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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyak terjadinya tawuran antar pelajar 

yang pada umumnya dilakukan oleh siswa laki-laki. Santrock (2003), menyatakan 

bahwa masyarakat pada umumnya wanita lebih dewasa dan lebih matang secara 

emosional dari pada laki-laki, dan seorang laki-laki cenderung melampiaskan 

kemarahannya dengan tindakan fisik seperti memukul. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui perbedaan kecerdasan emosi siswalaki-laki dan siswa 

perempuan SMA Negeri 2 Salatiga . Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa 

SMA Negeri 2 Salatiga. Sampel dalam penelitian ini adalah 99 siswa yang terdiri 

dari 45 siswa laki-laki dan 54 siswa perempuan. Metode yang digunakan dalam 

pengambilan sampel diperoleh dengan cluster random sampling. Metode yang 

digunakan dalam pengambilan data menggunakan skala kecerdasan emosi yang 

dimodifikasi dari skala kecerdasan emosi Wong (2000) berdasarkan teori 

Goleman (2001). Menganalisis hasil penelitian menggunakan uji-t. Variabel 

kecerdasan emosi diukur dengan menggunakan skala kecerdasan emosi yang 

terdiri dari 32 item pernyataan. Data dianalisis dengan menggunakan teknik 

analisis uji-t dan diperoleh nilai signifikasi 0,964 (p > 0,05). Dengan demikian 

menunjukan bahwa tidak ada perbedaan kecerdasan emosi antara siswa laki-laki 

dan siswa perempuan, dan rata-rata kecerdasan emosi siswa laki-laki dan 

perempuan sama-sama tinggi. 

Kata Kunci : Kecerdasan Emosi, Jenis Kelamin 
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ABSTRACT 

The background of this study is that there are so many brawls between 

students which in general done by the male students. Santrock (2003) states that 

in society in general, females are more emotionally mature than males, and a man 

tends to vent his anger with physical acts such as beating. This study aims at 

knowing the emotional intelligence difference of the male studens and female 

studens of SMAN 2 Salatiga. The population is all the students of SMAN 2 

Salatiga. The sampel in this study is 99 students, which consist of 45 male 

students and 54 female students. The method used to get the sample is cluster 

random sampling. The method used to collect the data uses emotional intelligence 

scale which has been modified from the scale developed by Wong (2000) based on 

Goleman theory (2001). The data is analyzed using t-test. Emotional intelligence 

variable is measured using emotional intelligence scale which consist of 32 items 

of statement. The data is analyzed using t-test analysis and the significance value 

is 0.964 (p>0.05). Therefore the result shows that there isn’t any difference 

between male students’ emotional intelligence and female students’ emotional 

intelligence and the mean of their emotional intelligence is both high. 

Key words: emotional intelligence, sex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


