukan sebagai lembaga pelaksana atau
eksekutif dari Dewan Mahasiswa (DEMA). Dewan Mahasiswa merupakan
perwakilan dari keluarga besar mahasiswa UNS. Sebelum era reformasi,
lembaga kemahasiswaan ada 2 yaitu SEMA (Senat Mahasiswa) dan Badan
Perwakilan Mahasiswa yang merupakan perwujudan fungsi dari
perwakilan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa
Jurusan (HMJ), dan Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP). Setelah
bergulirnya reformasi pada tahun 1998, dengan adanya keputusan
Mendikbud RI No. 155/UU/1998, tanggal 30 Juni 1998 tentang pedoman
umum organisasi kemahasiswaan, lembaga-lembaga itu mengalami
beberapa perubahan yakni bergantinya SEMA menjadi BEM dan Badan
Perwakilan Mahasiswa menjadi Dewan Mahasiswa (DEMA). Keseluruhan
jumlah Badan Eksekutif Mahasiswa yang terdapat di Universitas Sebelas
Maret adalah 9 BEM, meliputi BEM tingkat universitas dan delapan BEM
tingkat fakultas, yakni Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Keguruan dan
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Ilmu Pengetahuan (FKIP), Fakultas Pertanian (FP), Fakultas Teknik (FT),
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas
Sastra dan Seni Rupa (FSSR), dan Fakultas Hukum (FH). Meskipun UNS
memiliki sembilan fakultas, namun hanya terdapat delapan BEM yang
menaungi delapan fakultas. Hal tersebut disebabkan dibekukannya BEM
Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Sebelas Maret, sehingga membuat
BEM FE tidak berfungsi secara struktural maupun organisasional.
Mekanisme pemilihan presiden BEM dipilih secara langsung.
Kepengurusan BEM dipimpin oleh seorang Presiden, yang dipilih dari dan
oleh mahasiswa melalui pemilihan umum mahasiswa. Setelah Presiden
BEM terpilih, kemudian membentuk kabinet. Masa kerja kabinet adalah
satu tahun. Program kerja BEM mengacu pada Garis Besar Haluan Kerja
Mahasiswa yang disusun oleh Dewan Mahasiswa (DEMA). Kabinet BEM
akan diawasi dan dievaluasi kinerja pelaksanaan program kerja yang telah
oleh DEMA.
Struktur organisasi BEM berbeda pada setiap fakultas maupun
universitas, hal tersebut tergantung pada kabinet yang memenangkan
pemilihan umum (pemilu). Hal tersebut dapat menyebabkan perubahan
struktural organisasi BEM setiap tahun, begitu pula dengan visi dan misi
yang diusungnya sesuai dengan kabinet yang sedang berkuasa. Pada
umumnya, kabinet BEM terdiri dari Presiden, Sekretaris Jendral,
Departemen Keuangan, Depertemen Dalam Negeri, Departemen Luar
commit
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b. Kegiatan Organisasional Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Badan Eksekutif Mahasiswa baik pada tingkat universitas maupun
fakultas di Universitas Sebelas Maret rata-rata memiliki kegiatan yang
seragam. Kegiatan organisasional BEM meliputi kegiatan yang ditentukan
sesuai dengan program kerja (proker) yang dirumuskan pada saat rapat
kerja (raker) maupun kegiatan insidental baik yang bersifat formal maupun
non formal.
Rapat kerja merupakan kegiatan yang bersifat sentral yang dihadiri
oleh semua pengurus BEM, dilaksanakan satu kali dalam satu
kepengurusan atau kabinet setelah disahkannya kabinet baru yang
terbentuk melalui proses pemilihan presiden. Rapat kerja berfungsi untuk
merumuskan agenda kegiatan atau program kerja BEM dalam satu tahun
kepengurusan yang terbagi dalam tiap-tiap devisi dan kementerian.
Kegiatan yang termasuk dalam program kerja meliputi rapat dan
kegiatan satu tahun kepengurusan tiap devisi dan kementerian. Rapat
dalam BEM antara lain:
1) Rapat presidium, yaitu rapat yang dilakukan oleh presiden dan para
menterinya membahas isue-isue keorganisasian maupun di luar
organisasi, dilakukan satu kali dalam satu bulan.
2) Rapat PHT yang merupakan rapat kerja presiden, menteri dan kepala
tiap devisi, dilakukan satu kali dalam satu bulan.
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3) Rapat pleno yang dilakukan presiden dan menterinya membahas
jalannya kepengurusan, dilakukan dua kali pada pertengahan dan akhir
kepengurusan.
4) Rapat

tiap

devisi/departemen

yang

dilakukan

masing-masing

devisi/departemen dan dilakukan sesuai dengan penjadwalan devisi
masing-masing. Biasanya rapat dilakukan sekali dalam satu minggu
untuk membahas kegiatan yang dilakukan devisi terkait program kerja
maupun kegiatan yang dilakukan secara insidental.
5) Rapat kegiatan dilakukan ketika menyusun suatu kegiatan misalnya
aksi, demo, dll. Rapat kegiatan dilakukan oleh panitia pelaksana
kegiatan dibawah naungan kementrian yang bertanggung jawab.
Kegiatan lain yang sesuai dengan program kerja dilakukan oleh
tiap devisi/departemen, misalnya aksi dalam rangka memperingati harihari besar, sebagai contoh aksi memperingati 2 tahun masa pemerintahan
SBY, aksi memperingati hari pahlawan, aksi memperingati hari guru, dll.
Adapun kegiatan upgrading dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam
program kerja, dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam satu
kepengurusan. Kegiatan upgrading bertujuan untuk memberikan training
kepada anggota dan pengurus terkait kegiatan BEM, misalnya pelatihan
debat, orasi dan kepemimpinan. Kegiatan lainnya yaitu acara rekreasi
bersama yang telah dijadwalkan pada program kerja kepengurusan.
Kegiatan yang dilakukan di luar program kerja secara insedental
antara lain aksi yang dilakukan
berkenaan
commit
to user dengan peristiwa yang terjadi,

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

misalnya aksi atas peristiwa Nazarudin dan wisma atlet yang merupakan
peristiwa insidental. Adapun rapat panitia acara, misalnya acara bakti
sosial untuk membantu korban bencana alam. Sedangkan kegiatan non
proker yang dilakukan secara tidak resmi misalnya acara gathering,
kumpul-kumpul, diskusi, dan makan bersama yang sifatnya insidental.
Meskipun tidak ada kegiatan atau program kerja yang dilaksanakan,
pengurus dan anggota BEM biasa berkumpul di sekretariat usai kegiatan
perkuliahan untuk sekedar membangun keakraban dan kekeluargaan antar
anggotanya, sehingga setiap hari sekretariat BEM tidak pernah sepi
meskipun hanya terdapat satu atau dua orang anggota/pengurus BEM.
Dari gambaran di atas, dapat diketahui bahwa dinamika organisasi
yang terbentuk dari banyaknya kegiatan organisasional BEM memungkinkan
berlangsungnya situasi-situasi interaksional yang melibatkan individu di
dalamnya. Singgungan-singgungan psikologis berbagai kepentingan dalam
dinamika tersebut menyebabkan interaksi yang terjadi variatif dan beragam
sehingga akan memunculkan pengalaman interaksional yang beragam pula.
Dengan

demikian

individu

yang

terlibat

dalam

dinamika

tersebut

dimungkinkan memiliki kesempatan yang besar untuk mendapatkan
pengalaman-pengalaman interaksional yang berguna dalam mengembangkan
keterampilan sosial.

2. Persiapan Penelitian
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Persiapan penelitian perlu dilakukan agar penelitian berjalan lancar dan
terarah. Hal-hal yang dipersiapkan berkaitan dengan perijinan dan penyusunan
alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian.
a. Persiapan Administrasi
Persiapan administrasi penelitian meliputi segala urusan perijinan
yang diajukan pada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan
penelitian. Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu
melakukan persiapan proses perijinan. Peneliti meminta surat pengantar
dari Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran yang ditujukan kepada BEM
UNS dan BEM tingkat fakultas yang terdapat di UNS dengan nomor
1027/UN27.06.7.1./PN/2012. Selanjutnya surat pengantar diajukan kepada
presiden BEM UNS dan Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pengetahuan (FKIP), Fakultas Pertanian (FP), Fakultas Teknik
(FT), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA),
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), serta Fakultas Sastra dan
Seni Rupa (FSSR) untuk mendapatkan ijin melakukan penelitian di BEM
masing-masing yang dituju.
b. Persiapan Alat Ukur
Alat ukur dalam penelitian ini menggunakan tiga skala psikologi,
yakni Skala Keterampilan Sosial, Skala Kematangan Emosi, dan Skala
Penerimaan Diri.
1) Skala Keterampilan Sosial
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Keterampilan sosial dalam penelitian ini diungkap dengan
menggunakan Skala Keterampilan Sosial yang dibuat berdasar pada
aspek-aspek yang dikemukanan oleh Caldarella dan Marrell (dalam
Merrell & Gimpel, 1998) terdiri aspek peer relation skills, self
management skills, academic skills, compliance skills, dan assertion
skills. Skala Keterampilan Sosial penelitian ini terdiri atas 62 aitem
pernyataan dengan jumlah aitem favourable sebanyak 31 aitem dan
aitem unfavourable sebanyak 31 aitem.
Skala Keterampilan Sosial ini merupakan model skala Likert
yang terdiri atas penyataan-pernyataan dengan menggunakan empat
pilihan jawaban, yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS),
dan sangat tidak sesuai (STS). Penilaian aitem favourable bergerak
dari skor 4 (sangat sesuai), 3 (sesuai), 2 (tidak sesuai), 1 (sangat tidak
sesuai), sedangkan penilaian aitem unfavourable bergerak dari skor 4
(sangat tidak sesuai), 3 (tidak sesuai), 2 (sesuai), dan 1 (sangat sesuai).
Semakin tinggi skor Skala Keterampilan Sosial yang diperoleh
responden

menunjukkan

semakin

tinggi

keterampilan

sosial

responden, sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh responden
menunjukkan semakin rendah keterampilan sosial responden tersebut.
Distribusi aitem Skala Keterampilan Sosial sebelum uji coba dapat
dilihat pada tabel 2.
2) Skala Kematangan Emosi
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Skala Kematangan Emosi dalam penelitian ini disusun
berdasarkan aspek-aspek yang dimodifikasi dari aspek kematangan
emosi yang dikemukakan oleh Yusuf (2004) dan Soedarsono (2005),
meliputi aspek kontrol emosi, aspek realistis dan adekuasi emosi,
aspek tidak impulsif, dan aspek ketahanan menghadapi tekanan. Skala
Kematangan Emosi terdiri atas 42 aitem, meliputi 21 aitem favourable
dan 21 aitem unvafourable.
Skala Kematangan Emosi ini merupakan model skala Likert
yang terdiri atas penyataan-pernyataan dengan menggunakan empat
pilihan jawaban, yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS),
dan sangat tidak sesuai (STS). Penilaian aitem favourable bergerak
dari skor 4 (sangat sesuai), 3 (sesuai), 2 (tidak sesuai), 1 (sangat tidak
sesuai), sedangkan penilaian aitem unfavourable bergerak dari skor 4
(sangat tidak sesuai), 3 (tidak sesuai), 2 (sesuai), dan 1 (sangat sesuai).
Semakin tinggi skor Skala Kematangan Emosi yang diperoleh
responden menunjukkan semakin tinggi kematangan emosi responden,
sebaliknya

semakin

rendah

skor

yang

diperoleh

responden

menunjukkan semakin rendah kematangan emosi responden tersebut.
Distribusi aitem Skala Kematangan Emosi sebelum uji coba dapat
dilihat pada tabel 3.
3) Skala Penerimaan Diri
Skala Penerimaan Diri dalam penelitian ini dimodifikasi
berdasarkan aspek-aspek yang dikemukakan oleh Sheerrer (dalam
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Jersild, 1978) dan Supratiknya (1995) yang meliputi aspek menerima
kelebihan dan kekurangan diri, aspek kepercayaan atas kemampuan
diri untuk menghadapi kehidupan, aspek anggapan sederajat dengan
orang lain, aspek berpendirian dan menganggap diri sendiri normal,
aspek penerimaan terhadap orang lain, dan aspek keberanian
mempertanggungjawabkan perbuatan. Skala Penerimaan Diri terdiri
atas 62 aitem, meliputi 31 aitem favourable dan 31 aitem
unfavourable.
Skala Penerimaan Diri ini merupakan model skala Likert yang
terdiri atas penyataan-pernyataan dengan menggunakan empat pilihan
jawaban, yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan
sangat tidak sesuai (STS). Penilaian aitem favourable bergerak dari
skor 4 (sangat sesuai), 3 (sesuai), 2 (tidak sesuai), 1 (sangat tidak
sesuai), sedangkan penilaian aitem unfavourable bergerak dari skor 4
(sangat tidak sesuai), 3 (tidak sesuai), 2 (sesuai), dan 1 (sangat sesuai).
Semakin tinggi skor Skala Penerimaan Diri yang diperoleh responden
menunjukkan semakin tinggi penerimaan diri responden, sebaliknya
semakin rendah skor yang diperoleh responden menunjukkan semakin
rendah penerimaan diri responden tersebut. Distribusi aitem Skala
Penerimaan Diri sebelum uji coba dapat dilihat pada tabel 4.

