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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

 
 

A. Kajian Pustaka 

1. Kecerdasan emosi 

a. Pengertian kecerdasan emosi  

Kecerdasan emosi  seperti yang di kemukakan oleh terapis ialah 

salah satu dari tiga set psikologisterdiri persepsi , perasaan serta inspirasi. 

Dasar kata perasaan adalah kata kerja Latin moverre diartikan  “bergerak, 

bergerak”, disamping awalan “e” to emoverre  dimaksudkan “bergerak 

menjauh”. Hal tersebut menunjukkan cenderung bertindak langsung dalam 

perasaan (Goleman, 1998:7). 

Seperti yang dikemukakan Goleman (1996:411) dalam buku 

Enthusiastic Knowledge menggambarkan kata kecenderungan dengan 

"Setiap perkembangan atau dorongan pemeriksaan, pendapat, minat, batasan 

apa pun atau artikulasi mental yang kokoh". Kecerdasan emosi  mengacu 

pada kecenderungan dan renungan yang tak terbantahkan, keadaan reguler 

dan mental, dan kemajuan kecenderungan untuk bertindak sementara 

referensi. Kata Besar Indonesia (2008: 389) menggambarkan bahwa 

kecerdasan emosi yang kuat di dalam kecenderungan atau keadaan dan 

reaksi mental dan fisiologis (seperti pemenuhan, rasa empati , 

keputusasaan). 

Berdasarkan teori di atas, bahwa kecerdasan emosi  adalah 

kecenderungan untuk bergerak dalam mengatasi masalah saat ini. 

b. Bentuk-Bentuk Kecerdasan Emosi  

Kecerdasan emosi  adalah naungan kecerdasan emosi yang terikat 

dalam perilaku individu. Nada kecerdasan emosi  adalah perasaan pasti yang 

mampu ketika menghadapi keadaan tertentu. Model ceria, senang, 

keputusasaan, keterkejutan atau penghinaan. Goleman (1996: 411 - 412) 

mengurutkan struktur kecerdasan emosi menjadi 8. Pertama adalah 
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kemarahan yang merupakan demonstrasi dari kebiadaban dan penghinaan 

neurotik misalnya; brutal, marah, marah, marah, terganggu, marah, jengkel, 

kesal, tidak ramah. Yang kedua adalah perasaan kasihan yang terkait dengan 

kepahitan, pemecatan, dan kesengsaraan yang signifikan. Ketiga, ketakutan 

adalah suatu kecenderungan atau aktivitas yang memiliki sensasi ketakutan, 

stres, kegugupan, perasaan sangat khawatir, stres, siap, sengsara, ketakutan, 

sangat khawatir, takut dan hiruk pikuk; Keempat, kegembiraan: perasaan 

yang memiliki perasaan gembira, kebahagiaan, kepuasan, pelipur lara, 

kebanggaan, keajaiban, minat, kegembiraan dan kesenangan. Kelima, Cinta: 

adalah kecenderungan untuk memilih seseorang atau sesuatu, misalnya; 

kekerabatan, pengakuan, kepercayaan, pertimbangan, kedekatan, komitmen, 

penghargaan, dan cinta. 6, terkejut. Kecenderungan yang menggambarkan 

perasaan kaget dan heran, Ketujuh Iritasi: perasaan yang menyampaikan 

rasa malu, jijik, jijik, hina dan kedelapan adalah aib adalah perasaan yang 

menggambarkan perasaan tanggung jawab, aib, kebencian, ratapan, malu, 

malu, dan hati yang kacau. 

Menurut Aisah (2006), ada banyak jenis kecerdasan emosi , 

termasuk masalah, ketakutan, ketidakpuasan, dll, yang semuanya memiliki 

makna dasar yang disesalkan. Perasaan yang berbeda-beda, misalnya 

senang, puas, ceria, dan lain sebagainya, semuanya berimplikasi baik. 

