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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara kecerdasan emosional dengan 

perilaku agresi pada siswa SMK Dr. Tjipto Ambarawa. Penelitian ini dilakukan 

terhadap 66 siswa SMK Dr. Tjipto Ambarawa. Pengumpulan data secara kuantitatif 

dilakukan dengan menggunakan dua instrumen. Kecerdasan Emosional dengan 

menggunakan Schutte Emotional Intelligent Scale (SEIS Schutte et al., 1998) dan 

perilaku agresi diukur dengan skala agresivitas disusun berdasarkan teori Buss & Perry 

(1992). Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat hubungan negatif signifikan antara 

kecerdasan emosional dengan perilaku agresif pada siswa SMK Dr. Tjipto Ambarawa  

(r = -0,036 dengan sig. = 0,388 (p > 0,05). 

Kata kunci : kecerdasan emosional, perilaku agresi, siswa SMK XI Dr. 

TjiptoAmbarawa 
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Abstract  

The research purpose to obsorve the relationship between the emotional intelligence to 

the aggressive behavior in student of SMK Dr. Tjipto Ambarawa. The quantitative data 

collection is done by using two instruments. The emotional intelligence by using 

Schutte Emotional Intelligent Scale (SEIS Schutte et al., 1998) and the aggressiveness 

measured  Buss & Perry (1992). The research showed is there is no negative 

relationship between emotional intelligence and aggressive behavior in students of SMK 

Dr. Tjipto Ambarawa (r = -0,036 with sig. = 0,0388 (p > 0,05). 

The key words : The emotional intelligence, the aggressive behavior, student 

XI of SMK Dr. Tjipto Ambarawa. 
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LATAR BELAKANG 

 Remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak ke masa dewasa. 

Pada masa ini remaja banyak mengalami perubahan baik perubahan secara fisik maupun 

psikis. Banyak para remaja yang melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan 

kepada sesama teman seperti memfitnah teman dan saling melontarkan kata-kata yang 

tidak pantas, serta rendahnya rasa saling menghormati kepada guru serta orang tua 

sebagai sosok yang seharusnya di hormati dan di segani. Sebagai generasi penerus 

bangsa seharusnya remaja mengisi kegiatan-kegiatan sehari-harinya dengan hal-hal 

yang positif (dalam Setiawati, 2015).  

 Jika dilihat dari jenjang pendidikannya maka masa remaja adalah siswa yang 

sedang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah 

Atas. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan dan tempat dimana 

siswa dapat mengembangkan bakat dan potensi yang di miliki. Apabila sekolah tersebut 

sudah di cemari dengan perilaku agresif maka perilaku agresif di sekolah tersebut 

dianggap biasa dan dapat semakin meluas (dalam Sari, 2015). Pada dasarnya perilaku 

agresif di miliki setiap orang hanya kadarnya saja yang berbeda-beda. Buss & Perry 

(1992) menyatakan agresivitas adalah segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk 

menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara verbal. Banyak faktor yang 

menyebabkan seseorang melakukan perilaku agresif, faktor tersebut yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal dari individu tersebut. Faktor eksternal seseorang melakukan 

perilaku agresi seperti faktor dari lingkungan masyarakat dan pengaruh dari teman 

sebaya. Faktor internal adalah faktor dari dalam individu seperti rendahnya tingkat 

kecerdasan seseorang.  
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 Salovey dan Mayer (1990) mendefinisikan kecerdasan emosional adalah bagian 

kemampuan untuk mengatur perasaan dan emosi diri sendiri dan orang lain, dan 

menggunkan informasi emosi tersebut untuk memandu proses berpikir dan bertingkah 

laku. Kecerdasan emosional memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan 

sehari-hari dan dalam pengendalian diri para remaja, sehingga para remaja dapat 

memberikan tanggapan atau respon berupa perilaku yang baik jika ia memiliki emosi 

yang baik. Rendahnya kecerdasan emosional menjadikan remaja tidak mampu untuk 

berempati terhadap orang lain, oleh karena itu tingginya kecerdasan emosional akan 

memperngaruhi tingkat agresivitas seorang remaja. Kemampuan individu yang 

merespon stimulus yang berpengaruh terhadap lingkungan dapat ditunjukkan dengan 

pribadi yang sehat, terarah dan jelas sesuai dengan stimulus serta tanggung jawab atas 

segala keputusan dan perbuatannya terhadap lingkungan. Jika hal tersebut terpenuhi, 

maka individu tersebut dikatakan matang emosinya (Cole dalam Aprius & Fajar, 2011).  