3. Pelaksanaan Uji Coba
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Sebelum skala penelitian digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji coba
yang bertujuan untuk mengetahui indeks daya beda aitem dan reliabilitas dari
Skala Keterampilan Sosial, Skala Kematangan Emosi, dan Skala Penerimaan
Diri. Jumlah responden uji coba sebanyak 30 orang. Jumlah responden
tersebut berbeda dengan jumlah responden uji coba yang ditetapkan pada
rencana awal penelitian yaitu sejumlah 55. Hal tersebut disebabkan adanya
penurunan jumlah responden penelitian, sehingga penulis mengurangi
proporsi responden untuk uji coba dari 55 menjadi 30 orang. Penurunan
jumlah responden tersebut disebabkan beberapa fakultas telah memasuki masa
libur semester ganjil tahun ajaran 2011/2012, antara lain Fakultas Hukum,
Fakultas Pertanian, dan Fakultas Ilmu Sosial Politik, selain itu juga
disebabkan pembekuan BEM Fakultas Ekonomi.

Distrtribusi responden uji coba (try out) dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel 5. Distribusi Responden Uji Coba
Jumlah Responden
No

Kepengurusan BEM
Uji coba

1

BEM Universitas

7

2

BEM Fakultas Kedokteran (FK)
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3

BEM Fakultas Hukum (FH)

3

4

BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Potilik (FISIP)

4

5

BEM Fakultas Teknik (FT)

3

6

BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP)

5

7

BEM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)

3

8

BEM Fakultas Pertanian (FP)

3

9

BEM Fakultas Sastra Dan Seni Rupa (FSSR)

3

Jumlah total Sampel Uji Coba

30

Uji coba dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 7 Januari 2012.
Pengumpulan data uji coba dilakukan dengan mengunjungi sekretariat BEM
yang bersangkutan, kemudian menyerahkan skala sesuai dengan jumlah yang
dibutuhkan kepada salah seorang perwakilan dari masing-masing BEM yang
bersangkutan. Skala diserahkan pada tanggal 5 dan 6 Januari 2012, kemudian
diambil kembali oleh penulis pada tanggal 7 Januari 2012. Setelah seluruh
skala yang disebarkan terkumpul, kemudian dilakukan skoring.

4. Pelaksanaan Skoring Uji Coba
Skala uji coba yang telah terkumpul, kemudian diberikan skor sesuai
dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan dengan menggunakan
MicroSoft Excel 2010. Cara pemberian skor pada pernyataan

favourable

adalah 4 untuk pilihan jawaban Sangat Sesuai (SS), 3 untuk pilihan jawaban
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Sangat Tidak Sesuai (STS). Sedangkan skor pada pernyataan unfavourable
adalah 4 untuk pilihan jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS), 3 untuk pilihan
jawaban Tidak Sesuai (TS), 2 untuk pilihan jawaban Sesuai (S), dan 1 untuk
jawaban Sangat Sesuai (SS). Setelah pemberian nilai pada skala didapatkan
nilai masing-masing responden untuk Skala Keterampilan Sosial, Skala
Kematangan Emosi, dan Skala Penerimaan Diri. Data yang diperoleh tersebut
kemudian diolah dan dianalisis untuk mengetahui validitas aitem dan
reliabilitas skala.

5. Analisis Validitas Aitem dan Reliabilitas Skala
Data yang diperoleh setelah dilakukan pemberian skor kemudian
diolah dan dianalisis untuk mengetahui daya beda aitem dan reliabilitas alat
ukur. Uji validitas ekternal menggunakan review personal judgement oleh
pembimbing selama proses penyusunan skala. Sedangkan untuk validitas
internal peneliti menggunakan teknik Bivariate Pearson atau sering disebut
formula koefisien korelasi Product Moment Pearson untuk mengukur daya
beda item, yaitu dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor aitem
dengan skor total. Pengujian validitas internal tersebut menggunakan uji dua
ekor (two tailed) dengan taraf signifikansi 5%.

Kriteria pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Jika r hitung ≥ r tabel (uji dua ekor dengan taraf signifikansi 0,05), maka
aitem berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
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b. Jika r hitung ≤ r tabel (uji dua ekor dengan taraf signifikansi 0,05), maka
aitem tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak
valid).
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi skala yang
digunakan. Uji Reliabilitas skala penelitian ini menggunakan formula Alpha
Cronbach. Reliabilitas dinyatakan dengan koefisien reliabilitas yang
angkanya berada dalam rentang dari 0 sampai dengan 1,0. Menurut Azwar
(2009), koefisien reliabilitas semakin mendekati angka 1,0 berarti semakin
tinggi reliabilitasnya. Sebaliknya koefisien reliabilitas yang semakin
mendekati angka 0 berarti semakin rendah reliabilitasnya. Sedangkan suatu
skala dinyatakan reliabel jika mempunyai koefisien reliabilitas (alpha
cronbach) > 0,60.
Guna mempermudah penghitungan, maka digunakan program
Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 16.0. Hasil uji daya beda
dan reliabilitas tiap-tiap skala adalah sebagai berikut:
a. Skala Keterampilan Sosial
Berdasarkan hasil analisis Bivariate Pearson diperoleh nilai
korelasi antara skor aitem dengan skor total yang kemudian dibandingkan
dengan nilai t tabel. Nilai t tabel yang dihasilkan dengan taraf signifikansi
0,05 dan jumlah responden 30 adalah sebesar 0,3610. Aitem dianggap
valid jika r hitung ≥ 0.3610. Berdasarkan hasil uji validitas Skala
Keterampilan Sosial dapat diketahui dari 62 aitem yang diujicobakan
terdapat 29 aitem gugur, yaitu aitem dengan nomor 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13,
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15, 17, 20, 24, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 44, 46, 49, 50, 52, 53, 55, 57,
dan 59. Adapun aitem yang dinyatakan valid sebanyak 33 aitem dengan
indeks daya beda berkisar antara 0,380 sampai dengan 0,781 yaitu aitem
dengan nomor 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 32, 35,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48 51, 54, 56, 58, 60, 61, dan 62. Rincian
distribusi aitem valid dan gugur Skala Keterampilan Sosial dapat dilihat
pada tabel 6. Indeks daya beda masing-masing aitem Skala Keterampilan
Sosial terlampir.

Tabel 6. Distribusi Butir Aitem Valid dan Gugur
Skala Keterampilan Sosial Setelah Uji Coba
Aspek

Indikator

Aitem
commit toFavourable
user

Aitem
Unfavorabel

Jumlah
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d. Mampu memulai
interaksi terlebih dahulu.
e. Mampu menjaga
hubungan baik dengan
orang lain.
f. Berani menawarkan
bantuan, bertertima kasih,
dan memuji orang lain.
7. Aspek Self e. Mampu mengendalikan
diri dan perangainya
Manageme
dalam berinteraksi
nt Skills
dengan orang lain.
f. Mampu berkomunikasi
secara efektif.
g. Dapat menerima kritikan
dengan baik.
6. Aspek
Peer
Relation
Skills

h. Tahan terhadap stres.
8. Aspek
Academic
Skills

9. Aspek
Complian
ce Skills
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valid

Gugu
r

Valid

Gugu
r

Valid

Gugu
r

42

4

-

1,33

1

3

10

26

28,60

-

3

1

14,22

44

27,35

31

4

2

6

59

19

3

2

2

12

49

9,62

-

3

1

18

15

5,23

-

3

1

51

46

43,58

-

3

1

2,8

61

11

1

3

7

21

37

2

2

30,53

48, 54

-

2

2

20,55

41

13

1

3

24

-

17,29

1

3

36,57

45

52

1

3

d. Mandiri dan produktif di
bidang akademik.
e. Mampu mengembangkan
16
diri dan cenderung
memiliki prestasi
akademik baik.
f. Bertanggung jawab dan
mampu menyelesaikan
tugas akademik dengan
baik.
d. Mampu menjalin
keakraban dengan orang
lain
e. Mampu menyimak
32
dengan baik pembicaraan
orang lain.
f. Berbagi dengan orang
lain dan merasa diterima
oleh lingkungan.
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10. Aspek
Assertion
skills

c. Mampu bersikap ramah
dan terbuka terhadap
orang lain.
d. Mampu bersikap tegas
terhadap orang lain.
Total
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38

34

25,39

-

3

1

40,47

-

56

50

3

1

13

18

20

11

33

29

Hasil uji reliabilitas Skala Keterampilan Sosial menunjukkan
koefisien reliabilitas sebesar 0,920. Hal ini berarti bahwa koefisien
reliabilitas Skala Keterampilan Sosial termasuk dalam kategori tinggi
sehingga skala dianggap andal sebagai alat ukur penelitian ini. Perhitungan
dan perincian selebihnya dapat dilihat pada lampiran.
b. Skala Kematangan Emosi
Berdasarkan hasil analisis Bivariate Pearson diperoleh nilai
korelasi antara skor aitem dengan skor total yang kemudian dibandingkan
dengan nilai t tabel. Nilai t tabel yang dihasilkan dengan taraf signifikansi
0,05 dan jumlah responden 30 adalah sebesar 0,3610. Aitem dianggap
valid jika r hitung ≥ 0.3610. Berdasarkan hasil uji validitas Skala
Kematangan Emosi dapat diketahui dari 42 aitem yang diujicobakan
terdapat 11 aitem gugur, yaitu aitem dengan nomor 2, 5, 6, 8, 13, 14, 16,
29, 36, 38, dan 41. Adapun aitem yang dinyatakan valid sebanyak 31
aitem dengan indeks daya beda berkisar antara 0,378 sampai dengan 0,818
yaitu aitem dengan nomor 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
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22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42 dan .
Rincian distribusi aitem valid dan gugur Skala Kematangan Emosi dapat
dilihat pada tabel 7. Indeks daya beda masing-masing aitem Skala
Kematangan Emosi terlampir.

