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ABSTRAK 

EFEKTIFITAS LAYANAN INFORMASI DALAM MENINGKATKAN 

PEMAHAMAN SISWA TENTANG KECERDASAN EMOSIONAL  

DI SMP NEGERI 3 PADANG PANJANG 

 

 

OLEH:  RANGGI AGUSTI 

 

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas layanan 

informasi dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional di 

SMPN 3 Padang Panjang. Berdasarkan masalah pokok tersebut maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk melihat efektif atau tidaknya layanan informasi dalam meningkatkan 

pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional secara signifikan. Kegunaan penelitian 

ini adalah untuk mencapai Gelar Sarjana Pendidikan dalam Bidang Ilmu Bimbingan dan 

Konseling  

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode Pre-

eksperimen, design penelitian mengunakan one group pretest-posttest design yaitu 

untuk melihat pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Variabel yang dimaksud 

adalah efektifitas layanan informasi dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang 

kecerdasan emosional. Adapun Hipotesis alternative (ha) dalam penelitian ini adalah 

layanan informasi efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang kecerdasan 

emosional di SMP 3 Padang Panjang.  

Berdasarkan hasil penelitian di SMP Negeri 3 Padang Panjang diketahui bahwa 

layanan informasi efektif terhadap peningkatan pemahaman siswa tentang kecerdasan 

emosional. Hal ini dapat dilihat dari uji t didapatkan nilai Thitung yang diperoleh lebih 

besar dari ttabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif (ha) 

yang menyatakan layanan informasi efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa 

tentang kecerdasan emosional di SMP Negeri 3 Padang Panjangditerima. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sesungguhnya manusia diberi potensi emosi yang bisa mendorong dirinya 

keperbuatan jelek maupun baik. Menghilangkan sama sekali emosi dalam diri 

seseorang juga tidak baik. Adanya emosi dalam diri seseorang inilah yang 

menyebabkan ia bersemangat makan ketika lapar, ia menjadi sedih, senang, punya rasa 

cinta dan lain sebagainya, maka yang terbaik adalah mengendalikan dan 

mengarahkannya agar ia menjadi motivator ke arah hal yang baik. Jika seseorang 

sanggup berbuat yang demikian maka ia berarti memiliki kecerdasan emosional yang 

baik.
1
 

Selain itu, Agus Nggermanto juga berpendapat kecerdasan emosional 

merupakan “Kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang 

lain, atau kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan kemampuan untuk  mengolah 

emosi dengan baik pada diri sendiri dalam hubungan dengan orang lain”.
2
Menurut 

Daniel Goleman kecerdasan emosional adalah “Kemampuan individu untuk mengenal 

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

baik emosi pada diri sendiri dalam berhubungan dengan orang lain”.
3
Berdasarkan 

pendapat Daniel Goleman ini dapat dipahami bahwa kecerdasan emosional adalah 

kemampuan untuk mengenal emosi sendiri, emosi orang lain, dan mengelola dengan 

baik emosi pada diri sendiri dalam berhubugan dengan orang lain. Maka dalam 

berhubungan maupun berinteraksi dengan orang lain sangat dibutuhkan kecerdasan 

emosional. 

Senada dengan pendapat Daniel Goleman di atas Effendi juga mengatakan 

bahwa kecerdasan emosional adalah “Jenis kecerdasan yang fokusnya memahami, 

menggali, merasakan, mengelola, dan memimpin diri sendiri dan orang lain serta 

mengaplikasikannya dalam kehidupan pribadi sosial”.
4
Berdasarkan  pendapat yang 

                                                 
1
Udik Abdullah, Meledakkan IESQ, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005) hal. 147 

2
Agus Nggermanto. Quantum Quotient (Kecerdasan Quantum), (Bandung: Penerbit  Nusantara, 

2002), hal 98 
3
 Daniel Goleman,Emotional Intellegence, (PT.Gramedia, 1998),hal.105 

 
4
 Effendi, Revolusi Kecerdasan Abad 21, Kritik MI, EQ, SQ, AQ, dan Suksesful Intellegence atas 

IQ, (Bandung: Alfabeta, 2005),  hal.7 
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dikemukakan oleh Effendi di atas dapat dipahami bahwa, kecerdasan emosional 

merupakan salah satu kendali dalam mengelola, memahami dan memimpin diri sendiri 

dalam melakukan hubungan dengan orang lain. 