 SMK Dr. Tjipto Ambarawa merupakan sekolah yang berisi siswa laki-laki dan 

hanya ada beberapa saja siswa perempuan. SMK Dr.Tjipto Ambarawa terletak di Desa 

Rengas Tambakboyo, Kabupaten Semarang. SMK Dr. Tjipto mempunyai bebrapa 

jurusan pendidikan antara lain jurusan otomotif, jurusan elektro, dan jurusan komputer. 

SMK Dr. Tjipto pernah terlibat tawuran dengan beberapa sekolah di Kota Ambarawa 

maupun dengan sekolah-sekolah di luar wilayah Kota Ambarawa. Pada saat observasi 

yang dilakukan peneliti di SMK Dr. Tjipto Ambarawa terdapat siswa yang berperilaku 

agresif. Perilaku tersebut berupa perilaku agresif verbal berupa perkataan yang tidak 

pantas ditunjukkan kepada temannya seperti memarahi temannya dengan perkataan 

yang kasar, berteriak-teriak dan mengejek di dalam kelas pada saat ada temannya yang 

melakukan kesalahan, mengeluarkan kata-kata yang kotor atau kasar, serta terdapat 
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beberapa siswa yang bersikap kurang menghormati bapak atau ibu guru. Namun pada 

saat peneliti melakukan observasi pada tanggal 2 Agustus 2016 tidak menemukan 

adanya perilaku agresi yang bersifat fisik. Terdapat fenomena dalam bentuk agresi yang 

bersifat fisik yaitu terjadinya tawuran antar pelajar  SMK Dr. Tjipto Ambarawa, STM 

Kristen Salatiga, STM Muhammadiyah Salatiga, STM Islam Sudirman Ungaran, serta 

dua STM dari Magelang dan Temanggung yang terjadi pada hari Jumat 29 September 

2013. Peristiwa tawuran tersebut dinilai sudah sangat brutal, pasalnya pada saat 

diingatkan mereka tetap saja melawan. Dalam aksi tawuran ini terdapat seorang korban 

yang meninggal dunia bernama Alga Hidayat yang berusia 16 tahun yang tewas diduga 

karena penganiayaan dan adanya luka di kepala bagian belakang akibat pukulan benda 

tajam dan mengalami luka parah (dalam Redaksi Portal Kriminal, 2015).  

 Penelitian yang menunjukkan hubungan antara kecerdasan emosional dengan 

perilaku agresif dilakukan oleh Merda (1899). Ia meneliti tentang kontribusi kecerdasan 

emosional terhadap agresivitas pada remaja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

terdapat kontribusi kecerdasan emosi secara signifikan terhadap agresivitas dan 

kontribusinya sebesar 25 %. Penelitian lain dilakukan oleh Bakhtiar & Matulessy (2012) 

mengenai kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual dan agresivitas pada remaja. Hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan terdapat hubungan negatif antara kecerdasan emosi 

dan kecerdasan spiritual dengan agresivitas, baik secara simultan maupun terpisah. 

Remaja yang memiliki kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual tinggi cenderung 

rendah dalam perilaku agresif. Penelitian lain dilakukan oleh Aprius & Fajar (2011) 

mengenai perilaku agresi pada mahasiswa ditinjau dari kematangan emosi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara 

kematangan emosi dan perilaku agresi pada mahasiswa. Semakin tinggi kematangan 
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emosi maka akan semakin rendah perilaku agresi, sebaliknya semakin rendah 

kematangan emosi maka akan semakin tinggi perilaku agresi. Berdasarkan uraian diatas 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Hubungan antara kecerdasan 

emosional dengan perilaku agresif pada siswa SMK Dr. Tjipto Ambarawa “.  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perilaku Agresif 

1. Pengertian Agresif 

Moore & Fine (dalam, Wisnu 2014) mendefinisikan agresif adalah tingkah 

laku kekerasan secara fisik ataupun secara verbal terhadap individu lain atau 

terhadap objek. Buss & Perry (1992) menyatakan agresivitas adalah segala 

bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik 

maupun secara verbal. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa agresivitas adalah segala 

bentuk perilaku yang tidak menyenangkan yang mencakup ketidaknyamanan, 

rasa sakit, baik secara fisik maupun secara verbal.  