Tabel 7. Distribusi Butir Aitem Valid dan Gugur
Skala Kematangan Emosi Setelah Uji Coba
Aitem Favorabel
Aspek

Indikator
Valid

c. Mampu mengontrol
1,24
kemarahan dengan cara
yang tepat.
d. Tidak berlebihan dalam
33
memanifestasikan emosiemosi yang dirasakan.
d. Mampu berpikir,
6. Aspek
10
bertindak realistis &
Realistis &
objektif terhadap
Adekuasi
keadaan diri.
Emosi
e. Mampu memahami
18,42
keadaan diri sendiri dan
orang lain.
f. Bersikap sabar, penuh
22,27,35
pengertian, dan toleransi
terhadap orang lain.
c. Merespon perhatian
7. Aspek
4,20
dengan wajar.
Tidak
d. Mampu memikirkan commit to user
Impulsif
5. Aspek
Kontrol
emosi

Aitem Non
Favorabel

Jumlah

Gugu

Vali

Gugu

r

d

r

8

19,2

5

4

2

Valid

Gugu
r

1
29

12

36

2

2

14,41

3,7,2

-

4

2

-

4

-

38

5

1

6

-

15,3
9

-

30,3
2

-

9,11

-

4

-

6,16

40

2

1

3
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terlebih dahulu sebelum
malakukan suatu
tindakan.
c. Tidak mudah frustrasi
8. Aspek
dalam menghadapi
Ketahanan
masalah.
Menghada
pi Tekanan d. Dapat mengambil
hikmah dari peristiwa
yang dihadapi dan
belajar dari pengalaman
masa lalu.
Total
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25,31

-

17,2

-

4

-

-

3

1

4

31

11

3
37

13

28,
34

14

7

17

Hasil uji reliabilitas Skala Kematangan Emosi menunjukkan
koefisien reliabilitas sebesar 0,945. Hal ini berarti bahwa koefisien
reliabilitas Skala Kematangan Emosi termasuk dalam kategori tinggi
sehingga skala dianggap andal sebagai alat ukur penelitian ini. Perhitungan
dan perincian selebihnya dapat dilihat pada lampiran.

c. Skala Penerimaan Diri
Berdasarkan hasil analisis Bivariate Pearson diperoleh nilai
korelasi antara skor aitem dengan skor total yang kemudian dibandingkan
dengan nilai t tabel. Nilai t tabel yang dihasilkan dengan taraf signifikansi
0,05 dan jumlah responden 30 adalah sebesar 0,3610. Aitem dianggap
valid jika r hitung ≥ 0.3610. Berdasarkan hasil uji validitas Skala
Penerimaan Diri dapat diketahui dari 62 aitem yang diujicobakan terdapat
18 aitem gugur, yaitu aitem dengan nomor dan 3, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
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valid sebanyak 44 aitem dengan indeks daya beda berkisar antara 0,369
sampai dengan 0,819 yaitu aitem dengan nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,
16, 19, 20, 22, 23, 24 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44,
45, 46,, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61 dan 62. Rincian
distribusi aitem valid dan gugur Skala Penerimaan Diri dapat dilihat pada
tabel 8. Indeks daya beda masing-masing aitem Skala Penerimaan Diri
terlampir.

Aspek

7. Aspek
Menerima
Kelebihan &
Kekurangan
Diri

Tabel 8. Distribusi Butir Aitem Valid dan Gugur
Skala Penerimaan Diri Setelah Uji Coba
Aitem
Aitem Non
Favorabel
Favorabel
Indikator
Gugu
Gugu
Valid
Valid
r
r
e. Puas terhadap kondisi
1,23
diri & mampu hidup
dengan kondisinya
apa adanya.
f. Tidak menyalahkan
37
diri atas kekurangan
yang dimiliki & tidak
juga sombong atascommit to user

Jumlah

Valid

Gugu
r

-

10,16

-

4

-

50

20,44

-

3

1
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g.

h.

8. Aspek
Kepercayaan
atas
Kemampuan
Diri untuk
Menghadapi
Kehidupan

c.

d.

kelebihan yang
dimiliki.
Menerima secara
objektif segala macam
pujian, celaan,
kritikan, dan saran
dari orang lain.
Menerima
kekurangan diri tanpa
merasa frustrasi.
Yakin terhadap diri
sendiri dan optimis
dalam menghadapi
persoalan hidup.
Yakin dapat diterima
& beradaptasi dengan
baik dalam
lingkungan baru.
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58

17,43

6,38,4
9

-

4

2

52

30

46,57

-

3

1

5,27

-

33

14

3

1

29,41

-

22,32

-

4

-

4,26

-

3

1

34,40

-

3

1

36

8

2

2

24,56

-

4

-

45,54

-

4

-

61

28

1

3

62

18

2

2

2

42

2

2

47,55

-

2

2

c. Yakin diri sendiri
9
13
berarti & berguna
bagi orang lain.
d. Merasa sederajat
19
31
dengan orang lain.
c. Tidak merasa
48
15
perilakunya
menyimpang dari
norma yang berlaku
di masyarakat.
d. Memiliki pendirian
11,39
yang teguh dan
mengikuti standar
kehidupan yang
dimiliki.
c. Berorientasi keluar
11.
Aspek
25,53
diri.
Penerimaan
d. Peka terhadap
terhadap
12,51
kebutuhan orang lain.
Orang Lain
d. Mengakui kesalahan
12.
Aspek
7
3
yang diperbuat.
Keberanian
Mempertanggu e. Berani menanggung
59
21
resiko perbuatan.
ngjawabkan
f. Tidak menyalahkan
Perbuatan
35,60
orang lain atas
masalah yang dialami.
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Total

18

13

26

5

44

Hasil uji reliabilitas Skala Penerimaan Diri menunjukkan koefisien
reliabilitas sebesar 0,952. Hal ini berarti bahwa koefisien reliabilitas Skala
Penerimaan Diri termasuk dalam kategori tinggi sehingga skala dianggap
andal sebagai alat ukur penelitian ini. Perhitungan dan perincian
selebihnya dapat dilihat pada lampiran.

6. Penyusunan Alat Ukur untuk Penelitian
Setelah dilakukan perhitungan validitas dan reliabilitas skala uji coba,
maka langkah selanjutnya adalah menyusun alat ukur dalam penelitian. Aitem
yang telah gugur tidak digunakan lagi dalam skala untuk penelitian dan aitem
yang valid disusun kembali dengan nomor urut yang baru, kemudian
digunakan sebagai alat ukur

dalam penelitian. Susunan aitem Skala

Keterampilan Sosial, Skala Kematangan Emosi, dan Skala Penerimaan Diri
setelah uji coba dapat dilihat pada tabel 9, 10, dan 11.
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Tabel 9.
Distribusi Butir Aitem Skala Ketetampilan Sosial untuk Penelitian
Aspek
1. Aspek Peer
Relation
Skills

2. Aspek Self
Managemen
t Skills

3. Aspek
Academic
Skills

4. Aspek
Compliance
Skills

5. Aspek
Assertion
Skills

Indikator
g. Mampu memulai interaksi
terlebih dahulu.
h. Mampu menjaga hubungan
baik dengan orang lain.
i. Berani menawarkan bantuan,
bertertima kasih, dan memuji
orang lain.
i. Mampu mengendalikan diri
dan perangainya dalam
berinteraksi dengan orang lain.
j. Mampu berkomunikasi secara
efektif.
k. Dapat menerima kritikan
dengan baik.
l. Tahan terhadap stres.
g. Mandiri dan produktif di
bidang akademik.
h. Mampu mengembangkan diri
dan cenderung memiliki
prestasi akademik baik.
i. Bertanggung jawab dan
mampu menyelesaikan tugas
akademik dengan baik.
g. Mampu menjalin keakraban
dengan orang lain
h. Mampu menyimak dengan
baik pembicaraan orang lain.
i. Berbagi dengan orang lain dan
merasa diterima oleh
lingkungan.
e. Mampu bersikap ramah dan
terbuka terhadap orang lain.
f. Mampu bersikap tegas
terhadap orang lain.
commit to user

Aitem
Aitem
Jumlah
Favourable Unfavourable
22

-

4

15,31

6,11

14,17

2

9

5

3,33

8

1,12

27
-

23,30
32

7

10

8

11

5
-

26,28

-

21

16
3
-

24

18

13,19

20,25

29

6
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Total

13

20

33

Tabel 10.
Distribusi Butir Aitem Skala Kematangan Emosi untuk Penelitian
Aspek

1. Aspek
Kontrol
Emosi

2. Aspek
Realistis &
Adekuasi
Emosi

3. Aspek Tidak
Impulsif

4. Aspek
Ketahanan

Indikator

e. Mampu mengontrol
kemarahan dengan cara
yang tepat.
f. Tidak berlebihan dalam
memanifestasikan emosiemosi yang dirasakan.
g. Mampu berpikir,
bertindak realistis &
objektif terhadap keadaan
diri.
h. Mampu memahami
keadaan diri sendiri dan
orang lain.
i. Bersikap sabar, penuh
pengertian, dan toleransi
terhadap orang lain.
e. Merespon perhatian
dengan wajar.
f. Mampu memikirkan
terlebih dahulu sebelum
malakukan suatu tindakan.
e. Tidak mudah frustrasi
commit to user
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Aitem
Favourable

Aitem Non
Unfavourab
le

1,17

12,14

Jumlah

6
25

8

6

2,4,19

11,31

9,29

15,20,27

22,24

3,13

5,7

13

5
-

30

18,23

10,16

7
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Tekanan
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masalah.
f. Dapat mengambil hikmah
dari peristiwa yang
dihadapi dan belajar dari
pengalaman masa lalu.
Total

28

21,26

14

17

31

Tabel 11.
Distribusi Butir Aitem Skala Penerimaan Diri untuk Penelitian
Aspek

a. Aspek
Menerima
Kelebihan &
Kekurangan
Diri

Indikator

i. Puas terhadap kondisi diri &
mampu hidup dengan
kondisinya apa adanya.
j. Tidak menyalahkan diri atas
kekurangan yang dimiliki &
tidak juga sombong atas
kelebihan yang dimiliki.
k. Menerima secara objektif
segala macam pujian, celaan,
kritikan, dan saran dari orang
lain.
commit to user
l. Menerima kekurangan
diri

Aitem
Aitem
Favorab Unfavourab Jumlah
el
le
1,14

8,10

24

12,29
14

41

5,25,34

35

31,40
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b. Aspek
Kepercayaan
atas
Kemampuan
Diri untuk
Menghadapi
Kehidupan
c. Aspek Anggapan
Sederajat
dengan Orang
Lain
d. Aspek
Berpendirian
dan
Menganggap
Diri Sendiri
Normal
e. Aspek
Penerimaan
terhadap Orang
Lain
f. Aspek
Keberanian
Mempertanggun
gja-wabkan
Perbuatan
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tanpa merasa frustrasi.
e. Yakin terhadap diri sendiri dan
optimis dalam menghadapi
persoalan hidup.
f. Yakin dapat diterima &
beradaptasi dengan baik dalam
lingkungan baru.
e. Yakin diri sendiri berarti &
berguna bagi orang lain.
f. Merasa sederajat dengan orang
lain.
e. Tidak merasa perilakunya
menyimpang dari norma yang
berlaku di masyarakat.
f. Memiliki pendirian yang teguh
dan mengikuti standar
kehidupan yang dimiliki.
e. Berorientasi keluar diri.
f. Peka terhadap kebutuhan
orang lain.
g. Mengakui kesalahan yang
diperbuat.
h. Berani menanggung resiko
perbuatan.
i. Tidak menyalahkan orang lain
atas masalah yang dialami.
Total

