
1 
 

 
 

PENDAHULUAN 

Kemampuan berpikir merupakan aspek penting di dalam sumber daya 

manusia. Namun dengan mempunyai kemampuan berpikir yang baik tidak 

menjamin individu akan berhasil tanpa disertai dengan kemampuan mengatur 

emosi yang baik. Penelitian oleh Goleman yang menunjukkan bahwa IQ memiliki 

kontribusi 20%  sedangkan 80% ditentukan oleh kecerdasan emosi. Individu 

dengan IQ tinggi namun karena kurang dapat mengelola emosinya seringkali 

dalam menentukan dan memecahkan masalah mengalami kesulitan dan menjadi 

sumber konflik dalam diri (Goleman, 2001). Dengan demikian kecerdasan 

emosional merupakan hal yang penting. Individu yang mempunyai  kecerdasan 

emosi yang baik mampu mengendalikan dirinya dengan mengabil keputusan yang 

tepat dan dapat bergaul dengan mudah dalam situasi apapun. Individu yang 

mempunyai kecerdasan emosi yang kurang baik akan gagal mengatur emosi 

mereka sehingga memunculkan emosi yang berlebihan dan akhirnya berujung 

pada tindakan yang memalukan atau menyimpang dari norma. 

Kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengelola 

perasaan antara lain dirinya sendiri dan orang lain, tegar menghadapi frustrasi, 

sanggup mengatasi dorongan-dorongan primitif dan kepuasan-kepuasan sesaat, 

mengatur suasana hati dan reaktif, dan mampu berempati pada orang lain 

(Goleman, 1999). Kecerdasan emosi mempunyai fungsi yang sangat penting 

dalam perkembangan pada remaja, dengan demikian untuk dapat berhubungan 

dengan orang lain secara baik individu memerlukan kemampuan untuk mengerti 

dan mengendalikan emosi diri dan orang lain secara baik. Melalui kecerdasan 
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emosi yang baik, remaja diharapkan mampu memberikan penilaian yang baik 

terhadap dirinya, dan mampu untuk tidak terpengaruh oleh hal-hal yang buruk 

yang ada dilingkungan, serta dapat mengendalikan perasaannya dengan baik.  

Perubahan emosi yang terjadi pada remaja menyebabkan remaja pada 

umumnya memiliki kondisi emosi yang labil.  Menurut Hurlock (1999) masa 

remaja dikenal dengan masa badai dan tekanan (storm and stress) yaitu suatu 

masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan 

kelenjar. Masa remaja disebut juga sebagai masa puber. Perubahan yang terjadi 

selama masa remaja menimbulkan keraguan, perasaan tidak mampu dan tidak 

aman (Hurlock, 1999). Keadaan seperti ini menyebabkan remaja mengalami 

kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya, dan tidak mampu 

menghadapi tekanan-tekanan dari lingkungan. Remaja pun menolak bantuan dari 

orang yang berada di sekitar mereka karena remaja merasa mandiri.  

Emosi sebenarnya dapat diekspresikan secara tepat dengan melihat kondisi 

sekitarnya. Kondisi sosial yang mengelilingi remaja pada masa kini dapat 

membuat meningginya emosi. Adapun meningginya emosi terutama karena anak 

laki-laki dan perempuan berada di bawah tekanan sosial dan menghadapi kondisi 

baru (Hurlock, 1999). Dengan demikian remaja kurang dapat mengontrol 

emosinya dan terpengaruh oleh tindakan-tindakan yang tidak baik. Hal-hal yang 

dianggap tidak sopan, tabu dan tidak pantas kini berubah menjadi sebaliknya, 

yaitu dianggap wajar dan pantas. Hal-hal yang baik dan semestinya dianggap 

sebagai sesuatu yang kuno, ketinggalan jaman dan tidak modern. Sebagian besar 

remaja menganggap bahwa merokok, mabuk-mabukan bahkan menggunakan 
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narkoba dan seks bebas kini diterima sebagai hal yang biasa, dan bukan sebagai 

penyimpangan, tetapi malah dianggap gaya hidup modern. Jika remaja tidak 

berperilaku seperti merokok, mabuk-mabukan bahkan memakai narkoba dan seks 

bebas atau belum pernah mencoba maka akan dianggap ketinggalan jaman. 