2. Faktor penyebab Perilaku Agresivitas 

Baron & Bryne (2005) mengemukakan beberapa faktor yang meyebabkan 

perilaku agresivitas, yaitu : 

a. Faktor Pribadi 

Faktor pribadi merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu 

yang akan berpengaruh pada munculnya perilku agresivitas seseorang, 

seperti pola perilaku Tipe A dan pola Perilaku Tipe B, hostile attributional 

bias, narsisme dan ancaman ego, serta perbedaan gender.  
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b. Faktor Sosial 

Faktor sosial yaitu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk 

berperilaku agresi yang berasal dari sosial individu tersebut, antara lain 

frustrasi, provokasi, agresi yang dipindahkan, kekerasan media, dan 

keterangsangan yang meningkat. 

c. Faktor  Situasional 

Faktor situasional mencakup hal-hal yang terjadi di lingkungan yang 

juga mempengaruhi reaksi individu terhadap suatu peristiwa, antara lain 

yang pertama suhu udara tinggi, suhu udara yang tinggi akan meningkatkan 

agresi, tetapi hanya sampai titik tertentu, diatas tingkatan tertentu agresi 

menurun selagi suhu udara meningkat karena orang-orang menjadi sangat 

tidak nyaman dan lelah sehingga mereka cenderung tidak ingin terlibat 

dalam agresi. Yang kedua yaitu alkohol, individu akan menjadi lebih agresif 

ketika mereka mengkonsumsi alkohol di bandingkan mereka yang tidak 

mengkonsumsi alkohol.  

3. Dimensi Perilaku Agresivitas 

Buss dan Perry (1992) menyatakan bahwa ada empat dimensi perilaku 

agresif, yaitu : 

a. Agresi fisik adalah perilaku yang bertujuan untuk menyerang, melukai dan 

melanggar hak oraang yang dilakukan secara fisik. 

b. Agresi verbal adalah perilaku yang bertujuan untuk menyerang, melukai dan 

melanggar hak orang lain berupa perkataan atau percakapan 

c. Agresi marah adalah reaksi yang ditimbulkan oleh sejumlah situasi yang 

merangsang termasuk ancaman, agresi lahiriah, pengekangan diri, serangan 
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lisan, kekecewaan, atau frustrasi dan dicirikan oleh reaksi kuat pada system 

syaraf otonomik, khususnya oleh reaksi darurat pada bagian simpatik, dan 

secara implisit disebabkan oleh reaksi serangan lahiriah, baik yang bersifat 

somatik atau jasmaniah maupun yang verbal atau lisan. 

d. Agresi permusuhan adalah kecenderungan ingin menimbulkan kerugian, 

kejahatan, gangguan atau kekerasan pada orang-orang lain dan 

kecenderungan melontarkan rasa kemarahan pada orang lain. 

Di dalam penelitian ini skala agresivitas yang digunakan adalah yang 

dikembangkan oleh Buss & Perry (1992) yakni meliputi agresi fisik, agresi 

verbal, agresi marah, dan agresi permusuhan. 

B. KECERDASAN EMOSIONAL 

1. Pengertian Kecerdasan Emosional 

Salovey dan Mayer (1990) mendefinisikan kecerdasan emosional adalah 

bagian kemampuan untuk mengatur perasaan dan emosi diri sendiri dan orang 

lain, dan menggunakan informasi emosi tersebut untuk memandu proses 

berpikir dan bertingkah laku. Goleman (2002) menyatakan bahwa kecerdasan 

emosional adalah kemampuan-kemampuan yang mencangkup pengendalian 

diri, semangat, ketekunan serta kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. 