4,18

21

19,28

13,20

7

3,17

11

22,27

33

23

9,26

15,39

16,36
-

30,37
43

6

44

42

2

-

32,38

18

26

B. Pelaksaan Penelitian
1. Penentuan Sampel Penelitian
Responden dalam penelitian ini adalah anggota BEM UNS dan
Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP),
Fakultas Pertanian (FP), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),
serta Fakultas Sastra dan Seni Rupa (FSSR). Kriteria responden penelitian
commit to user
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6
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berstatus pengurus, dan maksimal merupakan mahasiswa dengan tahun
angkatan 2008.
Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive incidental
sampling. Pada mulanya, sampling direncanakan menggunakan purposive
proportional non random sampling, namun dikarenakan beberapa alasan,
penulis mengubah sampling yang digunakan menjadi purposive incidental
sampling. Purposive incidental sampling dalam penelitian ini diartikan
sebagai teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang
ditetapkan sebelumnya secara insidental. Dasar pertimbangan pengubahan
teknik pengambilan sampel tersebut antara lain:
a. Waktu pelaksanaan penelitian bertepatan dengan libur semester ganjil
tahun ajaran 2011/2012, sehingga penerapan teknik pengambilan sampel
purposive proportional non random sampling menjadi tidak efektif.
Penerapan sampling tersebut kurang dapat menjaring sampel sesuai
kebutuhan penelitian dengan situasi penelitian ketika masa libur. Hal
tersebut dikarenakan terdapat elemen penelitian yang tidak memenuhi
jumlah ditribusi sampel seperti yang direncanakan, misalnya pada BEM
Fakultas Hukum tidak terdapat responden penelitian yang dapat dijaring.
Sedangkan penerapan teknik purposive incidental sampling dimaksudkan
untuk memperoleh jumlah sampel yang optimal pada elemen penelitian
yang masih mungkin diperoleh banyak responden.
b. Pengambilan sampel secara insidental bertujuan untuk memudahkan
penulis menjaring data. Dibandingkan dengan metode penitipan atau
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

pemasrahan pada salah seorang perwakilan dari BEM yang bersangkutan
seperti yang diterapkan pada uji coba penelitian, pengambilan sampel
secara insidental lebih efektif dalam menjaring data. Hal tersebut
dilatarbelakangi pengalaman ketika melakukan uji coba penelitian.
Beberapa responden tidak mengembalikan skala yang telah diberikan
dengan berbagai macam alasan, seperti alasan lupa mengisi karena sangat
sibuk sampai dengan skala rusak atau hilang. Oleh sebab itu, penulis
mengganti ulang skala yang tidak dikembalikan atau hilang dengan skala
yang baru sampai didapatkan jumlah sampel yang dibutuhkan untuk uji
coba. Untuk mencegah terjadinya hal serupa, maka penulis menggunakan
cara pengambilan sampel secara insidental.

2. Pengumpulan Data
Penelitian dilaksanakan selama tiga hari pada tanggal 11 sampai 13
Januari 2012 dengan menggunakan alat ukur berupa Skala Keterampilan
Sosial yang terdiri dari 33 aitem, Skala Kematangan Emosi yang terdiri dari
31 aitem, dan Skala Penerimaan Diri yang terdiri dari 44 aitem. Pengumpulan
data dilakukan di sekretariat masing-masing BEM. Sampel yang terkumpul
berjumlah 87 eksemplar skala untuk kemudian dilakukan skoring. Adapun
penyebaran responden penelitian dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12.
Penyebaran Responden Penelitian
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Jumlah Responden
No.

Kepengurusan BEM
Uji coba Penelitian

1

BEM Universitas

9

2

BEM Fakultas Kedokteran (FK)

20

3

BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Potilik (FISIP)

9

4

BEM Fakultas Teknik (FT)

3

5

BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP)

29

6

BEM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(FMIPA)

4

7

BEM Fakultas Pertanian (FP)

4

8

BEM Fakultas Sastra Dan Seni Rupa (FSSR)

9

Jumlah total Sampel Penelitian

87

3. Pelaksanaan Skoring
Skala yang telah terkumpul, kemudian diberikan skor pada hasil
pengisian skala untuk keperluan analisis data. Skor untuk masing-masing
skala bergerak dari 1 sampai dengan 4 dengan memperhatikan sifat aitem
favorable (mendukung) dan unfavorable (tidak mendukung). Skor aitem
favorable Skala Keterampilan Sosial, Skala Kematangan Emosi, dan Skala
Penerimaan Diri adalah 4 untuk pilihan jawaban sangat sesuai (SS), 3 untuk
sesuai (S), 2 untuk tidak sesuai (TS), 1 untuk sangat tidak sesuai (STS).
Sebaliknya untuk aitem-aitem unfavorable untuk jawaban 4 untuk pilihan
commit to user
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jawaban sangat tidak sesuai (STS), 3 untuk tidak sesuai (TS), 2 untuk sesuai
(S), 1 untuk sangat sesuai (SS). Skor yang diperoleh dari sampel penelitian
dijumlahkan untuk masing-masing skala. Total skor skala yang diperoleh dari
responden penelitian ini kemudian dipakai dalam analisis data.

C. Hasil Analisis Data dan Interpretasi
Perhitungan analisis data dilakukan setelah melalui uji asumsi dasar yang
meliputi uji normalitas dan uji linearitas, serta melalui uji asumsi klasik yang
terdiri dari uji multikolonieritas, uji heterokedasitas, dan uji autokorelasi. Guna
mempermudah perhitungan, analisis data penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan Statistical Product and Sevice Solution (SPSS) versi 16.0.
1. Uji Asumsi Dasar
a. Uji normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian
terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas penelitian ini
menggunakan One

Sample Kolmogorov Smirnov Test dengan taraf

signifikansi 0,05. Data dikatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih
besar dari 5% atau 0,05 (Priyatno, 2009). Hasil uji normalitas yang
dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer Statistical
Product and Service Solution (SPSS) versi 16.0 dapat dilihat pada tabel 13.
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Tabel 13.
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Keterampila Kematangan Penerimaa
n Sosial
Emosi
n Diri
N
Normal
Parametersa

Mean
Std.
Deviation
Most Extreme
Absolute
Differences
Positive
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

87
99.3333

87
91.3563

87
129.9655

9.18627

10.12248

16.01558

.098
.098
-.074
.918
.368

.114
.114
-.058
1.060
.211

.045
.043
-.045
.418
.995

a. Test distribution is Normal.
Berdasarkan hasil di atas, dari baris Asymp. Sig. dapat diketahui
bahwa nilai signifikansi variabel keterampilan sosial sebesar 0,368,
kematangan emosi sebesar 0,211, dan nilai signifikansi penerimaan diri
sebesar 0,995. Nilai signifikansi yang ditujukkan ketiga variabel bernilai
lebih besar dari 0,05 (keterampilan sosial 0,368>0,05, kematangan emosi
0,211>0,05, dan penerimaan diri 0,995>0,05), maka dapat disimpulkan
bahwa ketiga variabel tersebut telah terdistribusi secara normal.
b. Uji Linieritas
Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui linieritas hubungan antara
variabel bebas dan variabel tergantung. Uji linieritas digunakan sebagai
prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier. Pengujian linieritas
dalam penelitian ini menggunakan test for linierity dengan taraf signifikansi
0,05 menggunakan bantuan komputer program Statistical Product and
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hubungan yang linier bila signifikansi (pada kolom linierity) kurang dari
0,05 (Priyatno, 2009). Hasil uji linieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 14. Hasil Uji Linieritas antara Variabel Kematangan Emosi
dengan Variabel Keterampilan Sosial
ANOVA Table
Sum of
Squares
Keterampila Betwee (Combined)
n Sosial * n
Linearity
Kematangan Groups
Deviation
Emosi
from
Linearity

Mean
Square

df

5836.511

34

4068.581

1

1767.930

33

53.574

Within Groups

1420.822

52

27.324

Total

7257.333

86

F

171.662

Sig.

6.283 .000

4068.581 148.904 .000
1.961 .014

Tabel 15. Hasil Uji Linieritas antara Variabel Penerimaan Diri
dengan Variabel Keterampilan Sosial
ANOVA Table
Sum of
Squares
Keterampila Betwee (Combined)
n Sosial * n
Linearity
Penerimaan Groups
Diri
Deviation
from
Linearity

df Mean Square

F

Sig.

5607.617

44

127.446

3.245 .000

4293.588

1

4293.588

109.31
.000
0

1314.028

43

30.559

.778 .792

Within Groups

1649.717

42

39.279

Total

7257.333

86

Tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan antara variabel
kematangan emosi dengan keterampilan sosial menghasilkan nilai
signifikansi pada linearity sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang dihasilkan
kurang dari 0,05 (0,000<0,05), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat
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Pada pengujian linearitas variabel penerimaan diri dengan

keterampilan sosial dihasilkan nilai signifikansi pada linearity sebesar
0,000, karena nilai signifikansi yang dihasilkan kurang dari 0,05
(0,000<0,05), maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel penerimaan
diri dengan keterampilan sosial terdapat hubungan yang linier.

2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya
penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan
linier antar variabel bebas dalam model regresi. Prasyarat yang harus
terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinieritas. Pada
pembahasan ini uji multikolinierias dilakukan dengan melihat nilai
inflation factor (VIF) pada model regresi. Menurut Priyatno (2008),
apabila nilai VIF lebih besar dari 5, maka suatu variabel bebas mempunyai
persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas yang lain. Hasil uji
multikolinierias penelitian ini sebagai berikut:
Tabel 16.
Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Kematangan Emosi
dan Penerimaan Diri
Coefficientsa
Collinearity
Statistics
Model

Tolerance

1 (Constant)
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Kematangan
Emosi

.287

3.479

Penerimaan Diri
.287
3.479
a. Dependent Variable: Keterampilan Sosial
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai variance
inflation factor (VIF) kedua variabel bebas, yaitu kematangan emosi dan
penerimaan diri adalah 3,479. Nilai VIF kedua variabel bernilai lebih kecil
dari 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara variabel kematangan
emosi dan penerimaan diri tidak terdapat permasalahan multikolonieritas.
b. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedakstisitas digunakan untuk mengetahui ada atau
tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya
ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model
regresi (Priyatno, 2008). Persyaratan yang harus terpenuhi dalam model
regresi

adalah

tidak

adanya

gejala

heteroskedastisitas.

Uji

keteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Uji
Park, yaitu dengan meregresikan nilai residual (Lnei 2) dengan masing
masing variabel

dependen (kematangan emosi=LnX 1, penerimaan

diri=LnX2). Cara mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu
dengan membandingkan antar nilai t hitung yang dihasilkan dengan nilai t
tabel (dicari dengan menggunakan nilai df= jumlah responden–jumlah
variabel bebas) dengan signifikansi 5%. Jika nilai t hitung berada diantara
nilai –t tabel dengan +t tabel maka disimpulkan tidak terdapat masalah
heteroskedastisitas pada commit
model regresi,
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berada di luar nilai –t tabel dengan +t tabel maka disimpulkan terdapat
masalah heteroskedastisitas.
Hasil perhitungan uji heteroskedastisitas akan didukung dengan
melihat scatterplots, yaitu jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak
jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan
tidak terjadi masalah keteroskedastisitas.
Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 17.
Hasil Uji Heteroskedastisitas Lnei2 dengan LnX1
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error

11.891

10.803

lnx1
-2.177
a. Dependent Variable: Lnei2

2.392

Standardized
Coefficients
Beta

t

-.098

Sig.

1.101

.274

-.910

.365

Tabel 18.
Hasil Uji Heteroskedesitas Lnei2 dengan LnX2
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
B

Model
1

(Constant)

Std. Error
.033

9.420

lnx2
.420
a. Dependent Variable: Lnei2

1.948
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Coefficients
Beta

t
.023

Sig.
.004

.997

.216

.830
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– (1,66298)

+(1,66298)
– (0,910)
LnX1

+(0,216)
LnX2

Gambar 2.
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Gambar 3.
Hasil Scatterplots
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai t hitung LnX 1
sebagai variabel kematangan emosi dan LnX2 sebagai variabel penerimaan
diri adalah -0,910 dan 0,216. Sedangkan nilai t tabel dengan df=85 (df=N2) adalah 1,66289. Sehingga nilai t hitung terletak antara –t tabel dan +t
tabel (–1,66289<–0.910 dan 0,216<1,66289), maka dapat disimpulkan
bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model regresi
penelitian

ini.