Seperti digambarkan di atas, sangat mungkin dianggap segala 

perasaan pada hakikatnya ialah kecenderungan untuk bertindak. Oleh karena 

itu, cakupan perasaan yang luas yang mendorong individu untuk merespons 

atau menindaklanjuti peningkatan saat ini. 

c. Pengertian Kecerdasan Emosi 

Kecerdasan emosi sebagai kapasitas untuk merasakan, memahami, dan 

berhasil menerapkan kekuatan kecerdasan emosi sebagai energi manusia, 

data, hubungan dan dampak (Al. Tridhonanto, 2010: 8). (Goleman, 

1999:512) yang mencirikan bahwa kecerdasan emosi menyinggung 
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kapasitas untuk memahami perasaan kita sendiri dan sensasi orang lain, 

kapasitas untuk memacu diri kita sendiri, dan kapasitas untuk mengawasi. 

perasaan diri sendiri maupun orang lain. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

sseorang untuk dapat mengontrol kecerdasan emosi nya dapat dilihat dari 

kecenderungan mengenali diri sendiri serta orang lain. 

d. Aspek-Aspek Kecerdasan Emosi 

Menurut Salovey (Goleman, 1996: 57-59) membagi kecerdasan emosi  

ke dalam lima wilayah mendasar seperti yang digambarkan di bawah ini. 

1) Mengenali Kecerdasan Emosi  Diri 

 Kesadaran diri mengenali perasaan waktu perasaan itu terjadi, dan 

kemampuan mengenali kecerdasan emosi  diri ini merupakan dasar 

kecerdasan emosi. Ahli   psikologi   menyebut   kesadaran   ini sebagai 

metamood yaitu kesadaran diri seseorang akan kecerdasan emosinya 

sendiri. Banyak ahli percaya bahwa kesadaran diri dapat dilatih kepada 

anak, sejak usia dini anak dapat belajar menganalisa perasaanya sendiri. 

Melatih anak untuk mampu menganalisa perasaan yang dirasakannya sejak 

usia dini dan mengenali penyebab terjadinya perasaan yang dirasakan 

merupakan langkah penting untuk meningkatkan kecerdasan emosi. 

2) Mengelola Kecerdasan Emosi  

 Menata kecerdasan emosi  sebagai alat untuk mencapai tujuan 

merupakan hal yang sangat penting dalam kaitan untuk memberi perhatian, 

memotivasi diri sendiri, menguasai diri sendiri dan berkreasi. Orang- orang 

yang memiliki kemampuan memotivasi diri sendiri cenderung jauh lebih 

produktif dan efektif dalam hal apapun yang mereka kerjakan. 

3) Memotivasi Diri Sendiri 
 Membangkitkan diri Anda sebagai sarana untuk mencapai tujuan adalah hal 

mendasar sejauh terlibat, pasti, mengendalikan diri, dan menjadi inovatif. Individu 

yang dapat memacu diri umumnya secara signifikan lebih akomodatif dan layak 

dalam apa pun dilakukan. 
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4) Mengenali Kecerdasan Emosi  Orang Lain 

 Mengenali kecerdasan emosi  orang lain merupakan untuk membaca 

perasaan orang lain yang ditampakkannya melalui isyarat-isyarat yang 

ditangkap. Ciri orang yang mampu mengendalikan kecerdasan emosi  

orang lain adalah  mampu  berempati.  Empati  diartikan  sebagai  

kemampuan yang bergabung pada kesadaran diri yang merupakan 

keterampilan bergaul dasar. Individu yang memiliki empati tinggi lebih 

mampu untuk menangkap sinyal-sinyal yang dibutuhkan atau dikehendaki 

oleh orang lain. 

5) Membina Hubungan 

 Membina hubungan dengan orang lain adalah keterampilan- 

keterampilan untuk berhubungan dengan orang lain yang merupakan 

kecakapan kecerdasan emosi yang mendukung keberhasilan dalam bergaul 

dengan orang lain. Keterampilan membina hubungan merupakan 

keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan dan 

keberhasilan.  Individu  yang  hebat  dalam  keterampilan  ini  akan sukses 

dalam bidang apapun yang berhubungan dengan pergaulan interaksi 

dengan orang lain. 

Sedangkan Goleman (2001) sendiri dalam bukunya Kecerdasan emosi 

untuk Mencapai Puncak Prestasi. Membagi Kecerdasan emosi dan sosial 

dalam lima kecakapan yang dijelaskan berikut ini. 

a) Kesadaran diri: Mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat, dan 

memggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri; 

memiliki tolak ukur yamg realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan 

diri yang kuat. 

b) Pengaturan diri: Mengangani kecerdasan emosi  kita sedemikian 

sehingga berdampak positif kepada pelaksanaan tugas; peka terhadap kata 

hati dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran; 

mampu pulih kembali dari tekanan kecerdasan emosi . 