Kemudian menurut Secapraman (dalam Sumardjono dkk, 2008) 

mengemukakan kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk 

mengenali, mengelola, dan mengontrol emosi agar seseorang mampu berespon 

secara positif terhadap setiap kondisi yang merangsang munculnya emosi-

emosi tersebut.  
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2. Unsur -unsur dalam Kecerdasan Emosional 

Salovey (dalam Sumardjono dkk, 2008), mendeskripsikan kemampuan 

kecerdasan emosional menjadi lima wilayah utama, yaitu : 

a. Mengenali emosi diri  

Intinya adalah kesadaran diri, yaitu mengenali perasaan sewaktu perasaan 

itu terjadi. Kemampuan mengenali diri sendiri merupakan kemampuan dasar 

dari kecerdasan emosional. Kesadaran diri adalah perhatian terus menerus 

teradap keadaan batin seseorang. Dalam kesadaran refleks diri ini, pikiran 

mengamati dan menggali pengalaman, termasuk emosi. Ketidakmampuan 

untuk mencermati perasaan yang sesungguhnya menandakan orang berada 

dalam kekuasaan emosi. 

b. Mengelola Emosi 

Kemampuan mengelola emosi yaitu menangani perasaan agar terungkap 

dengan tepat. Kecakapan ini tergantung pada kesadaran diri pula. Mengelola 

emosi berhubungan dengan kemampuan untuk menghibur diri sendiri, 

melepaskan kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan dan akibat yang 

timbul karena kegagalan keterampilan emosi dasar. Orang yang buruk 

kemampuannya dalam keterampilan ini terus menerus bertarung melawan 

rasa murung, orang yang pintar akan dapat bangkit kembali jauh lebih cepat. 

Kemampuan mengelola emosi meliputi: kemampuan penguasaan diri dan 

kemampuan menenangkan diri kembali.  

c. Memotivasi diri sendiri 

Kemampuan menata emosi, yaitu alat untuk mencapai tujuan dalam 

kaitan memberi perhatian yang sangat penting untuk memotivasi diri, 
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berkreasi dan menguasai diri. Orang yang memiliki kemampuan ini 

cenderung lebih produktif dan efektif dalam berbagai bidang kegiatan yang 

dikerjakan. Kemampuan ini didasari kemampuan mengendalikan emosi, 

yaitu dengan menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan 

hati. Kemampuan ini memunginkan orang menyesuaikan diri dalam 

tuntutan berkreasi yng berlangsung di tempat kerja sambil mengendalikan 

dorongan hati, kekuatan berpikir positif dan bersikap optimis.  

d. Mengenali emosi orang lain 

Kemampuan ini disebut dengan istilah empati, yaitu kemampuan yang 

juga bertanggung jawab pada kesadaran diri emosional, yang merupakan 

keterampilan dasar dalam bergaul. Kemampuan berempati, yaitu 

mengetahui perasaan orang lain ikut berperan dalam perjuangan hidup. 

Orang yang empatik mampu menangkap sinyal sosial yang tersembunyi dan 

mampu mengisyaratkan  apa yang dibutuhkan atau dikehendaki oleh orang 

lain. 

e. Membina hubungan dengan orang lain 

Seni membina hubungan sosial merupakan keterampilan mengelola 

orang lain, meliputi keterampilan sosial yang menjunjung popularitas, 

kepemimpinan dan keberhasilan hubungan antar pribadi. Individu yang 

terampil dalam kecerdasan emosioanl lancar dalam menjalani hubungan 

dengan orang lain, mampu  memimpin dan mengorganisasikan serta pintar 

menangani perselisihan dalam pekerjaan.  
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C. Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Perilaku Agresif pada Remaja 

Buss & Perry (1992) menyatakan agresivitas adalah segala bentuk 

perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun 

secara verbal. Munculnya perilaku agresif di sebabkan oleh beberapa faktor 

yang berasal dari internal dan eksternal individu, seperti konformitas, 

lingkungan keluarga, frustrasi, perbedaan gender serta lingkungan masyarakat 

dan juga salah satunya yaitu kecerdasan emosional. Salovey dan Mayer (1990) 

mendefinisikan kecerdasan emosional adalah bagian kemampuan untuk 

mengatur perasaan dan emosi diri sendiri dan orang lain, dan menggunakan 

informasi emosi tersebut untuk memandu proses berpikirdan bertingkah laku. 

Seseorang yang mempunyai kecerdasan emosional yang baik maka dia 

akan lebih bisa mengontrol emosinya dan akan menyalurkan emosi tersebut ke 

arah yang positif. Namun apabila tingkat kecerdasan emosional mereka rendah 

maka mereka tidak mampu mengendalikan dorongan emosi dan tidak mampu 

menghargai atau berempati dengan orang lain.  