Perhitungan ini didukung
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uji
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heteroskedastisitas menggunakan scatterplots yang menunjukkan bahwa
titik-titik menyebar dengan tidak jelas.
c. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya
penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi
antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model
regresi (Priyatno, 2008). Dapat dikatakan Uji autokorelasi digunakan
untuk mendeteksi apakah variabel tergantung tidak berkorelasi dengan
dirinya sendiri, baik nilai periode sebelumnya atau nilai periode
sesudahnya. Untuk menguji adanya autokorelasi dalam penelitian ini
digunakan uji DW (Durbin-Watson) dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Jika d (nilai DW hitung) lebih kecil dari dL (diperoleh dari melihat
tabel DW dengan nilai df=jumlah responden dikurangi jumlah variabel
bebas dan signifikansi 5%) atau lebih besar dari 4-dL (2,954), maka
terdapat autokorelasi.
2) Jika d terletak antara dU (diperoleh dari melihat tabel DW dengan nilai
df=jumlah responden dikurangi jumlah variabel bebas dan signifikansi
5%) dan 4-Du (2,465), maka tidak terdapat autokorelasi.
3) Jika d terletak antara dL dan dU atau di antara 4-dU dan 4-dL (2,954),
maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti atau berada pada
daerah keragu-raguan.
Hasil pengujian Durbin-Watson dapat dilihat pada tabel berikut:
to user
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Std. Error of the
Estimate

Model

DurbinWatson

1
5.68413
2.127
a. Predictors: (Constant), Penerimaan Diri,
Kematangan Emosi
b. Dependent Variable: Keterampilan Sosial

Ho ditolak
Ho ditolak

0

Ho ragu-ragu

Ho diterima
Ho
diterima

dL

dU

4dU

Ho ragu-ragu

4dL

4
1,6046

1,6985

2, 465

2,954

2,127
(Hasil Uji DW)
Gambar 4.
Hasil Pengujian Autokorelasi
Dari hasil tabel di atas didapat nilai DW sebesar 2,127. Sedangkan
dari tabel DW dengan signifikansi 5% dan jumlah responden 87, serta
jumlah variabel bebas 2 maka diperoleh nilai dL=1,6046 dan dU=1,6985.
Nilai DW terletak antara dU dan 4-dU (1,6985<2,127<2,465), maka dapat
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disimpulkan bahwa tidak terdapat persoalan autokorelasi pada model
regrasi penelitian ini.

3. Uji Hipotesis
Setelah dilakukan uji asumsi dasar maupun klasik, langkah selanjutnya
adalah melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan dengan
teknik analisis regresi berganda. Langkah pengujian hipotesis melalui 2 tahap,
tahap pertama adalah pengujian secara simultan, yaitu menguji hubungan
variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tergantung, dan tahap
kedua adalah pengujian secara parsial hubungan untuk tiap variabel bebas
terhadap variabel tergantung. Tahap pertama dilakukan untuk membuktikan
Hipotesis 1, dan tahap kedua dilakukan untuk membuktikan Hipotesis 2 dan 3.
Tahap pertama adalah uji koefisien regresi secara bersama-sama (uji F) dan
tahap kedua adalah uji korelasi parsial.
a. Uji Koefisien Regresi Secara Bersamaan (Uji Simultan F)
Untuk membuktikan Hipotesis 1 dilakukan uji F yang bertujuan
untuk mengetahui hubungan antara variabel tergantung dengan variabel
bebas secara simultan (bersama-sama). Hasil uji F menunjukkan bahwa
variabel bebas secara bersama-sama berhubungan secara signifikan
terhadap variabel tergantung jika nilai p (pada kolom Sig.) lebih kecil dari
level of significant yang ditentukan, yaitu taraf signifikansi 0,05 atau nilai
F hitung (pada kolom F) lebih besar dari nilai F tabel.
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Analisis korelasi ganda (R) digunakan untuk mengetahui hubungan
antara dua atau lebih veriabel bebas terhadap variabel dependen secara
serentak (Priyatno, 2008). Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, jika nilai
mendekati satu maka hubungan yang terjadi semakin kuat dan sebaliknya
nilai semakin mendekati 0 maka hubungan semakin lemah menurut
Sugiyono (dalam Priyatno, 2008).

Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi (R)
menurut Azwar (2008) sebagai berikut :
Tabel 20.
Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi
No

Interval Nilai R

Interpretasi

1.

0,000 – 0,199

Sangat Lemah

2.

0,200 – 0,399

Lemah

3.

0,400 – 0,599

Sedang

4.

0,600 – 0,799

Kuat

5.

0,800 – 1,000

Sangat Kuat

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan
untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel bebas secara
serentak terhadap variabel tergantung. Koefisien determinasi (R 2)
menunjukkan seberapa besar prosentase variabel bebas yang digunakan
mampu menjelaskan variabel tergantung. Semakin besar nilai koefisien
maka semaki besar pula prosentase yang diberikan variabel bebas terhadap
variabel tergantung. Hasil analisis korelasi ganda dan determinasi dapat
dilihat dalam tabel 22.
Tabel 21. Hasil Uji F
ANOVAb
Sum of
Squares

Model
1

Mean
Square

df

Regression

4543.349

2

Residual

2713.984

84

F

2271.674 70.310 .000a
32.309

Total
7257.333
86
a. Predictors: (Constant), Penerimaan Diri, Kematangan Emosi
b. Dependent Variable: Keterampilan
Sosial

Tabel 22.
Hasil Analisis Korelasi Ganda dan Determinasi
Model Summaryb
Model

R

Adjusted R Std. Error of
R Square
Square
the Estimate

1
.791a
.626
.617
5.68413
a. Predictors: (Constant), Penerimaan Diri, Kematangan
Emosi
b. Dependent Variable: Keterampilan Sosial
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Berdasarkan hasil perhitungan di atas, didapatkan nilai p (pada
kolom Sig.) = 0,000 (p<0,05), sedangkan nilai F hitung = 70,310 dan
F tabel = 3,104 (Fhitung>Ftabel). Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa
terdapat hubungan yang signifikan antara kematangan emosi dan
penerimaan diri dengan keterampilan sosial.
Berdasarkan hasil analisis korelasi ganda pada tabel 22 dapat
diketahui nilai R sebesar 0,791 yang berarti dapat disimpulkan bahwa
hubungan antara variabel kematangan emosi dan penerimaan diri dengan
variabel keterampilan sosial secara serentak berada pada level kuat (antara
0,600–0,799). R squere (R2) yang diperoleh bernilai 0.626, berarti
sumbangan variabel kematangan emosi dan penerimaan diri atas variabel
keterampilan sosial sebesar 62,6%. Sedangkan 37,4% dijelaskan oleh
variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.
b. Uji Korelasi Parsial
Uji korelasi parsial dilakukan untuk mengetahui hubungan antara
dua variabel dimana variabel lain yang dianggap berpengaruh dikendalikan
atau dibuat tetap (Priyatno, 2008). Taraf signifikansi yang dipakai sebesar
5% dengan, hubungan dua variabel dinyatakan signifikan jika nilai
signifikansi lebih kecil dari level of significant yang ditentukan, yaitu 0,05.
Nilai korelasi (r) berkisar antara –1 sampai dengan 1, nilai r yang semakin
mendekati –1 atau 1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat.
Sebaliknya semakin mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel
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semakin lemah. Pedoman untuk memberikan interpretasi pada koefisien
korelasi (r) dapat dilihat pada tabel 20.
Tabel 23.
Korelasi Parsial Kematangan Emosi dengan Keterampilan Sosial
Correlations
Keterampila Kematanga
n Sosial
n Emosi

Control Variables
Penerimaan
Diri

Keterampilan
Sosial

Kematangan
Emosi

Correlation

1.000

.290

Significance (2tailed)

.

.007

df

0

84

Correlation

.290

1.000

Significance (2tailed)

.007

.

84

0

df

Tabel 24.
Korelasi Parsial Penerimaan Diri dengan Keterampilan Sosial
Correlations
Keterampila Penerimaa
n Sosial
n Diri

Control Variables
Kematangan
Emosi

Keterampilan
Sosial

Correlation

1.000

.386

Significance (2tailed)

.

.000

df

0

84

.386

1.000

.000

.

84

0

Penerimaan Diri Correlation
Significance (2tailed)
df

Berdasarkan perhitungan di atas didapatkan hasil sebagai berikut:
1) Koefisien signifikansi hubungan antara variabel kematangan emosi dan
keterampilan sosial bernilai 0,007 yang berarti terdapat hubungan yang
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signifikan antara variabel kematangan emosi dan keterampilan sosial
(p<0,05). Nilai korelasi parsial antara variabel kematangan emosi dan
keterampilan

sosial

(rx1y)

dimana

variabel

penerimaan

diri

dikendalikan adalah sebesar 0,290, menunjukkan hubungan yang
lemah antara variabel kematangan emosi dan keterampilan sosial. Arah
hubungan positif (nilai r positif), artinya semakin tinggi kematangan
emosi maka akan semakin tinggi keterampilan sosialnya dan
sebaliknya semakin rendah kematangan emosi maka semakin rendah
keterampilan sosial.
2) Koefisien signifikansi hubungan antara variabel penerimaan diri dan
keterampilan sosial bernilai 0,000 yang berarti terdapat hubungan yang
sangat signifikan antara variabel penerimaan diri dan keterampilan
sosial (p<0,05). Nilai korelasi parsial antara variabel penerimaan diri
dan keterampilan sosial (rx2y) dimana variabel kematangan emosi
dikendalikan adalah sebesar 0,386, menunjukkan hubungan yang
lemah antara variabel penerimaan diri dan keterampilan sosial. Arah
hubungan positif (nilai r positif), artinya semakin tinggi penerimaan
diri maka akan semakin tinggi keterampilan sosialnya dan sebailnya
semakin rendah penerimaan diri maka diikuti rendahnya keterampilan
sosial.

4. Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif
Sumbangan relatif dan sumbangan efektif memberikan informasi
commit to user
tentang besarnya sumbangan pengaruh masing-masing variabel independen

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

atau bebas terhadap variabel dependen atau tergantung dalam model regresi.
Sumbangan relatif menunjukkan ukuran besarnya sumbangan suatu variabel
independen terhadap jumlah kuadrat regresi. Sumbangan efektif menunjukkan
besarnya sumbangan suatu variabel independen terhadap keseluruhan
efektivitas garis regresi yang digunakan sebagai dasar prediksi. Hasil
perhitungan menunjukkan:
a. Sumbangan

relatif

variabel

kematangan

emosi

terhadap

variabel

keterampilan sosial sebesar 41,385% dan sumbangan relatif variabel
penerimaan diri terhadap variabel keterampilan sosial sebesar 58,615%.
b. Sumbangan efektif variabel

kematangan emosi

terhadap variabel

keterampilan sosial sebesar 25,91% dan sumbangan efektif variabel
penerimaan diri terhadap variabel keterampilan sosial 36,69%. Total
sumbangan efektif variabel kematangan emosi dan penerimaan diri
terhadap variabel keterampilan sosial ditunjukkan oleh nilai koefisien
determinasi (R2) sebesar 0,6260 atau sebesar 62,60%.
Perhitungan dan perincian selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

5. Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum
mengenai keterampilan sosial, kematangan emosi, dan penerimaan diri pada
responden yang diteliti serta memberikan gambaran tentang ringkasan data
penelitian. Berikut ini akan disajikan deskripsi data penelitian dan responden
penelitian:
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Tabel 25.
Hasil Analisis Deskriptif Statistik

N
Keterampilan
Sosial
Kematangan
Emosi
Penerimaan Diri
Valid N
(listwise)

Data Empirik
Min

Max

Mean Std. Dev.