Di dalam media massa diberitakan banyak kasus melibatkan remaja yang 

bertindak kasar  atau  yang menganiaya orang lain. Berita mengenai tawuran yang 

terjadi pada tanggal 24 September 2012  yang dilakukan pelajar SMA 6 dan SMA 

70 Jakarta terutama siswa laki-laki yang sampai memakan korban jiwa 

(Damarjati, 2012). Maraknya tindakan menyimpang  remaja kini tidak hanya di 

kota-kota besar saja, namun sudah merebak sampai ke kota kecil bahkan 

pedesaan. Seperti di Salatiga pada tanggal 28 Juli 2012 polisi mengamankan 7 

pelajar laki-laki SMK karena melakukan tawuran  di wilayah Kemiri Salatiga 

(Rahmanta, 2012). Selain itu geng perempuan yang terdiri sekitar 20 pelajar SMA 

2 Kota Salatiga beramai-ramai mengeroyok Triana Oktaviani, seorang siswi SMA 

3 Salatiga (Seputar Indonesia.com, 24 November 2011). Menurut Alhamri dan 

Fakhrurrozi (2011) pelaku tawuran adalah orang yang tidak bisa mengontrol 

emosinya, dan ketika situasi di sekitarnya tidak nyaman orang tersebut bisa 

langsung emosi. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena kurangnya kecerdasan 

emosi yang dimiliki oleh para remaja. 

Berkaitan dengan kecerdasan emosi, dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Putra (2012) tentang meningkatkan kecerdasan emosional pada siswa kelas XI IS 

4 SMA Negeri 2 Salatiga melalui layanan bimbingan kelompok menyatakan 

bahwa kecerdasan emosi siswa XI IS SMA Negeri 2 Salatiga sebelum mengikuti 
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bimbingan kelompok dalam kategori cukup. Demikian pula informasi yang 

diberikan oleh guru bimbingan konseling SMA Negeri 2 Salatiga kecerdasan 

emosi kelas X dalam kategori cukup. Menurut wawancara  yang dilakukan pada 

tanggal 24 Pebruari 2014 terhadap siswa kelas XI IPS data yang diperoleh 

menunjukkan bahwa ketika mereka sedang sedih atau mengalami masalah pribadi 

membuat mereka tidak fokus dalam mengikuti pelajaran atau susah 

berkonsentrasi, badan jadi lemas dan malas untuk belajar, hal ini menunjukan 

bahwa siswa tidak sanggup untuk mengatur dirinya. Tetapi ketika teman mereka 

sedang menghadapi masalah mereka tidak segan untuk membantu. Contohnya 

ketika di luar sekolah ada teman yang berkelahi dengan orang yang tak dikenal 

mereka cenderung membantu temannya tanpa tahu sebabnya. Peristiwa tersebut 

menunjukkan bahwa siswa sebenarnya mempunyai empati yang tinggi, namun 

dalam kasus perkelahian tindakan empati tersebut dilakukan dalam keadaan yang 

salah. Seharusnya siwsa tersebut mampu melerai dan mendamaikan mereka yang 

berkelahi. 

Ada beberapa faktor yang memengaruhi kecerdasan emosi seorang remaja 

seperti pengalaman, usia, jenis kelamin, dan jabatan (Goleman dalam Siregar, 

2008). Dari beberapa faktor di atas peran jenis kelamin merupakan faktor bawaan 

sejak lahir. Laki-laki dan perempuan mempunyai kemampuan yang sama dalam 

hal meningkatkan kecerdasan emosional. Tetapi rata-rata wanita mungkin dapat 

lebih tinggi dibandingkan kaum pria dalam beberapa keterampilan emosi (namun 

ada juga pria yang lebih baik dibandingkan kebanyakan wanita), walaupun secara 

statistik ada perbedaan yang nyata diantara kedua kelompok tersebut. 