Penelitian yang menunjukkan hubungan antara kecerdasan emosional 

dengan perilaku agresif dilakukan oleh Anna (2014) pada siswa kelas X SMKN 2 

Kota Bengkulu. Pada penelitian ini menggunakan sampel 50 siswa dari jumlah 

populasi 110 siswa kelas X TM SMKN 2 Kota Bengkulu, pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan negatif yang kuat dengan nilai r = - 0,709 antara kecerdasan emosional 

dengan perilaku agresif siswa kelas X TM (Teknik Mesin) SMKN 2 Kota 

Bengkulu.  
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Maka dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional seseorang dapat 

mempengaruhi perilaku agresif seseorang. Pada dasarnya seseorang yang 

memiliki tingkat kecerdasan emosional yang baik maka dapat mengontrol 

tindakan sehingga terhindar dari perilaku agresif yang merugikan orang lain dan 

dirinya sendiri.  

METODE PENELITIAN  

A. Variabel Penelitian  

Variabel Terikat (dependent variable) : Perilaku agresif 

Variabel Bebas (independent variable) : Kecerdasan Emosional  

B. Partisipan  

Populasi dalam penelitan ini adalah siswa kelas XI SMK Dr. Tjipto 

Ambarawa, dengan karakteristik sebagai berikut: berjenis kelamin laki-laki, 

merupakan siswa kelas XI SMK Dr. Tjipto Ambarawa, dan berusia antara 15-17 

tahun dengan jumlah populasi sebanyak 78 orang. Subjek dari penelitian ini 

berjumlah sebanyak 66 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling atau teknik pengambilan sampel yang tidak acak, yang mana 

penarikan sampel ini berdasarkan dengan kriteria yang sudah di tentukan.  

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini 

menggunakan metode skala. Skala yang di gunakan untuk mengukur perilaku 

agresi dengan menggunakan alat ukur yang dikembangkan oleh Buss & Perry 

(1992). Pengukuran kecerdasan emosional menggunakan Schutte Emotional 

Intelligent Scale(SEIS Schutte et al., 1998)yang di buat oleh Schutte et.al (1998).  
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D. Instrumen Alat Ukur 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

skala Agresivitas dan Kecerdasan Emosional. 

a. Skala Perilaku Agresif 

Alat ukur yang dipakai terdiri dari 4 dimensi yaitu agresi fisik, agresi 

verbal, agresi marah, dan agresi permusuhan dengan total item sebanyak 29 

buah. Alat ukur ini telah melalui dua kali uji coba sehingga memenuhi 

kualifikasi sebagai alat ukur yang baik, seperti koeisien validitas dan reliabilitas 

yang sesuai standar. Terdapat 5 item yang gugur melalui 2 kali pengujian, yaitu 

item 8, 10, 12, 14, dan 19 dengan reliabilitas sebesar 0,827. Item dalam skala ini 

menggunakan tujuh pilihan jawaban mulai 1 hingga 7. 

Tabel 1. Sebaran Item Skala Agresivitas  

No Dimensi Indikator 

Nomor Item Jumlah 

Item 

Valid 
Fav 

Un 

fav 

1 

 

 

 

Agresi fisik 

A. Agresi yang dilakukan 

untuk melukai orang 

lain secara fisik, seperti 

melukai, menyakiti 

orang lain secara fisik. 

Misalnya menyerang, 

memukul, menendang, 

atau membakar. 

 

1, 2, 

8*, 9, 

19*, 

23, 27, 

29 

 

14* 

 

 

6 
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2 

 

 

 

 

Agresi 

verbal 

Komponen perilaku 

motorik seperti: 

menyakiti dan melukai 

orang lain melalui 

verbalis, misalnya 

memaki, mengejek, 

membentak, berdebat, 

menunjukkan 

ketidaksesuaian/ketidak

setujuan, menyebar 

gosip dan bersikap 

sarkatis. 

 

3, 

15, 22, 

28 

 

10* 

 

4 

3 

 

 

 

Agresi 

marah 

B. Emosi atau afektif, 

perasaan tidak senang 

sebagai reaksi fisik atau 

cedera fisik maupun 

psikis yang diderita 

individu. Misalnya, 

kesal, hilang kesabaran, 

dan tidak mampu 

mengontrol rasa marah. 