87

74.00

121.00 99.3333 9.18627

87

71.00

122.00 91.3563 10.12248

87

93.00

168.00 1.2997E2 16.01558

87

Berdasarkan tabel statistik data empirik, dapat diketahui nilai tertinggi
yang diperoleh pada variabel keterampilan sosial, kematangan emosi, dan
penerimaan diri secara berturut-turut adalah 121, 122, dan 168. Sedangkan
nilai terendah untuk keterampilan sosial 74, kematangan emosi 71, dan
penerimaan diri 93. Nilai rata-rata 99.3 untuk variabel keterampilan sosial
dengan standar deviasi (σ) 9,2, untuk variabel kematangan emosi nilai ratarata 91,4 dengan σ=10,1, dan nilai rata-rata untuk variabel penerimaan diri
129,9 dengan σ=16.
Untuk dapat melihat tingkatan dari setiap variabel perlu dilakukan
kategorisasi, sehingga diketahui tingkat keterampilan sosial, kematangan
emosi dan penerimaan diri dari responden penelitian. Kategorisasi responden
secara normatif guna memberikan intepretasi terhadap skor skala dilakukan
dengan menggunakan data empirik. Tujuan dari kategorisasi ini adalah
menempatkan responden ke dalam kelompok-kelompok yang terpisah secara
berjenjang menurut suatu kontinum berdasarkan atribut yang diukur (Azwar,
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2008). Kontinum jenjang ini akan dibagi menjadi tiga kategori yaitu rendah,
sedang, dan tinggi. Norma kategorisasi yang digunakan adalah sebagai
berikut:
Χ ≤ (ME−1,0σ)

: Rendah

(ME−0,1σ) < Χ ≤ (ME+1,0σ)
(ME+1,0σ) < Χ

: Sendang
: Tinggi

Keterangan:
Χ : raw score skala
ME: mean atau nilai rata-rata empirik
σ : standar deviasi

Penggunaan perhitungan di atas menghasilkan kategorisasi untuk
ketiga varabel, yaitu variabel keterampilan sosial, variabel kematangan emosi,
dan variabel penerimaan diri.
Hasil kategorisasi ketiga variabel tersebut dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
Tabel 26.
Kategorisasi Responden Berdasarkan Data Empirik
Kategorisasi
Komposisi
Variabel
Kategori
Skor
Jumlah Prosentase
Rendah
Keterampilan
Sedang
Sosial
Tinggi
Kematangan
Emosi

Rendah
Sedang

Χ< 90
90≤ Χ <108
108≤ Χ
Χ< 81
81≤ Χ <101
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11,49%

60

68,97%

17

19,54%

11

12,64%

62

71,27%
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Tinggi

Penerimaan
Diri

101≤ Χ

14

16,09%

Rendah

Χ< 114

14

16,09%

Sedang

114≤ Χ <146

58

66,67%

Tinggi

146≤ Χ

15

17,24%

a. Keterampilan Sosial
Hasil perhitungan pada variabel keterampilan sosial, dari 87 sampel
penelitian, 17 responden atau 19,54% mahasiswa organisatoris dalam
sampel memiliki tingkat keterampilan sosial tinggi, 60 responden atau
sekitar 68,97% mahasiswa organisatoris dalam sampel memiliki tingkat
keterampilan sosial sedang, dan 10 responden atau 11,49% mahasiswa
organisatoris dalam sampel memiliki tingkat keterampilan sosial rendah.
Berdasarkan data tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sampel
penelitian, rata-rata memiliki tingkat keterampilan sosial sedang.
b. Kematangan Emosi
Hasil perhitungan pada variabel kematangan emosi, dari 87 sampel
penelitian, 14 responden atau 16,09% mahasiswa organisatoris dalam
sampel memiliki tingkat kematangan emosi tinggi, 62 responden atau
sekitar 71,27% mahasiswa organisatoris dalam sampel memiliki tingkat
kematangan emosi sedang, dan 11 responden atau 12,64% mahasiswa
organisatoris dalam sampel memiliki tingkat kematangan emosi rendah.
Berdasarkan data tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sampel
commit
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c. Penerimaan Diri
Hasil perhitungan pada variabel penerimaan diri, dari 87 sampel
penelitian, 15 responden atau 17,24% mahasiswa organisatoris dalam
sampel memiliki tingkat penerimaan diri tinggi, 58 responden atau sekitar
66,67% mahasiswa

organisatoris dalam

sampel

memiliki

tingkat

penerimaan diri sedang, dan 14 responden atau 16,09% mahasiswa
organisatoris dalam sampel memiliki tingkat penerimaan diri rendah.
Berdasarkan data tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sampel
penelitian, rata-rata memiliki tingkat penerimaan diri sedang.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sampel penelitian ini
rata-rata memiliki tingkat keterampilan sosial, kematangan emosi, dan
penerimaan diri yang tergolong sedang.

6. Crosstab Data Penelitian
Crosstab digunakan untuk menampilkan tabulasi silang yang
menunjukkansuatu distribusi bersama, deskripsi statistik dan pengujian
terhadap dua variabel atau lebih (Wijaya, 2009). Crosstab dalam penelitian ini
digunakan untuk menunjukkan tabulasi silang kategori usia dan jabatan. Hasil
crosstab dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 27.
Crosstab Responden Penelitian Berdasarkan Jabatan
dan Usia Keanggotaan
Jabatan*Usia crosstabulation
count
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1 th
Jabatan

Presiden
Kabid/Kadep
Sekjen
Staff
Total

25
25

2 th
14
3
31
48

3 th
3
9
2
14

3
23
5
56
87

Berdasarkan crosstab di atas dapat diketahui bahwa 3 responden
memiliki jabatan presiden dengan usia keanggotaan 3 tahun. Dari 23
responden dengan jabatan kabid/kadep, 14 responden memiliki usia
keanggotaan 2 tahun dan 9 responden memiliki usia keanggotaan 3 tahun.
Dari 5 responden dengan jabatan sekjen terdapat 3 responden dengan usia
keanggotaan 2 tahun dan 2 responden dengan usia keanggotaan 3 tahun. Dari
56 responden dengan jabatan staff diketahui 25 responden memiliki usia
keanggotaan 1 tahun dan 31 responden dengan usia keanggotaan 2 tahun.
Dengan demikian dapat disimpulkan responden terbanyak dalam penelitian ini
memiliki usia keanggotaan 2 tahun.
Tabel 28.
Crosstab Responden Penelitian Berdasarkan Usia Keanggotaan
dan Kategorisasi pada Variabel Keterampilan Sosial

Usia
Keanggotaan
Total

Jabatan*Usia crosstabulation
count
Kategori
Rendah
Sedang
Tinggi
6
17
2
1 th
4
39
5
2 th
4
10
3 th
10
60
17
commit to user

total
25
48
14
87
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Berdasarkan crosstab di atas dapat diketahui bahwa responden dengan
usia keanggotaan 1 tahun dari 25 responden terdapat 6 responden dengan
keterampilan sosial rendah, 17 responden sedang, dan 2 responden tinggi.
Usia keanggotaan 2 tahun dari 48 responden terdapat 4 responden dengan
keterampilan sosial rendah, 39 responden sedang, dan 5 responden tinggi.
Usia keanggotaan 3 tahun dari 14 responden terdapat 4 responden dengan
keterampilan sosial sedang dan 10 responden tinggi, tidak terdapat responden
dengan keterampilan sosial rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa usia keanggotaan mempengaruhi tinggi rendahnya keterampilan sosial,
terbukti dengan data di atas yang menunjukkan responden dengan usia
keanggotaan 3 tahun memiliki

keterampilan sosial

rata-rata

tinggi

dibandingkan dengan responden dengan usia keanggotaan 2 dan 1 tahun.
Tabel 29.
Crosstab Responden Penelitian Berdasarkan Jabatan dan Kategorisasi
pada Variabel Keterampilan Sosial
Jabatan*Usia crosstabulation
count
Kategori
Rendah
Sedang
Tinggi
2
1
Jabatan
Presiden
4
11
8
Kabid/Kadep
1
2
2
Sekjen
5
45
6
Staff
10
60
17
Total

total
3
23
5
56
87

Berdasarkan hasil crosstab di atas dapat diketahi bahwa dari 3
responden dengan jabatan presiden, 2 responden memiliki keterampilan sosial
commit toketerampilan
user
sedang dan 1 responden memiliki
sosial tinggi. Dari 23
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responden dengan jabatan Kabid/Kadep, 4 responden memiliki keterampilan
sosial rendah, 11 responden memiliki keterampilan sosial sedang, dan 8
responden memiliki keterampilan sosial tinggi. Jabatan Sekjen dari 5
responden terdapat 1 responden dengan keterampilan sosial rendah, 2
responden dengan keterampilan sosial sedang, dan 2 responden dengan
keterampilan sosial tinggi. Dari 56 responden dengan jabatan staff terdapat 5
responden dengan keterampilan sosial rendah, 45 responden dengan
keterampilan sosial sedang, dan 6 responden dengan keterampilan sosial
tinggi. Berdasarkan data di atas disimpulkan bahwa responden jabatan kepala
devisi/departemen menduduki peringkat pertama untuk tingkat keterampilan
sosial tinggi.
Tabel 30.
Crosstab Responden Penelitian Berdasarkan Usia Keanggotaan
dan Kategorisasi pada Variabel Kematangan Emosi

Usia
Keanggotaaan
Total

Jabatan*Usia crosstabulation
count
Kategori
Rendah
Sedang
Tinggi
5
16
4
1 th
4
41
3
2 th
3
4
7
3 th
11
62
14

total
25
48
14
87

Berdasarkan crosstab di atas dapat diketahui bahwa responden dengan
usia keanggotaan 1 tahun dari 25 responden terdapat 5 responden dengan
kematangan emosi rendah, 16 responden sedang, dan 4 responden tinggi. Usia
keanggotaan 2 tahun dari 48 responden terdapat 4 responden dengan
to user
kematangan emosi rendah, 41 commit
responden
sedang, dan 3 responden tinggi. Usia
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keanggotaan 3 tahun dari 14 responden terdapat 3 responden dengan
kematangan emosi sedang, 4 responden sedang, dan 7 responden rendah.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usia keanggotaan mempengaruhi
tinggi rendahnya kematangan emosi, terbukti dengan data di atas yang
menunjukkan responden dengan usia keanggotaan 3 tahun memiliki
kematangan emosi rata-rata tinggi dibandingkan dengan responden dengan
usia keanggotaan 2 dan 1 tahun.
Tabel 31.
Crosstab Responden Penelitian Berdasarkan Jabatan dan Kategorisasi
pada Variabel Kematangan Emosi
Jabatan*Usia crosstabulation
count
Kategori
Rendah
Sedang
Tinggi
2
1
Jabatan
Presiden
5
11
7
Kabid/Kadep
2
3
Sekjen
6
47
3
Staff
11
62
14
Total

total
3
23
5
56
87

Berdasarkan hasil crosstab di atas dapat diketahi bahwa dari 3
responden dengan jabatan presiden, 2 responden memiliki kematangan emosi
sedang dan 1 responden memiliki kematangan emosi tinggi. Dari 23
responden dengan jabatan Kabid/Kadep, 5 responden memiliki kematangan
emosi rendah, 11 responden memiliki kematangan emosi sedang, dan 7
responden memiliki kematangan emosi tinggi. Jabatan Sekjen dari 5
responden terdapat 2 responden dengan kematangan emosi sedang dan 3
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jabatan staff terdapat 6 responden dengan kematangan emosi rendah, 47
responden dengan kematangan emosi sedang, dan 3 responden dengan
kematangan emosi tinggi. Berdasarkan data di atas disimpulkan bahwa
responden jabatan kepala devisi/departemen menduduki peringkat pertama
untuk tingkat kematangan emosi tinggi.
Tabel 32.
Crosstab Responden Penelitian Berdasarkan Usia Keanggotaan
dan Kategorisasi pada Variabel Penerimaan Diri

Usia
Keanggotaan
Total

Jabatan*Usia crosstabulation
count
Kategori
Rendah
Sedang
Tinggi
5
13
7
1 th
6
39
3
2 th
3
6
5
3 th
14
58
15

total
25
48
14
87

Berdasarkan crosstab di atas dapat diketahui bahwa responden dengan
usia keanggotaan 1 tahun dari 25 responden terdapat 5 responden dengan
penerimaan diri rendah, 13 responden sedang, dan 7 responden tinggi. Usia
keanggotaan 2 tahun dari 48 responden terdapat 6 responden dengan
penerimaan diri rendah, 39 responden sedang, dan 3 responden tinggi. Usia
keanggotaan 3 tahun dari 14 responden terdapat 3 responden dengan
penerimaan diri sedang, 6 responden sedang, dan 5 responden rendah. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa usia keanggotaan mempengaruhi tinggi
rendahnya penerimaan diri, terbukti dengan data di atas yang menunjukkan
responden dengan usia keanggotaan 3 tahun memiliki penerimaan diri ratacommit to user
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rata tinggi dibandingkan dengan responden dengan usia keanggotaan 2 dan 1
tahun.