c) Motivasi: Menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk 

menggerakkan dan menuntun kita menuju sasaran; membantu kita 

mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif, dan untuk bertahan 

menghadapi kegagalan dan frustasi. 
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d) Empati:   Merasakan   yang   dirasakan   oleh   orang   lain,   mampu 

memahami   perspektif   mereka,   menumbuhkan   hubungan   saling 

percaya dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang. 

e) Keterampilan  sosial:  Menangani  kecerdasan emosi   dengan  baik  

ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi 

dan   jaringan   sosial;   berinteraksi   dengan lancar; menggunakan-

keterampilan ini untuk mempengaruhi dan memimpin, bermusyawarah 

dan menyelesaikan perselisihan, dan untuk bekerja sama dan bekerja 

dalam tim. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek 

kecerdasan emosi adalah kemampuan memahami dan mengelola kecerdasan 

emosi  diri, memotivasi diri sendiri, memahami kecerdasan emosi  orang lain, 

dan keterampilan menjalin hubungan dengan orang lain. 

e. Ciri Kecerdasan Emosi 

Menurut  Al.  Tridhonanto  (2010:  42-43)  ciri-ciri  remaja  yang 

memiliki kecerdasan emosi adalah remaja yang dapat mengendalikan diri, 

mempunyai sikap empati, dapat menyelesaikan konfliknya senidri , dan bisa 

bekerja sama dalam team dan Tidak memiliki sifat yang monoton dan 

mempunyai sifat humor.  

Menurut Goleman (2001 : 158) ciri-ciri remaja yang memiliki 

kecerdasan emosi adalah remaja yang mempunyai  Perasaan terkendali dan 

penguasaan seseorang terhadap tubuh, prilaku dan dunia, perasaan anak 

bahwa ia lebih cenderung berhasil daripada tidak dalam apa yang 

dikerjakannya, dan bahwa orang-orang dewasa akan bersedia menolong.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa remaja yang 

memiliki kecerdasan emosi yang baik adalah remaja yang mampu dapat   

mengenali   kecerdasan emosi    diri,  mengelola   kecerdasan emosi , 

memotivasi diri, mengenali kecerdasan emosi  orang lain, dan membina 

hubungan dengan sesama remaja. 

f. Tingkatan Kecerdasan Emosi 

Wawasan antusias merupakan salah satu atribut psikologis yang 

menjadi variabel dalam audit ini. Azwar (2013:22) mengungkap bahwa 
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gagasan penelitian otak sebagai pemikiran spekulatif jelas sulit untuk diukur 

secara lugas memikirkan bahwa pemikiran tersebut merupakan kesan 

pertimbangan atau perenungan tentang sesuatu. Tanpa pemahaman yang baik 

tentang pemikiran teoretis dari suatu properti, tidak masuk akal untuk 

membuat instrumen siap mengukur kualitasnya dalam arti yang sebenarnya. 

2. Kercerdasan Emosi Perserta Didik SMP 

a. Perkembangan Kecerdasan Emosi  pada Remaja 

Remaja cenderung memiliki semangat yang tinggi dibandingkan 

dengan orang dewasa. Perasaan anak-anak muda secara teratur membanjiri 

dan perasaan permusuhan mereka pasti akan muncul. Status usaha saat ini 

umumnya karena masalah dalam memenuhi kebutuhan mereka dan 

lingkungan yang menghambat pemenuhan prasyarat ini. (Hurlock, 2002) 

merekomendasikan bahwa ada 3 (tiga) macam kecerdasan emosi  yang 

muncul pada masa remaja, yaitu: 

1) Kecerdasan emosi  marah 

Perasaan marah muncul lebih efektif bila dikontraskan dengan 

perasaan yang berbeda dalam kehidupan remaja. Alasan perasaan pada 

orang muda adalah titik di mana mereka malu, malu, malu atau terpojok di 

depan teman-teman mereka. Pemuda yang cukup berkembang 

menunjukkan kekesalannya tidak lagi dengan berjuang seperti di masa 

remaja - Konyol dulu. Dalam beberapa kasus, anak muda juga melakukan 

demonstrasi kebiadaban untuk mengungkapkan perasaan marah, meskipun 

mereka berusaha untuk meredam keinginan untuk melakukan tindakan 

tersebut. Pada dasarnya, anak-anak pada umumnya akan menggantikan 

perasaan kekanak-kanakan mereka dengan cara yang lebih menyenangkan. 