4, 5, 

11, 16, 

21, 24, 

26 

  

7 

4 

 

 

Agresi 

permusuhan 

C. Sikap negatif terhadap 

orang lain karena 

penilaian sendiri yang 

negatif. 

6, 7, 

12*, 

13, 17, 

18, 20, 

25, 

  

7 

Total 24  

 

b. Skala Kecerdasan Emosional 

Skala yang digunakan dalam untuk mengukur kecerdasan emosional 

yaitu Schutte Emotional Intelligent Scale (SEIS Schuttel et al., 1998) yang 

dibuat oleh Schutte et.al (1998). Skala ini menggunakan 3 komponen dari 

model awal Salovey dan Mayer (1990) yaitu penilaian dan ekspresi emosi, 

regulasi emosi, dan pemanfaatan emosi dalam memecahkan masalah, skala ini 

terdiri dari 33 item. Dalam skala ini terdapat 4 pilihan jawaban SS (Sangat 

Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak setuju). Terdapat 15 
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item yang gugur melalui 3 kali pengujian, yaitu item 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 

21, 25, 27, 28, 29, dan 33  dengan reliabilitas sebesar 0,801. 

  Tabel 2. Sebaran Item Skala Kecerdasan emosional  

No Dimensi Indikator Item Total 

Favourable Unfavourable 

1. Penilaian dan 

ekspresi emosi 

1. Emosi diri 

verbal 

2. Emosi diri non 

verbal 

3. Emosi non 

verbal orang 

lain 

4. Empati 

 4*, 8*, 15*, 

16, 18, 22, 24, 

25*, 26, 29*, 

32 

5*, 33* 6 

2. Regulasi emosi 1. Regulasi emosi 

diri 

2. Regulasi diri 

orang lain 

6*, 7*, 9*, 

17, 21*, 31 

 2 

3.  Memanfaatkan 

kecerdasan 

emosi 

1. Perencanaan 

yang fleksibel 

2. Berpikir kreatif 

3. Perhatian akan 

suasana hati 

4. Motivasi emosi 

1, 2, 3, 10, 

11*, 12*, 13, 

14, 19, 20, 

23, 27*, 30 

28* 10 

 TOTAL  18 

 

HASIL PENELITIAN  

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov yang menunjukkan 

skala perilaku agresif (K-S-Z = 0,701) dan skala kecerdasan emosional (K-S-Z = 

0,668), p > 0,05 hasil tersebut menunjukkan data perilaku agresi dan data 

kecerdasan emosional berdistribusi normal.  
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2. Uji Linearitas 

Hasil uji linearitas menunjukkan adanya hubungan yang linear antara 

perilaku agresi dengan kecerdasan emosional dengan deviation linearity sebesar 

F= 1,418 dan nilai signifikasi = 0,160, p>0,05 yang artinya terdapat hubungan 

linear signifikan antara perilaku agresi dengan kecerdasan emosional. 

        Tabel 4. Hasil Uji Linearitas  

   Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

agresi * kecerdasan 

emosi 

Between Groups (Combine

d) 

22733.38

5 
26 874.361 

1.36

7 
.185 

Linearity 60.782 1 60.782 .095 .759 

Deviation 

from 

Linearity 

22672.60

3 
25 906.904 

1.41

8 
.160 

Within Groups 24938.93

3 
39 639.460 

  

Total 47672.31

8 
65 

   

 

Tabel 3. Hasil Uji Linearitas 

  

Agresi 

kecerdasan 

emosi 

Unstandardize

d Residual 

N 66 66 66 

Normal 

Parameters
a
 

Mean 107.68 99.56 .0000000 

Std. Deviation 27.082 8.102 27.06446322 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .087 .082 .093 

Positive .058 .058 .053 

Negative -.087 -.082 -.093 

Kolmogorov-Smirnov Z .710 .668 .756 

Asymp. Sig. (2-tailed) .694 .764 .618 

a. Test distribution is Normal. 
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3. Analisis Deskriptif 

   Berdasarkan hasil perhitungan variabel, berikut adalah kategorisasi 

deskriptifnya. Kategori ini berdasarkan data item valid yang ada, sebagai berikut :  