Tabel 33.
Crosstab Responden Penelitian Berdasarkan Jabatan dan Kategorisasi
pada Variabel Penerimaan Diri
Jabatan*Usia crosstabulation
count
Kategori
Rendah
Sedang
Tinggi
2
1
Jabatan
Presiden
5
10
8
Kabid/Kadep
1
2
2
Sekjen
8
44
4
Staff
14
58
15
Total

total
3
23
5
56
87

Berdasarkan hasil crosstab di atas dapat diketahi bahwa dari 3
responden dengan jabatan presiden, 2 responden memiliki penerimaan diri
sedang dan 1 responden memiliki penerimaan diri tinggi. Dari 23 responden
dengan jabatan Kabid/Kadep, 5 responden memiliki penerimaan diri rendah,
10 responden memiliki penerimaan diri sedang, dan 8 responden memiliki
penerimaan diri tinggi. Jabatan Sekjen dari 5 responden terdapat 1 responden
dengan penerimaan diri rendah, 2 responden dengan penerimaan diri sedang,
dan 2 responden dengan penerimaan diri tinggi. Dari 56 responden dengan
commit to user
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responden dengan penerimaan diri sedang, dan 4 responden dengan
penerimaan diri tinggi. Berdasarkan data di atas disimpulkan bahwa responden
jabatan kepala devisi/departemen menduduki peringkat pertama untuk tingkat
penerimaan diri tinggi.

D. Pembahasan
1. Pembahasan Hasil Penelitian
Hasil analisis data menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang diajukan
dalam penelitian ini dapat diterima, yaitu terdapat hubungan antara kematangan
emosi dan penerimaan diri dengan keterampilan sosial pada mahasiswa
organisatoris. Hal tersebut didasarkan atas hasil perhitungan Statistical Product
and Service Solution (SPSS) dengan menggunakan analisis regresi linear
berganda, yakni nilai p hitung sebesar 0,000 dengan taraf signifikansi 5%
(p<0,05) serta nilai F hitung sebesar 70,310 dengan F tabel sebesar 3,104,
sehingga dapat dinyatakan F hitung > F tabel yang menunjukkan bahwa terjadi
hubungan yang signifikan antara variabel kematangan emosi dan penerimaan diri
dengan variabel keterampilan sosial. Kekuatan hubungan antara variabel terikat
dengan dua variabel bebas penelitian ini ditunjukkan dari hasil pengujian regresi
linear berganda yang menunjukkan nilai koefisien ganda (R) sebesar 0,791, hal
tersebut berarti bahwa hubungan antara variabel kematangan emosi dan
penerimaan diri dengan variabel keterampilan sosial termasuk dalam kategori
hubungan yang kuat.
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Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kematangan emosi dan penerimaan
diri secara bersama-sama mempunyai hubungan signifikan yang kuat terhadap
keterampilan sosial pada mahasiswa organisatoris. Adanya kematangan emosi dan
penerimaan diri memungkinkan seorang mahasiswa organisatoris memperoleh
lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pengalaman interaksional guna
mengembangkan keterampilan sosial dalam menjalani dinamika organisasi.
Kematangan emosi membuat seseorang menganalisa situasi dan kondisi terlebih
dahulu sebelum melakukan suatu tindakan, sehingga dapat memberikan respon
yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami. Sedangkan adanya
penerimaan diri mempermudah seseorang untuk menerima orang lain, menerima
kritikan, serta lebih percaya diri dalam berbagai situasi interaksional sehingga
dapat mengarahkan terciptanya suatu interaksi yang menyenangkan. Keberadaan
kematangan emosi dan penerimaan diri secara bersama-sama memudahkan
seseorang dalam menjalin suatu interaksi seperti lebih memulai atau mengadakan
interaksi dengan orang lain serta mampu mempertahankan keberlangsungan
interaksi dengan lingkungan sosial. Kontinuitas interaksi menghasilkan beragam
pengalaman interaksional bagi individu yang menjalaninya dan berdampak
terhadap berkembangnya keterampilan sosial. Hal tersebut menunjukkan
linearlitas hubungan yang positif antara antara kematangan emosi dan penerimaan
diri dengan keterampilan sosial, terbukti dengan melihat distribusi skor total
responden, dapat diketahui bahwa mahasiswa oragnisatoris yang mempunyai skor
tinggi (108 ≤ Χ) pada variabel keterampilan sosial memiliki skor tinggi pada
variabel kematangan emosi dan penerimaan diri.
commit to user
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Hasil perhitungan analisis regresi linear berganda menghasilkan nilai
koefiseien determinasi (R2) sebesar 0,626, artinya variabel kematangan emosi dan
penerimaan diri memiliki kontribusi dalam menjelaskan sebesar 62,6% variabel
keterampilan sosial, sedangkan 37,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
terdapat dalam penelitian ini. Faktor lain yang dapat mempengruhi perkembangan
keterampilan sosial antara lain kemampuan kognisi dalam memproses semua
informasi yang ada dalam proses sosial, kemampuan melihat dari perspektif orang
lain (perspective taking) dan kemampuan empati (Robinson & Garber, 1995).
Semakin baik kognisi individu dalam memproses informasi sosial seseorang,
maka akan semakin mudah baginya untuk membentuk hubungan suportif dengan
orang lain, yang berarti akan menambah luas jaringan sosial sebagai media
pengembangan keterampilan sosialnya (Robinson & Garber, 1995). Selain itu,
Kagan dan Bates (dalam Rubin, Bukowski & Parker, 1998) mengemukakan faktor
lain, yaitu tempramen seseorang sebagai faktor yang sangat vital pengaruhnya
dalam perkembangan keterampilan sosial.
Pola interaksi seseorang

dengan lingkungannya juga mempengaruhi

perkembangan keterampilan seseorang. Pola interaksi yang dimaksud antara lain
interaksi dengan lingkungan keluarga terutama keluarga primer, interaksi dengan
teman sebaya, serta penerimaan seseorang dalam kelompoknya. Rubin, Bukowski,
dan Parker (1998) dalam pemabahasan mengenai faktor eksternal yang
mempengeruhi keterampilan sosial pada anak menegaskan bahwa secara umum,
pola interaksi anak dan orang tua serta kualitas hubungan pertemanan dan
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penerimaan anak dalam kelompok merupakan dua faktor eksternal atau
lingkungan yang cukup berpengaruh bagi perkembangan sosial anak.
Faktor lain yang mempengaruhi perkembangan keterampilan sosial
seseorang dapat ditinjau sejak masa kanak-kanak. Menurut Ursula dan Fiona
(2004) pendekatan ini disebut dengan pendekatan perilaku (behavioral
apprroach) yang mengacu pada suatu proses modeling, karena pada dasarnya
kemampuan seseorang diawali dengan adanya proses modeling atau peniruan.
Anak banyak belajar mengembangkan keterampilan sosial dengan proses
modeling terhadap perilaku orang tua dan teman sebaya. Keterampilan sosial anak
terutama dipengaruhi oleh proses sosialisasinya dengan orang tua yang mulai
terjalin sejak awal kelahiran (Rubin, Bukowski & Parker, 1998).
Berdasarkan hasil perhitungan korelasi parsial dengan menggunakan
Statistical Product and Service Solution (SPSS) diperoleh nilai korelasi parsial
(rx1y) antara variabel kematangan emosi dengan variabel keterampilan sosial
sebesar 0,290 dengan p hitung 0,007 (p<0,05) yang menunjukkan hubungan
signifikan yang rendah antara kematangan emosi dengan keterampilan sosial. Hal
tersebut membuktikan bahwa hipotesis kedua penelitian ini dapat diterima.
Korelasi yang terbentuk bersifat positif yang didapatkan dari nilai koefisiean
korelasi (rx1y) yang positif, artinya semakin tinggi kematangan emosi maka akan
semakin tinggi keterampilan sosial. Sebaliknya, semakin rendah kematangan
emosi diikuti semakin rendah keterampilan sosial. Sedangkan nilai korelasi parsial
(rx2y) antara variabel penerimaan diri dengan keterampilan sosial adalah sebesar
commitmenunjukkan
to user
0,386 dengan p hitung 0,007 (p<0,05)
hubungan signifikan yang

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

rendah antara penerimaan diri dengan keterampilan sosial. Hal tersebut
membuktikan bahwa hipotesis ketiga penelitian ini dapat diterima. Arah hubungan
yang terbentuk positif (nilai rx2y positif), artinya semakin tinggi penerimaan diri
maka akan semakin tinggi keterampilan sosial dan sebaliknya semakin rendah
penerimaan diri maka semakin rendah pula keterampilan sosialnya. Berdasarkan
hasil perhitungan di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa secara terpisah
variabel kematangan emosi dan penerimaan diri memiliki hubungan yang lemah
dengan keterampilan sosial. Hal ini mungkin disebabkan seseorang yang memiliki
kematangan emosi tinggi dapat mengendalikan situasi karena kemampuannya
dalam mengelola emosi sangat baik, namun dengan rendahnya penerimaan diri
yang dimilikinya, orang tersebut kurang dapat membangun interaksi yang nyaman
dan menyenangkan sehingga mengalami hambatan dalam memulai interaksi. Hal
tersebut menyebabkan keterampilan sosial pada akhirnya kurang berkembang
meskipun individu dikatakan matang secara emosional. Sebaliknya adanya
penerimaan diri tanpa kematangan emosi, seseorang cenderung nyaman
mengeluarkan pendapat, perasaan, maupun pemikirannya namun kurang dapat
mengendalikan emosi yang sering menyebabkan terjadinya konflik. Tanpa
dimilikinya kematangan emosi, konflik yang terjadi menjadi kurang terkendali,
sehingga sulit menemukan jalan penyelesaian. Dengan demikian keterampilan
sosial menjadi kurang berkembang meskipun seseorang memiliki penerimaan diri
yang baik tanpa diimbangi adanya kematangan emosi yang memadai.
Terkait dengan kematangan emosi, dalam proses komunikasi kematangan
emosi memiliki peranan yang vital, tercapainya kematangan emosi seseorang
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berdampak terhadap pengendalian emosi seseorang yang mempengaruhi
hubungan seseorang sengan orang lain maupun lingkungannya. Seseorang yang
matang emosinya mampu menganalisa secara kritis terhadap situasi yang ada
sebelum ia mengekspresikan emosinya, dan sebaliknya. Misalnya, individu yang
tidak matang emosinya kurang dapat mengendalikan diri dalam kondiri marah
sehingga melakukan pelampiasan negatif, dalam keadaan tersebut ia tidak dapat
memandang permasalahan secara objektif. Kondisi tersebut mengarahkan
terjadinya konflik dan tanpa adanya kematangan emosi konflik yang terjadi
menjadi sulit diselesaikan.