2) Kecerdasan emosi  takut 

Sebagaimana disebut perhatian oleh Goleman (2001:158) sensasi 

ketakutan berarti gambaran kekecewaan yang dialami orang, baik terhadap 
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objek dari luar maupun dalam diri orang tersebut. Hal-hal dari luar diri 

sendiri, misalnya ketakutan akan hooligan, ketakutan akan harimau, dan 

penipu. Ketakutan yang dimiliki benda itu pada orang tersebut, misalnya, 

adalah ketakutan tidak lulus dan takut melakukan kesalahan. Sensasi 

ketakutan yang dialami selama masa muda dapat diringkas sebagai 

berikut: 1). Takut akan masalah karena sikap orang tua yang tidak masuk 

akal dan sebagian besar tidak dapat diprediksi dalam keluarga, 2). Takut 

masalah memperoleh status baik dalam pertemuan sahabat dan dalam 

keluarga, 3). Takut isu perubahan instruktif, atau keputusan instruktif yang 

sesuai kapasitas dan tujuan, 4). Takut masalah memilih situasi sesuai 

kapasitas dan keinginan, 5). Takut akan masalah seksual, 6). Takut akan 

bahaya bagi diri sendiri. Menjelang akhir masa muda dan memasuki masa 

dewasa awal, muncul perasaan takut atau gugup baru mengenai masalah 

keuangan, pekerjaan, kemalangan bisnis, keyakinan/keyakinan politik, 

keyakinan/agama, pernikahan dan keluarga. Anak-anak yang sudah 

dewasa akan berusaha untuk mengalahkan isu-isu yang menimbulkan 

ketakutan. 

3) Kecerdasan emosi  cinta 

Perasaan telah ada pada anak-anak sejak tahap awal dan terus 

terbentuk hingga dewasa, sedangkan pada masa pra-dewasa, cinta 

dikoordinasikan dengan jenis kelamin lain. Pada awalnya, cinta ditujukan 

kepada wali, terutama ibu. Di masa muda, cinta ditujukan untuk wali dari 

berbagai jenis kelamin, misalnya, pria muda akan jatuh cinta pada ibu 

mereka dan wanita muda akan terpesona pada ayah mereka. Pada masa 

pra-dewasa, arah dan objek kasih sayang berubah terhadap teman-teman 

dari jenis kelamin lain. 

b. Kecerdasan Emosi  Pada Siswa SMP 

 Kecerdasan emosi akan terus berkembangan seiring perjalanan 

kehidupan seseorang terkhusus remaja. Perbedaan hormoneal maupun kondisi 
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psikologis antara laki-laki dan perempuan menyebabkan adanya perbedaan 

karakteristik kecerdasan emosi di antara keduanya. Laki-laki dan perempuan 

keduanya berbeda secara badaniah dan psikologis serta peran yang  akan 

diberikan oleh masyarakat, oleh karena itu dalam perkembangan kecerdasan 

emosi keduanya juga memiliki perbedaan. Perbedaan jenis kelamin pada 

kecerdasan emosi dijelaskan sebagai pengaruh sosialisasi awal kecerdasan 

emosi. Anak laki-laki diharapkan lebih mandiri, aktif,dan percaya diri, 

sementara anak perempuan diharapkan lebih ekspresif,hangat secara 

kecerdasan emosi, suka menolong,dan sensitive menurut Leslie Brody dan 

Judith Hall (dalam Goleman 2007). Dengan kata lain, bahwa perempuan 

cenderung mempertimbangkan sisi kecerdasan emosi jauh lebih memiliki 

kecerdasan emosi yang tinggi daripada laki-laki, begitu pula sebaliknya. 

 Hal ini dibutikan melalui beberapa penelitian, yaitu penelitian di 

Jerman, Donges, Kersting & Suslow (2012) menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memaknakan ekspresi wajah 

yang tampak, khususnya pada kecerdasan emosi  bahagia atau senang. Wanita 

menunjukkan kemampuan yang lebih tinggi dalam memaknakan ekspresi 

wajah dalam kecerdasan emosi positif dibandingkan laki-laki. Penelitian 

(Abler,et al., 2010; Kruger, et al., 2013)  pada hasilnya menyatakan secara 

umum wanita memiliki kepekaan yang tinggi dalam mempersepsi stimulus 

sosial-afektif sehingga dapat memahami keadaan kecerdasan emosi  orang 

lain dengan lebih baik. Sedangkan laki- laki  cenderung lebih  netral  dan  

tidak  begitu  peka dalam  memaknakan kecerdasan emosi  yang sedang 

dirasakan temannya. 