Tabel 5. Kategori Skor Perilaku Agresif 

No Interval Kategorisasi Mean F % 

1 132 ≤ x ≤ 168 Sangat tinggi  17 25,7 

2 96 ≤ x < 132 Tinggi  107,68 26 39,4 

3 96 ≤ x < 60 Rendah   19 28,8  

4 24  ≤ x < 60 Sangat rendah  4 6,1 

Jumlah  66 100 

 

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa skor perilaku agresi berada 

pada kategori tinggi dengan mean sebesar 107,68. Sebanyak 17 orang yang menjadi 

subjek penelitian memiliki skor perilaku agresi yang berada pada kategori sangat 

tinggi dengan prosentase 25,7 %. Terdapat 26 orang yang menjadi subjek penelitian 

memiliki skor perilaku agresi yang berada pada kategori tinggi dengan prosentase 

39,4 %. Terdapat 19 orang yang  menjadi subjek penelitian memiliki skor perilaku 

agresi pada kategori rendah dengan prosentase 28,8 %. Dan terdapat 4 orang yang 

menjadi subjek penelitian memiliki skor perilaku agresi pada kategori sangat 

rendah dengn prosentase 6,1 %. Skor yang diperoleh subjek bergerak dari skor 

minimum sebesar 60 sampai dengan skor maksium sebesar 168 dengan standar 

deviasi 27,08. 
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Tabel 6. Kategori Skor Kecerdasan Emosional  

No Interval Kategorisasi Mean F % 

1 55,25  ≤ x ≤ 68 Sangat tinggi  27 41 

2 42,5 ≤ x < 55,25  Tinggi  54,69 36 54,5 

3 29,75  ≤ x <42,5 Rendah   3 4,5  

4 17  ≤ x < 29,75  Sangat rendah   0 0 

Jumlah  66 100 

 

Berdasarkan tabel 6 di atas, dapat dilihat bahwa skor kecerdasan emosional 

berada pada kategori tinggi dengan mean sebesar 54,69. Sebanyak 27 orang yang 

menjadi subjek penelitian memiliki skor kecerdasan emosional yang berada pada 

skor sanggat tinggi dengan prosentase 41 %. Sebanyak 36 orang yang menjadi 

subjek penelitian memiliki skor kecerdaan emosional pada kategori tinggi  dengan 

prosentase 54,5%. Sebanyak 3 orang yang menjadi subjek penelitian memiliki skor 

kecerdasan emosional pada kategori rendah dengan prosentase 4,5 %. Tidak 

terdapat siswa dengan kategori sangat rendah dengann prosentase 0 %. Skor yang 

diperoleh subjek bergerak dari skor minimum sebesar 17 sampai dengan skor 

maksimun sebesar 68. Dengan standar deviasi 8,101.  
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4. Uji Korelasi  

Hasil korelasi antara kecerdasanemosionaldengan perilaku agresif adalah 

sebagai berikut : 

          Tabel 7. Hasil Korelasi antara Kecerdasan Emosional dengan Perilaku 

Agresif 

Correlations 

  

agresi 

kecerdasan 

emosional 

Perilaku 

agresif 

Pearson Correlation 1 -.036 

Sig. (1-tailed)  .388 

N 66 66 

kecerdasan 

emosional 

Pearson Correlation -.036 1 

Sig. (1-tailed) .388  

N 66 66 

 

Berdasarkan hasil uji perhitungan uji korelasi yang ditunjukkan oleh Tabel 7 di 

peroleh koefisien korelasi kecerdasan emosional  dengan perilaku agresif sebesar -0,036 

dengan sig.  0,388 (r= -0,036 dengan sig. = 0,388 (p > 0,05).Hasil ini menunjukkan 

bahwa tidak ada hubungan negatif signifikan antara kecerdasan emosional dengan 

dengan perilaku agresif pada siswa SMK Dr.Tjipto Ambarawa.  

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil uji perhitungan korelasi antar kecerdasan emosional dengan 

perilaku agresivitas di dapatkan nilai r sebesar -0,036dengan taraf signifikansi 0,388 

jauh lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 

negatif signifikan antara kecerdasan emosional dengan perilaku agresivitas pada siswa 

SMK Dr. Tjipto Ambarawa. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil 
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penelitian yang dilakukan oleh Ayu  (2014). Penelitian dilakukan pada siswa kelas X 

SMKN 2 Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

negatif yang kuat antara kecerdasan emosional dengan perilaku agresif siswa X TM 

(Teknik Mesin) SMKN 2 Kota Bengkulu. 