Hal tersebut berdampak negatif terhadap

kelangsungan interaksi individu dengan lingkungannya yang disebabkan adanya
permasalahan dalam proses komunikasi.
Peran kematangan emosi dalam aspek pengaturan emosi pernah diteliti
oleh Rubin, Coplan, Fox dan Calkins (dalam Rubin, Bukowski & Parker, 1998).
Penelitian tersebut membuktikan bahwa pengaturan emosi sangat membantu
seseorang bersosialisasi. Anak yang mampu mengatur emosi akan memiliki
keterampilan sosial yang baik sehingga kompetensi sosialnya juga tinggi. Anak
yang kurang mampu bersosialisasi namun mampu mengatur emosi, maka walau
jaringan sosialnya tidak luas tetapi ia tetap mampu bermain secara konstruktif dan
berani bereksplorasi saat bermain sendiri. Sedangkan anak-anak yang mampu
bersosialisasi namun kurang dapat mengontrol emosi, cenderung akan berperilaku
agresif dan merusak. Adapun anak-anak yang tidak mampu bersosialisasi dan
mengontrol emosi, cenderung lebih pencemas dan kurang berani bereksplorasi.
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Penelitian tersebut menegaskan peran kematangan emosi terhadap perkembangan
keterampilan sosial sejak dini.
Adapun kaitan penerimaan diri terhadap keterampilan sosial menurut
Hurlock (1974), bahwa semakin baik seseorang dapat menerima dirinya, maka
akan semakin baik penyesuaian diri dan sosialnya. Maslow (dalam Hjelle dan
Zieger, 1992) penerimaan diri merupakan sikap positif terhadap diri sendiri, dapat
menerima

keadaan

diri

secara

tenang,

dengan

segala

kelebihan

dan

kekurangannya. Orang-orang dengan penerimaan diri terbebas dari rasa bersalah
dan rendah diri karena keterbatasan diri, serta terbebas dari kecemasan akan
adanya penilaian negatif dari orang lain terhadap keadaan dirinya. Hal tersebut
membuat individu dapat menciptakan suasana yang nyaman ketika berinteraksi.
Dengan demikian seseorang dapat menjalani kehidupan sosialnya tanpa perlu
merasa cemas jika seseorang tersebut telah dapat menerima dirinya apa adanya.
Dengan adanya interaksi yang nyaman keberlangsungan interaksi sosial akan
terjaga sehingga semakin banyak pengalaman interaksional yang memungkinkan
keterampilan sosialnya untuk berkembang.
Berdasarkan hasil kategorisasi Skala Keterampilan Sosial, diketahui
bahwa skor keterampilan sosial responden penelitian dari 87 sampel penelitian, 17
responden atau 19,54% mahasiswa organisatoris dalam sampel memiliki tingkat
keterampilan sosial tinggi, 60 responden atau sekitar 68,97% mahasiswa
organisatoris dalam sampel memiliki tingkat keterampilan sosial sedang, dan 10
responden atau 11,49% mahasiswa organisatoris dalam sampel memiliki tingkat
commit
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keterampilan sosial mahasiswa organisatoris dalam penelitian ini rata-rata berada
pada kategori sedang.
Adapun berdasarkan hasil kategorisasi Skala Kematangan Emosi,
diketahui bahwa skor kematangan emosi respondenpenelitian dari 87 sampel
penelitian, 14 responden atau 16,09% mahasiswa organisatoris dalam sampel
memiliki tingkat kematangan emosi tinggi, 62 responden atau sekitar 71,27%
mahasiswa organisatoris dalam sampel memiliki tingkat kematangan emosi
sedang, dan 11 responden atau 12,64% mahasiswa organisatoris dalam sampel
memiliki tingkat kematangan emosi rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa tingkat kematangan emosi mahasiswa organisatoris dalam penelitian ini
rata-rata berada pada kategori sedang.
Hasil kategorisasi Skala Penerimaan Diri menunjukkan bahwa skor
penerimaan diri responden penelitian dari 87 sampel penelitian, 15 responden atau
17,24% mahasiswa organisatoris dalam sampel memiliki tingkat penerimaan diri
tinggi, 58 responden atau sekitar 66,67% mahasiswa organisatoris dalam sampel
memiliki tingkat penerimaan diri sedang, dan 14 responden atau 16,09%
mahasiswa organisatoris dalam sampel memiliki tingkat penerimaan diri rendah.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat penerimaan diri mahasiswa
organisatoris dalam penelitian ini rata-rata berada pada kategori sedang.
Berdasarkan ketiga kategori variabel di atas, maka dapat disimpulkan
tingkat kematangan emosi, penerimaan diri dan keterampilan sosial mahasiswa
organisatori dalam penelitian ini tergolong sedang. Dinamika yang terjadi dalam
organisasi BEM mendorong terjadinya situasi-situasi interaksional yang
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melibatkan orang-orang di dalamnya. Dalam menjalani dinamika tersebut, tingkat
kematangan

emosi

dan

penerimaan

diri

mempengaruhi

perkembangan

keterampilan sosial yang dimiliki mahasiswa organisatoris BEM. Tingkat
kematangan emosi dan penerimaan diri mahasiswa organisatoris BEM yang
tergolong sedang berdampak pada sedangnya tingkat keterampilan sosialnya.
Secara umum, hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif yang
signifikan antara keterampilan sosial dengan kematangan emosi dan penerimaan
diri. Ketika seseorang memiliki kematangan emosi dan penerimaan diri, maka
kesempatan untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman interaksional semakin
terbuka, sehingga semakin banyak pengalaman yang diperoleh perkembangan
keterampilan sosialnya semakin baik. Hal ini dikarenakan keterampilan sosial
merupakan keterampilan yang diperoleh dari adanya suatu proses pembelajaran
terkait pengalaman-pengalaman interaksional. Dengan demikian kematangan
emosi

dan

penerimaan

diri

dapat

dijadikan

sebagai

jembatan

untuk

mengembangkan keterampilan sosial.

2. Kelebihan dan Kelemahan Penelitian
Kelebihan dalam penelitian ini antara lain penelitian ini merupakan
penelitian pertama yang mengungkap tingkat keterampilan sosial mahasiswa
organisatoris pada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret baik
pada tingkat universitas maupun fakultas. Selain itu peran yang diberikan variabel
kematangan emosi dan penerimaan diri terhadap variabel keterampilan sosial
mahasiswa organisatoris cukup tinggi, yaitu sebesar 62,6%. Kelebihan lain
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penelitian ini terlihat dari hasil kontribusi variabel kematangan emosi dan
penerimaan diri yang secara bersama-sama termasuk dalam kategori tinggi
terhadap variabel keterampilan sosial, namun secara parsial masing-masing
variabel kematangan emosi dan penerimaan diri memberikan kontribusi yang
rendah terhadap variabel keterampilan sosial.
Penelitian ini memiliki kelemahan dan keterbatasan, yaitu timing
pengambilan data penelitian. Pengambilan data penelitian dilakukan pada waktu
yang kurang tepat, yaitu menjelang masa libur semester ganjil tahun ajaran
2011/2012, bahkan beberapa fakultas telah memasuki masa libur terlebih dahulu
seperti Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan Fakultas Pertanian.
Hal tersebut sangat berdampak pada jumlah responden penelitian yang tersedia
untuk dijadikan sampel. Timing penelitian yang kurang tepat menyebabkan
berkurangnya jumlah responden penelitian.
Selain itu, kesimpulan hasil penelitian hanya dapat digeneralisasikan
secara terbatas pada populasi penelitia saja, sedangkan penerapan penelitian untuk
populasi yang lebih luas dengan karakteristik yang berbeda memerlukan
penelitian lebih lanjut, seperti penambahan jumlah sampel, penggunaan atau
penambahan variabel-variabel terkait yang belum disertakan dalam penelitian ini.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Terdapat hubungan signifikan yang kuat antara kematangan emosi dan
peneriman diri dengan keterampilan sosial pada mahasiswa organisatoris yang
ditunjukkan dengan nilai p=0,000 (p<0,05) dan F hitung = 70,310 (F
hitung>Ftabel).
2. Secara parsial terdapat hubungan positif yang signifikan antara kematangan
emosi dengan keterampilan sosial yang ditunjukkan dengan nilai p=0,007
(p<0,05) dan rx1y=0,290. Artinya, semakin tinggi kematangan emosi maka
semakin tinggi keterampilan sosial, sebaliknya semakin rendah kematangan
emosi maka semakin rendah keterampilan sosial.
3. Secara parsial terdapat hubungan positif yang signifikan antara penerimaan
diri dengan keterampilan sosial yang ditunjukkan dengan nilai p=0,000
(p<0,05) dan rx2y=0,386. Artinya, semakin tinggi penerimaan diri maka
semakin tinggi keterampilan sosial, sebaliknya semakin rendah penerimaan
diri maka keterampilan sosial semakin rendah.
4. Sumbangan relatif kematangan emosi terhadap keterampilan sosial sebesar
41,385% dan sumbangan relatif penerimaan diri terhadap keterampilan sosial
sebesar

58,615%.

Sumbangan efektif kematangan
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keterampilan sosial sebesar 25,91% dan sumbangan efektif penerimaan diri
terhadap keterampilan sosial 36,69%. Sehingga total sumbangan efektif
kematangan emosi dan penerimaan diri terhadap keterampilan sosial sebesar
62,6%.
5. Tingkat keterampilan sosial, kematangan emosi dan penerimaan diri
mahasiswa organisatoris dalam penelitian ini termasuk dalam kategori sedang.

B. Saran
1. Mahasiswa
Berdasarkan hasil yang diperolehkan dari penelitian ini, penulis
menyarankan kepada mahasiswa organisatoris dengan tingkat kematangan
emosi dan penerimaan diri tinggi untuk mempertahankannya dengan terus
aktif dalam kegiatan organisasi yang diikuti. Sedangkan bagi mahasiswa
organisatoris dengan tingkat kematangan emosi dan penerimaan diri sedang
dan rendah untuk lebih meningkatkan dan menyelaraskan kematangan emosi
dan penerimaan diri dalam rangka mengembangkan keterampilan sosial. Hal
tersebut dapat dilakukan dengan cara lebih aktif terlibat dalam mengikuti
pelatihan-pelatihan

yang

terfokus

pada

keterampilan

sosial

melalui

pengembangan kematangan emosi dan penerimaan diri. Kepada mahasiswa
non organisatoris, hendaknya termotivasi dengan adanya penelitian ini untuk
dapat lebih memahami makna organisasi sehingga dapat mengambil hikmah
dari kegiatan positif di luar perkuliahan.
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2. Bagi institusi perguruan tinggi
Berdasarkan hasil yang diperolehkan dari penelitian ini, penulis
menyarankan

kepada

pihak

meningkatkan

intensitas

universitas

training

soft

untuk
skills

mengadakan
yang

bertujuan

maupun
untuk

mengembangkan keterampilan sosial melalui pengembangan kematangan
emosi dan penerimaan diri secara sinergis. Selain itu, universitas juga dapat
meningkatkan pembinaan terhadap organisasi-organisasi internal kampus baik
pada tingkat universitas maupun fakultas dengan menyisipkan programprogram pengembangan kematangan emosi dan penerimaan diri individu
dalam rangka mengembangkan keterampilan sosial mahasiswa.
3. Bagi pihak-pihak terkait yang turut berperan dalam pengembangan potensi diri
individu
Berdasar pada penelitian ini, penulis menyarankan kepada pihak-pihak
terkait yang turut berperan serta dalam pengembangan potensi diri individu,
misalnya dosen, pembimbing akademik, serta lembaga masyarakat yang
bergerak dalam bidang pengembangan sumber daya manusia supaya menggali
dan mengkaji lebih dalam permasalahan keterampilan sosial yang merupakan
komponen vital dalam menunjang kelangsungan hidup seseorang dalam aspek
sosial untuk kemudian menginformasikan kepada masyarakat luas mengenai
hal tersebut. Selain menginformasikan, sekiranya perlu juga dilakukan
pelatihan-pelatihan keterampilan sosial melalui pengembangan kematangan
emosi dan penerimaan diri yang bersinergi secara kontinyu kepada
masyarakat.
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4. Bagi peneliti selanjutnya
Kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengadakan penelitian
dengan tema yang sama, penulis menyarankan untuk lebih meningkatkan
kualitas penelitian, misalnya dengan memperbanyak jumlah responden
penelitian maupun memperluas jangkauan organisasi yang diteliti, mencoba
variabel lain, mengadakan penelitian secara kualitatif, memperhatikan timing
pelakasanaan penelitian supaya penelitian berjalan sesuai dengan perencanaan,
dan lebih memperhatikan instrumen yang digunkan dalam penelitian, serta
mencermati variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi.
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