Individu yang memiliki kecerdasan emosional akan terlihat dari 

kemampuannya dalam mengelola diri sendiri dan memahami orang lain, serta akan 

tercermin dalam kehidupan sosial individu, yaitu bagaimana individu dapat memaknai 

kondisi-kondisi di lingkungan sekitarnya serta bagaimana individu dapat menghadapi 

segala persoalan yang sedang dihadapinya. Daniel Goleman mengungkapkan ciri-ciri 

kecerdasan emosional, dalam hal ini ada lima wilayah utama: 

1. Mengenali emosi diri, kesadaran atau kemampuan diri sewaktu perasaan itu 

terjadi merupakan dasar kecerdasan emosional. 

2. Mengelola emosi, menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan 

pas merupakan kecakapan yang tergantung dengan kesadaran diri, orang-orang 

yang buruk kemampuannya dalam keterampilan mengelola emosi akan terus 

menerus bertarung melawan perasaan murung, sementara mereka yang pintar 

dapat bangkit kembali dengan jauh lebih cepat dari kemerosotan dan kejatuhan 

dalam kehidupan. 

3. Memotivasi diri sendiri, hal ini merupakan kecakapan utama, namun yang 

terpenting dalam hal ini adalah bagaimana individu mampu secara terus 

menerus untuk meningkatkan kemampuan yang ada dari waktu ke waktu. 

4. Mengenali emosi orang lain, empati juga termasuk kemampuan yang juga 

bergantung pada kesadaran diri, emosional merupakan keterampilan diri dalam 

bergaul, orang yang empatis akan mudah menangkap sinyal-sinyal sosial yang 

tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan atau dikehendaki 

orang lain.  

5. Membina hubungan, seni membina hubungan ini sebagian besar merupakan 

keterampilan mengelola emosi orang lain, hal ini merupakan keterampilan-

keterampilan tertentu yang merupakan keterampilan yang menunjang 

popularitas, kepemimpinan dan keberhasilan antar pribadi.
5
 

 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa ciri-ciri individu yang memiliki 

kecerdasan emosional dapat dilihat ketika individu memiliki kesadaran terhadap 

diri sendiri, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi diri dan orang lain. Berkat 

adanya hal tersebut individu memiliki kemampuan dalam membina hubungan 

dengan orang lain. Kemampuan untuk memotivasi diri maksudnya adalah 

menggunakan keinginan-keinginan yang sangat mendalam dari dalam diri individu 

sehingga individu dapat termotivasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Sebaliknya 

kemampuan untuk mengenali perasaan orang lain adalah, bagaimana seorang 

                                                                                                                                                    
 
5
Daniel Goleman,  Emotional.,.hal.58 
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individu dapat berempati terhadap orang lain, serta mampu menyelesaikan 

permasalahan dengan orang lain. Lebih lanjut Goleman menyatakan bahwa, 

Keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan permasalahan banyak 

ditentukan oleh kualitas kecerdasannya, Sebagian dari kecerdasan yang dapat 

membantu dalam menyelesaikan permasalahan adalah kecerdasan yang 

berkaitan dengan aspek emosional. Seseorang yang cerdas dalam mengelola 

emosinya akan dapat meningkatkan kualitas kepribadiannya.
6
 

 

Berdasarkan pendapat Goleman di atas dapat diambil pengertian bahwa, 

kecerdasan emosional sangat penting bagi setiap individu, terutama dalam 

menyelesaikan permasalahan, karena keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan 

masalah banyak ditentukan oleh kualitas kecerdasannya. Oleh karena itu individu 

harus memiliki kecerdasan emosional, supaya individu dapat menyelesaikan segala 

permasalahannya dengan baik. Kecerdasan emosional yang dimiliki oleh individu 

juga dipengaruhi oleh beberapa faktor.  