Hal tersebut berarti terdapat faktor lain selain kecerdasan emosional yang juga 

berperan terhadap individu untuk melakukan perilaku agresivitas seperti kecerdasan 

intelektual (IQ)  provokasi, frustrasi, perbedaan gender, pengaruh tekanan teman sebaya 

dan juga konformitas.  

Kemudian penelitian yang telah dilakukan oleh Ade (2015) di peroleh hasil bahwa 

terdapat hubungan positif signifikan antara konformitas dengan perilaku agresi pada 

remaja. Hal ini sesuai dengan teori Baron dan Byrne (2012) yang mengungkapkan 

bahwa salah satu aspek yang menyebabkan seseorang melakukan agresi adalah adanya 

daya tarik ingroup yang menyebabkan seseorang merasa memiliki kesamaan dengan 

sesama anggota kelompokdan cenderung melihat berbeda terhadap anggota kelompok 

lain (outgroup).  Terdapat juga faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan 

perilaku agresi yaitu adanya pengaruh dari kelompok. Pengaruh kelompok dalam 

perilaku agresi antara lain adalah menurunnya kendali moral. Adanya provokasi secara 

langsung dari pihak lain dalam kelompok merupakan pendorong terjadi perilaku agresi.  

Seseorang akan mudah terpengaruh melakukan perilaku agresi pada saat 

mendapatkan provokasi secara langsung dari kelompoknya (Sarwono, 2002). Walaupun 

kecerdasan emosional buka satu-satunya faktor yang menyebabkan perilaku agresivitas, 

namun kecerdasan emosional harus tetap dikembangkan agar seseorang mampuuntuk 

mengenali, memantau ataupun mengelola emosi diri. Sehingga individu dapat 

mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan tetap berfikir positif dalam melakukan 



19 
 

 

pencarian solusi dalam setiap masalah yang dihadapi. Namun apabila seseorang tidak 

mengembangkan kecerdasan emosionalnya maka seseorang tersebut akan sulit untuk 

mengendalikan emosi dirinya, kurangnnya rasa empati terhadap orang lain, dan 

seseorang akan kesulitan dalam memecahkan suatu masalah yang sedang di hadapi.  

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan antara kecerdasan emosional 

dengan perilaku agresivitas pasa siswa SMK Dr. Tjipto Ambarawa diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat hubungan negatif signifikan antara kecerdasan emosional 

dengan perilaku agresif pada siswa SMK Dr.Tjipto Ambarawa.  

2. Rerata skor perilaku agresif pada siswa SMK Dr. Tjpto Ambarawa berada pada 

kategori tinggi sebesar 107,68. Rerata skor kecerdasan emosional pada siswa 

SMK Dr. Tjipto Ambrawa berada pada kategori tinggi sebesar 54,69. 

SARAN 

 Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan peneliti, maka peneliti memberikan 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi siswa  

Siswa di sarankan untuk tetap mengembangkan kecerdasan emosional setiap 

individu karena dengan mengembangkan kecerdasan emosional siswa dapat 

mengenali dan mengelola emosinya sehingga siswa dapat menyalurkan 

emosinya ke arah yang lebih positif agar terhindar dari sesuatu hal yang tidak di 

inginkan tersebut terjadi. 
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2. Bagi Sekolah 

Sekolah diharapkan memberikan bimbingan kepada para siswa dan melatih 

kecerdasan emosional siswa supaya lebih berkembang sehingga perilaku agresi 

dapat diminimalisir dan sekolah diharapkan memberikan fasilitas untuk 

menyalurkan emosi diri ke arah yang lebih positif. Sekolah juga diharapkan 

memberikan seminar tentang kecerdasan emosional dengan perilaku  agresif 

agar siswa mendapatkan informasi yang lebih banyak mengenai hal tersebut 

serta dampak yang ditimbulkan.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya.  

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian di 

lingkup yang lebih luas lagi dengan sampel yang lebih banyak, serta bagi 

penelitian selanjutnya di harapkan untuk meneliti faktor-faktor lain selain 

kecerdasan emosional yang dapat mempengaruhi perilaku agresif, seperti 

frustrasi, konformitas, tekanan teman sebaya, dan provokasi.  
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