c. Perbedaan Kecerdasan Emosi  Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin 

Perbedaan kecerdasan emosi tidak hanya nampak jika dibedakan 

berdasarkan program kelas (akelerasi dan reguler), namun juga berdasarkan 

jenis kelamin, yakni siswa laki-laki dan siswa perempuan. Fischer (dalam 

Gökçen, dkk, 2014: 34) menyatakan bahwa dalam masyarakat Barat, 
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perempuan secara khas lebih peduli dan berperan memelihara yang 

menekankan pada kecerdasan emosi. Sedangkan laki-laki lebih tegas dan 

diharapkan untuk menyembunyikan dan mengontrol kecerdasan emosi nya. 

Hasil penelitian Gökçen, dkk (2014) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

kecerdasan emosi antara laki-laki dan perempuan pada aspek kecerdasan 

emosi (emotionality) dan kontrol diri (self-control), dimana perempuan 

memiliki skor lebih tinggi dalam aspek kecerdasan emosi sedangkan skor 

laki-laki lebih tinggi dalam aspek kontrol diri. Petrides (dalam Gökçen, dkk, 

2014: 34) menyatakan bahwa individu dengan skor kecerdasan emosi yang 

lebih tinggi merasa dirinya lebih menyentuh perasaannya dan lebih mampu 

mempertahankan hubungan dekat. Selain itu, 

Mikolajczak, dkk (dalam Gökçen, dkk, 2014: 34) perempuan 

memiliki kapasitas kecerdasan emosi (memahami, mengekspresikan, dan 

merespon informasi kecerdasan emosi) lebih tinggi, sedangkan laki-laki lebih 

berhasil mengontrol kecerdasan emosi nya. Berdasarkan penjelasan di atas, 

maka nampak bahwa terdapat perbedaan kecerdasan emosi  berdasarkan jenis 

kelamin, yakni pada aspek kecerdasan emosi perempuan yang lebih tinggi, 

sedangkan pada aspek kontrol diri laki-laki yang lebih tinggi. 

 

B. Kerangka Berpikir 

Keberhasilan peserta didik untuk mencapai kesuksesan bukan saja dari 

kecerdasan intelektual, tetapi juga oleh kecerdasan yang lain salah satunya adalah 

kecerdasan emosi. Kecerdasan intelektual hanya menyumbangkan 20%   untuk   

kesuksesan seseorang dan selebihnya disumbangkan oleh kecerdasan emosi yakni 

80%. 

Banyak sekali cara untuk meningkatkan kecerdasan emosi peserta didik salah 

satunya adalah mengikuti kegiatan bimbingan konseling merupakan salah satu 

bentuk bimbingan piskologis yang dapat mengembangkan keterampilan sosial 

seseorang hal ini dikarenakan bimbingan konseling akan membentuk sebuah situasi 
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sosial yang dapat memberikan kesempatan kepada individu untuk bertinteraksi 

dengan orang lain dan secara tidak langsung peserta didik akan memproleh nilai-

nilai yang terkandung dalam proses bimbingan konseling Hal ini menunjukan bahwa 

bimbingan konseling memberikan ruang pada individu untuk berinteraksi secara 

langsung dan berkelanjutan. 
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Kecerdasan emosi dipengaruhi 

oleh beberapa faktor 

baik secara internal 

maupun eksternal yang 

dapat mempengaruhi 
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Jenis kelamin merupakan faktor 

yang dapat membedakan 

pencapaian kecerdasan emosi 

antara peserta didik laki-laki dan 

perempuan 

Perbedaan tingkat kecerdasan 

emosi yang dimiliki peserta 

didik laki-laki dan perempuan 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Berfiki

Kecerdasan emosi 

merupakan suatu 

kemampuan mengendalikan 

perasaaan dan emosi, baik 

pada diri sendiri maupun 

pada orang lain yang terlihat 

dari kecenderungan sesorang 

dalam bertindak. 

Peserta didik usia SMP merupakan 

rentang usia remaja yang mulai 

terjadinya perubahan baik 

secara fisik, psikis, maupun 

sosial. Perubahan tersebut 

berbeda antara laki-laki dan 

perempuan  
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Hipotesis 

 
Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah  

 

Ha : Terdapat perbedaan kecerdasan emosi antara peserta didik laki-laki dan 

perempuan.  
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