Berdasarkan penjelasan  ahli di atas dapat diuraikan bahwa faktor 

 yang mempengaruhi kecerdasan emosional ada dua faktor,  pertama faktor internal 

(berada dalam diri individu) yang berkenaan dengan segi jasmani dan segi 

psikologis. Apabila fisik dan kesehatan seseorang terganggu kemungkinan dapat 

mempengaruhi proses kecerdasan emosinya. Selanjutnya dari segi psikologis 

mencakup di dalamnya pengalaman, perasaan, kemampuan berfikir dan memotivasi 

diri sendiri. Kedua adalah faktor eksternal yang meliputi stimulus atau rangsangan 

terhadap perlakuan kecerdasan emosional dan lingkungan atau situasi khususnya 

yang melatarbelakangi kecerdasan emosional. 

Menurut Cooper dan Sawaf  dalam Hamzah B. Uno, “Kecerdasan emosi 

bertujuan membangun tempat kedudukan bagi kepiawaian dan rasa percaya diri 

pribadi melalui kejujuran emosi, energi emosi, umpan balik emosi, intuisi, rasa 

tanggung jawab, dan koneksi”.
7
 Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami 

bahwa, salah satu tujuan dari kecerdasan emosional adalah untuk membangun dan 

mengatasi persoalan-persoalan yang berpotensi dialami oleh individu baik dalam 

interaksi dengan lingkungan sekitarnya.  

Menurut Ari Ginanjar EQ (emotional quotient) adalah, “Serangkaian 

kecakapan untuk melapangkan jalan di dunia yang penuh liku-liku permasalahan 

                                                 
6
Daniel Goleman, Emotional.., hal. 178 

7
 Hamzah B Uno, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 

hal. 83 
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sosial”.
8
Berdasarkan pendapat Ari Ginanjar di atas dapat dipahami bahwa 

kecerdasan emosional merupakan sebuah kemampuan atau sebuah kecerdasan yang 

menjadi sumber bagi seseorang untuk memahami dirinya sendiri dan diri orang 

lain. Secara umum kecerdasan emosional merupakan salah satu kunci dari 

kesuksesan, karena dengan kemampuan individu dalam mengelola emosi diri 

sendiri serta mampu memotivasi diri sendiri, individu akan mampu menghadapi 

segala kemungkinan yang tidak menyenangkan yang dapat menguji 

kesabarannya.Sukidi dalam Renita Mulyaningtyas dan Yusup Purnomo Hadianto 

mengatakan bahwa, 

Kecerdasan emosional adalah “Kemampuan untuk memotivasi diri sendiri 

dan bertahan dalam menghadapi rasa frustasi, mengendalikan dorongan hati, 

dan tidak melebih lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga 

agar tidak stres dan tidak melumpuhkan kemampuan berfikir, berempati dan 

berdo’a”.
9
 

 

Kecerdasan emosional merupakan bagian yang terpenting agar seseorang 

dapat berhasil dalam menjalankan kehidupannya, dengan demikian untuk bisa 

memberikan pengertian serta pemahaman kepada seseorang tentang apa itu 

kecerdasan emosional maka seorang konselor dapat memberikan dengan salah satu 

layanan konseling. Layanan konseling merupakan salah satu komponen penting 

dari pendidikan, mengingat bahwa konseling merupakan suatu kegiatan dan 

tuntunan yang diberikan kepada individu pada umumnya dan siswa pada khususnya 

di sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Sofyan S. Wilis 

menyatakan, 

Konseling adalah upaya bantuan yang diberikan seorang pembimbing yang 

terlatih dan berpengalaman, terhadap individu-individu yang 

membutuhkannya, agar individu tersebut berkembang potensinya secara 

optimal, mampu mengatasi masalahnya dan mampu menyesuaikan diri 

terhadap lingkungan yang selalu berubah-ubah.
10

 

 

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa pelayanan konseling 

merupakan upaya untuk membantu seseorang atau kelompok dalam rangka 

memperoleh kehidupan yang selaras dan serasi dengan hakekat kehidupan manusia 

itu sendiri. Layanan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan yang 

                                                 
8
  Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangkaitkan ESQ Power,  (Jakarta: Arga. 2004), hal 