5 
 

 
 

Burret (2003), berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai 

perasaan emosional yang berbeda. Ketika emosi dibedakan menurut jenis kelamin, 

melalui percobaan di laboratorium terbukti ada kecenderungan bahwa perempuan 

lebih terpengaruh atau cepat menunjukkan sikap emosional. Santrock (2003), 

menyatakan bahwa masyarakat pada umumnya mengatakan bahwa wanita lebih 

dewasa dan lebih matang secara emosional dari pada laki-laki. Seorang laki-laki 

cenderung melampiaskan kemarahannya dengan tindakan fisik seperti memukul. 

Sebaliknya perempuan cenderung banyak bicara jika sedang marah. Renyaan 

(2010), menyatakan bahwa secara psikologis anak perempuan lebih cenderung, 

menekankan pada perasaan, sedangkan anak laki-laki lebih cenderung 

menonjolkan kekuatan fisik dan logika.  

Hasil penelitian yang dilakukan  oleh Katyal dan Awasthi (2005) tentang 

perbedaan kecerdasan emosi ditinjau dari jenis kelamin pada remaja di 

Chandigarh, menyatakan bahwa wanita mempunyai kecerdasan emosi lebih tinggi 

dari pada pria. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Garliah dan 

Khaterina (2012) tentang perbedaan kecerdasan emosi pada pria dan wanita yang 

mempelajari  dan yang tidak mempelajari alat musik piano menunjukkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan kecerdasan emosi antara subjek pria dan wanita. 

 Jadi dari beberapa fenomena, fakta dan hasil penelitian yang sebelumnya, 

peneliti ingin meneliti kembali perbedaan kecerdasan emosi siswa SMA Negeri 2 

Salatiga ditinjau dari jenis kelamin.  
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Kecerdasan Emosi 

Menurut Goleman (2001) kecerdasan emosi atau (emotional intelligence) 

adalah kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, 

kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan 

baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. 

Aspek-Aspek Kecerdasan Emosi (Goleman 2001)  

a. Kesadaran Diri  

Mengetahui apa yang individu rasakan pada suatu saat, dan 

menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri; 

memiliki tolok ukur yang realistis dan kepercayaan diri yang kuat. 

b. Pengaturan diri 

Menangani emosi individu sedemikian sehingga berdampak positif pada 

pelaksanaan tugas; peka terhadap kata hati dan sanggup menunda 

kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran; mampu pulih kembali dari 

tekanan emosi. 

c. Motivasi 

Menggunakan hasrat individu yang paling dalam untuk menggerakkan dan 

menuntun individu menuju sasaran, membantu dalam mengambil inisiatif 

dan bertindak sangat efektif, dan untuk bertahan menghadapi kegagalan 

dan frustrasi. 
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d. Empati  

Merasakan yang dirasakan orang lain, mampu memahami perspektif 

mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri 

dengan bermacam-macam orang. 

e. Keterampilan sosial 

Menangani emosi dengan baik ketika berhubungan  dengan orang lain dan 

dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial; berinteraksi dengan 

lancar; menggunakan keterampilan-keterampilan ini untuk mempengaruhi 

dan memimpin, bermusyawarah dan menyelesaikan perselisihan, dan 

untuk bekerja sama dan bekerja dalam tim. 

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kecerdasan Emosi menurut Goleman (dalam 

Siregar 2008)  

a. Jabatan 

Semakin tinggi jabatan seseorang, maka semakin penting keterampilan 

akan pribadinya dalam membuatnya menonjol dibanding mereka yang 

berprestasi biasa-biasa atau dengan kata lain semakin tinggi jabatan, maka 

semakin tinggi kecerdasan emosional yang dimiliki. 

b. Jenis Kelamin 

Pria dan wanita mempunyai kemampuan yang sama dalam hal 

meningkatkan kecerdasan emosional. Tetapi rata-rata wanita mungkin 

dapat lebih tinggi dibandingkan kaum pria dalam beberapa keterampilan 

emosi (namun ada juga pria yang lebih baik dibandingkan kebanyakan 
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wanita), walaupun secara statistik ada perbedaan yang nyata diantara 

kedua kelompok tersebut. 

c. Usia 

Siswa yang lebih tua sama baiknya atau lebih baik dibandingkan siswa 

yang lebih muda dalam penguasaan kecakapan emosi baru. 

d. Pengalaman 

Kecerdasan emosional dapat meningkat sepanjang hidup manusia. 

Sepanjang perjalanan hidup yang normal, kecerdasan emosional 

cenderung bertambah sementara manusia belajar untuk menangani suasana 

hati, menangani emosi-emosi yang menyulitkan, sehingga semakin cerdas 

dalam hal emosi dan dalam berhubungan dengan orang lain. Mayer (dalam 

Goleman 2001) menyatakan pendapat yang sama bahwa kecerdasan 

emosional berkembang sejalan dengan usia dan pengalaman dari kanak-

kanak hingga dewasa. 

Menurut Goleman (1997) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kecerdasan emosi remaja yaitu: 

a. Lingkungan 

1) Lingkungan terdekat ( keluarga) 

Orang tua adalah subjek utama yang perilakunya diidentifikasi oleh anak 

kemudian diinternalisasi sehingga akhirnya menjadi bagian dalam 

kepribadian anak.  
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2) Lingkungan luar (non keluarga) 

Dalam hal ini yang dimaksud adalah masyarakat dan lingkungan serta 

sekolah. 

b. Faktor pribadi 

1) Fisik 

a. Korteks 

b. Sistem limbik  

2) Psikis 

Jenis Kelamin 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Badudu, 1994), jenis kelamin 

adalah perbedaan atas pria dan wanita, atau jantan dan betina. Menurut Sears dan 

Peplau (1999), perbedaan jenis kelamin salah satunya dipengaruhi oleh faktor 

biologis, yang nampak pada perbedaan fisik seperti tinggi badan, kemampuan 

melahirkan anak, maupun menyusui dan juga hormon. Menurut Sears (1994)  

jenis kelamin merupakan unsur dasar dari konsep diri pribadi. Banyak orang 

memandang bahwa mereka mempunyai minat dan kepribadian yang bergantung 

pada jenis kelamin mereka. 

Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah dipaparkan maka ditarik suatu 

kesimpulan sementara  yang dinyatakan dalam hipotesis bahwa siswa SMA 

Negeri 2 Salatiga yang berjenis kelamin perempuan mempunyai kecerdasan emosi 
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lebih tinggi dari pada siswa SMA negeri 2 Salatiga yang berjenis kelamin laki-

laki. 

METODE PENELITIAN 

Jenis  Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 

komparasi. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kecerdasan emosi dan 

variabel bebas dalam penelitian ini adalah jenis kelamin. 

Partisipan 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Siswa SMA Negeri 2 Salatiga 

yang berjumlah 938 siswa, setiap kelas terdiri dari 35 siswa. Teknik pengambilan 

sampel dilakukan dengan menggunakan cluster random sampling yaitu 

pengambilan sampel berdasarkan randomisasi kelas. Jumlah sampel yang akan 

dilibatkan ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. 

n     =  

n =  ukuran sampel 

N =  ukuran populasi 

α = taraf signifikasi 0,01 

N     =  

 = 90 

Jadi responden yang akan dilibatkan sebagai sampel penelitian adalah 

sebayak 3 kelas diambil secara acak dan  didapat kelas X 3, X 8, XI IPS 4 yang 
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berjumlah 105 siswa. Waktu pengambilan data terdapat 6 siswa yang tidak masuk 

sehinggga sampel berjumlah 99 siswa. 

Alat Ukur 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala kecerdasan emosi 

Goleman (2001) dengan memodifikasi skala kecerdasan emosi berdasar teori 

Goleman yang dibuat oleh Wong (2000). Alternatif jawaban untuk setiap item 

skala kecerdasan emosi yang tersedia, yaitu: Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak 

Dapat Menentukan Dengan Pasti (N), Tidak Sesuai (TS), serta Sangat Tidak 

Sesuai (STS). Adapun nilai skala kecerdasan emosi untuk favourable adalah: nol 

(0) untuk Sangat Tidak Sesuai (STS), satu (1) untuk Tidak Sesuai (TS), dua (2) 

untuk Tidak Dapat Menentukan Dengan Pasti (N), tiga (3) untuk Sesuai (S), dan 

empat (4) untuk Sangat Sesuai (SS). Sebaliknya untuk unfavourable adalah empat 

(4) untuk Sangat Tidak Sesuai (STS), tiga (3) untuk Tidak Sesuai (TS), dua (2) 

untuk Tidak Dapat Menentukan Dengan Pasti (N), satu (1) untuk Sesuai (S), dan 

nol (0) untuk Sangat Sesuai (SS). Artinya semakin tinggi skor yang diperoleh 

subjek berarti semakin tinggi kecerdasan emosi siswa SMA Negeri 2 Salatiga dan 

sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh subjek berarti semakin rendah 

kecerdasan emosi siswa SMA Negeri 2 Salatiga. 

Proses seleksi item dalam penelitian ini menggunakan standar seleksi item 

uji daya diskriminasi dari Azwar (2012) yang menyatakan bahwa item yang 

dinyatakan valid apabila nilai r ≥ 0,3. Jika banyak item gugur standar dapat 

diturunkan menjadi ≥ 0,25. Berdasarkan hasil uji validitas item pada skala 
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psikologi dari 52 item terdapat 32 item valid dan 20 item yang gugur. Pengujian 

reliabilitas alat ukur menggunakan patokan Azwar (2012) yang menyatakan 

bahwa minimal koefisien konsistensi internal paling tidak setinggi 0,80. Sesuai 

dengan standar reliabilitas menurut Azwar (2012). Analisisnya dengan memakai 

Alpha Cronbach dengan hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa alat 

ukur kecerdasan emosi reliabel dengan koefisien sebesar 0,872 berarti angket 

kecerdasan emosi ini dapat diandalkan untuk mengungkapkan kecerdasan emosi 

seseorang. 

Prosedur Penelitian 

Proses pengambilan data peneliti tidak terjun langsung menemui 

responden dikarenakan di sesuaikan dengan jam mata pelajaran bimbingan 

konseling. Jumlah skala yang diisi oleh sampel laki-laki adalah 45 buah, untuk 

skala yang dibagikan oleh sampel perempuan adalah 54 buah. Jumlah seluruh 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 99 responden. 

Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan 

uji-t. Adapun alasan mempergunakan analisis statistik tersebut karena uji -t 

bertujuan untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan dalam hal 

kecerdasan emosi antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Penelitian ini 

dilakukan dengan bantuan program SPSS (Statistical Packages for Special 

Science) for windows release 16.0. 
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HASIL PENELITIAN 

Uji Asumsi 

Sebelum uji hipotesis dilakukan uji normalitas yang dilihat melalui teknik 

Kolmogorov - Smirnov - Z. Hasil uji normalitas menunjukkan data angket 

kecerdasan emosi untuk 99 subjek yaitu, 45 subjek siswa laki-laki mempunyai 

distribusi normal dengan nilai koefisien K-S Z = 0,788. 54 subjek siswa 

perempuan mempunyai distribusi normal dengan nilai koefisien K - S Z = 0,480. 

Kedua nilai tersebut memiliki nilai p>0,05 sehingga dapat dikatakan kedua 

kelompok sampel memiliki distribusi normal. 

Hasil uji homogenitas kecerdasan emosi antara siswa laki-laki dan siswa 

perempuan menggunakan Levene’s - Independent Sample Test menunjukkan 

indeks nilai p (sig) = 0,156 > 0,05 yang berarti kecerdasan emosi siswa laki-laki 

dan siswa perempuan homogen. 

Analisis Deskriptif 

Berdasarkan analisis deskriptif bahwa siswa laki-laki mempunyai kriteria 

kecerdasan emosi yang sangat tinggi 4% Kriteria kecerdasan emosi yang tinggi 

sebesar 49% dan kriteria kecerdasan emosi yang cukup 45% dan kriteria 

kecerdasan emosi yang rendah sebesar 2% dengan rata-rata 77,98 dan standar 

deviasi 15,370. 

 

 

 

 

 



14 
 

 
 

Table 1 

Kategori Kecerdasan Emosi Pada Siswa Laki-Laki  

Skor Kriteria F Presentase Min Max Mean SD 

102,4 ≤ x < 128 Sangat 

Tinggi 

2 4%  114   

76,8 ≤ x < 102,4 Tinggi 22 49%   77,98  

51,2 ≤ x < 76,8 Cukup 20 45,%     

25,6 ≤ x < 51,2 Rendah 1 2% 48    

0 ≤ x < 25,6 Sangat 

Rendah 

0 0%     

Jumlah  45 100%    15,370 

 

Siswa perempuan mempunyai kriteria kecerdasan emosi yang sangat 

tinggi 4%, dan kriteria kecerdasan emosi yang tinggi 48%, dan Kriteria 

kecerdasan emosi yang cukup sebesar 48%, dan kecerdasan emosi yang rendah 

sebesar 0%, dengan rata-rata 77,85 dan standar deviasi 12,468. 

Tabel 2 

Kategori Kecerdasan Emosi Pada Siswa Perempuan 

Skor Kriteria F Presentase Min Max Mean SD 

102,4 ≤ x < 128 Sangat 

Tinggi 

2 4%  110   

76,8 ≤ x < 102,4 Tinggi 26 48%   77,85  

51,2 ≤ x < 76,8 Cukup 26 48% 58    

25,6 ≤ x < 51,2 Rendah 0 0%     

0 ≤ x < 25,6 Sangat 

Rendah 

0 0%     

Jumlah  54 100%    12,468 

 

Uji Beda 

Dalam hal ini uji perbedaan kecerdasan emosi siswa laki-laki dan 

perempuan di SMA Negeri 2 Salatiga dilakukan dengan menggunakan SPSS 16.0. 

terlihat dari hasil uji -t menunjukan indeks nilai p (sig) = 0,964 ( p > 0,05 ). 
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dengan demikian menunjukan bahwa tidak ada perbedaan kecerdasan emosi siswa 

SMA Negeri 2 Salatiga ditinjau dari jenis kelamin. 

Tabel 3 

Independent Samples Test 

  
Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

Jumlah Equal 

variances 

assumed 

2.041 .156 .045 97 .964 .126 2.798 -5.426 5.678 

Equal 

variances not 

assumed 

  

.044 84.412 .965 .126 2.851 -5.543 5.795 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis perbedaan kecerdasan emosi siswa laki-laki dan 

siswa perempuan di SMA Negeri 2 Salatiga diperoleh nilai thitung sebesar 0,045. 

Pengujian hipotesis yang diperoleh, diketahui bahwa tidak ada perbedaan 

kecerdasan emosi yang signifikan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Hal 

ini ditunjukan dengan melihat hasil uji-t hipotesis independent sampel test yang 

menunjukkan indeks nilai p (sig) = 0,964 (p > 0,05). Dengan demikian 

menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ditolak. Artinya bahwa tidak ada 
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perbedaan kecerdasan emosi siswa laki-laki dan siswa perempuan di SMA Negeri 

2 Salatiga.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Tutik (2007) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan kecerdasan emosional 

dosen MIPA ditinjau dari jenis kelamin. Garliah dan Khaterina (2012) juga 

menyatakan bahwa tidak ada perbedaan kecerdasan emosi antara pria dan wanita. 

Sebaliknya penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Katyal dan Awasthi 

(2005) yang menyatakan bahwa wanita mempunyai emosi lebih tinggi dari pada 

pria. 

Kecerdasan emosi merupakan kecerdasan yang dimiliki seseorang yang 

dianggap berkaitan dengan sifat-sifat yang dibentuk atas dasar lingkungan sosial 

dan budaya yang ada. Goleman (1997) menyatakan bahwa pola asuh orang tua, 

terutama bagaimana orang tua dalam mengajarkan emosi kepada anak sangatlah 

penting, karena ini merupakan salah satu usaha pencegahan awal sebelum banyak 

terjadi kasus-kasus yang mengindikasikan adanya kemerosotan kecerdasan emosi 

remaja. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang paling dekat dan sebagai 

sekolah emosi pertama bagi anak, maka dari itu peran orang tua dalam 

memberikan pengajaran emosi adalah penting. Pada jaman dulu orang tua dituntut 

untuk mendidik anak sesuai dengan jenis kelamin, namun pada era modern ini 

orang tua cenderung mendidik anak mereka dengan cara yang sama. Kecerdasan 

emosi yang tinggi dapat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua yang baik. Menurut 

Winarti (2010) pola asuh dengan penerapan disiplin demokrasi menghasilkan 

persentasi kecerdasan emosional yang tinggi lebih besar dari penerapan pola asuh 
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otoriter dan permisif. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan setiap 

orang tua mendidik anaknya dengan pola asuh demokrasi dan tidak membedakan 

laki-laki atau perempuan.  

Selain pola asuh orang tua faktor lain yang memengaruhi kecerdasan 

emosi adalah pendidikan emosi. Goleman (2000) menyatakan bahwa perbedaan 

didikan emosi menghasilkan keterampilan-keterampilan yang sangat berbeda, 

anak perempuan jadi mahir membaca sinyal emosi verbal maupun non verbal, 

mahir mengungkapkan dan mengkomunikasikan perasaan-perasaannya dan anak 

laki-laki menjadi lebih cakap dalam meredam emosi yang berkaitan dengan 

perasaan rentan, salah, takut dan sakit. Tetapi dengan perbedaan tersebut tidak 

mempengaruhi kecerdasan emosi baik laki-laki maupun perempuan. 

Berdasarkan analisis deskriptif rata-rata siswa laki-laki yang mempunyai 

kecerdasan emosi yang tinggi. Rata-rata siswa perempuan SMA Negeri 2 Salatiga 

mempunyai  kecerdasan emosi yang tinggi. Kecerdasan emosi yang tinggi ini 

menunjukkan bahwa remaja mampu mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan 

orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi 

dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Dalam era 

globalisasi yang penuh dengan berbagai persaingan peran seseorang tidak lagi 

mengacu norma-norma kehidupan sosial yang lebih banyak mempertimbangkan 

faktor jenis kelamin akan tetapi ditentukan oleh daya saing dan ketrampilan 

(Suryadi & Idris, 2004). Dengan demikian siswa laki-laki dan perempuan dapat 

mempunyai kecerdasan emosi yang sama. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perbedaan kecerdasan emosisiswa 

SMA Negeri 2 Salatiga ditinjau dari jenis kelamin, diperoleh kesimpualan: 

1. Tidak ada perbedaan kecerdasan emosi siswa SMA Negeri 2 Salatiga 

ditinjau dari jenis kelamin. 

2. Kecerdasan emosi sebagian besar siswa laki-laki (49%) dan siswa 

perempuan (48%), kecerdasan emosi siswa SMA Negeri 2 Salatiga 

rata-tara dalam kategori tinggi. 

SARAN-SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka peneliti 

menyarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bagi siswa hendaknya dapat mengatur dan mengontrol emosinya 

dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain, khususnya 

teman lawan jenisnya tanpa memandang perbedaan jenis kelamin 

karena kecerdasan emosi tidak dipengaruhi jenis kelamin. 

2. Bagi para pengajar agar tidak berfokus mengajar pada kecerdasan 

intelektual saja, tetapi lebih berfokus pada kecerdasan emosi sehingga 

siswa mampu untuk mengatur diri mereka sendiri. Tentunya dalam 

memberikan pengajaran tersebut tidak membedakan jenis kelamin. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengontrol faktor yang 

mempengaruhi kecerdasan emosi dan meneliti faktor lain yang 

mempengaruhi kecerdasan emosi seperti  jabatan, usia, dan 

pengalaman. 
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