61  
9
Renita Mulyaningtyas dan Yusup Purnomo Hadianto, Bimbingan Konseling untuk SMA dan MA 

Kelas XII, (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 22 
10

 Sofyan S. Wilis, Konseling Individual Teori dan Praktek,  (Bandung:  Alfabeta,  2004),  hal. 18 
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diberikan oleh konselor yang terlatih kepada individu (konseli) melalui pertemuan 

tatap mungka atau hubungan timbal balik antara keduanya, agar konseli 

berkembang potensinya dan mampu menemukan masalahnya serta mampu 

memecahkannya sendiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya, dengan adanya 

layanan konseling tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap 

individu dalam lembaga pendidikan. 

Suatu kegiatan bimbingan dan konseling disebut pelayanan apabila kegiatan 

tersebut dilakukan melalui kontak langsung dengan sasaran pelayanan 

(klien/konseli), dan secara langsung berkenaan dengan permasalahan ataupun 

kepentingan tertentu yang dirasakan oleh sasaran pelayanan itu. Berbagai jenis 

layanan perlu dilakukan sebagai wujud nyata penyelenggaraan pelayanan 

bimbingan dan konseling terhadap sasaran pelayanan, yaitu peserta didik.
11

 Jadi 

dari berbagai persoalan peserta didik dapat dilaksanakan layanan konseling dengan 

sejumlah pelayanan salah satunya adalah layanan informasi. Menurut Dewa Ketut 

Sukardi layanan informasi adalah  

Layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik dan pihak lain 

dapat memberikan pengaruh yang besar kepada peserta didik (terutama orang 

tua) dalam menerima dan memahami informasi (seperti informasi pendidikan 

dan informasi jabatan) yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan 

dan pengambilan keputusan sehari-hari sebagai pelajar, anggota keluarga dan 

masyarakat.
12

 

 

Dari pernyataan di atas jelas, bahwa yang dikatakan layanan informasi 

adalah suatu layanan yang memberikan informasi dan wawasan baru kepada siswa 

sesuai dengan kebutuhan siswa nantinya. Layanan informasi berisikan materi atau 

kegiatan sesuai dengan bidang layanan yaitu bidang kehidupan pribadi, sosial, 

belajar, karir, keluarga dan keberagamaan. Layanan informasi adalah suatu 

kegiatan atau usaha untuk membekali para siswa tentang berbagai macam 

pemahaman supaya mereka mampu mengambil keputusan secara tepat dalam 

kehidupannya.  Menurut Tohirin tujuan layanan informasi adalah: 

Agar individu mengetahui, menguasai informasi yang selanjutnya 

dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan perkembangan dirinya. 

Selain itu, apabila merujuk pada fungsi pemahaman, layanan informasi 

                                                 
11

Dewa Ketut Sukardi dan Nila Kusmawati, Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2008) hal. 56 
12

 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah, ( 

Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 61 
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bertujuan agar individu memahami berbagai informasi dapat digunakan 

mencegah timbulnya masalah, pemecahan suatu masalah, untuk memelihara 

dan mengembangkan potensi individu yang bersangkutan membuka diri dalam 

mengaktualisasikan hak-haknya.
13

 

 

Dari pendapat di atas jelaslah bahwa tujuan dari layanan informasi tersebut 

agar individu mengetahui dan memahami suatu hal baru, agar individu dapat 

memahami informasi untuk mencapai kehidupan efektif sehari-hari, dan dapat 

membekali siswa dengan pengetahuan sebagai bahan acuan dalam mengatasi 

permasalahan yang muncul. Dengan dipahaminya informasi maka individu 

memiliki pengetahuan untuk memahami layanan informasi yang 

diselenggarakan.Sedangkan menurut W.J.S Poerwodarminto dalam kamus Bahasa 

Indonesia, pemahaman berasal dari kata “Paham” yang artinya mengerti benar 

tentang sesuatu hal”.
14

 Lebih lanjut Suharsimi dalam Hafnizar  menyatakan bahwa 

pemahaman (comprehension) adalah: 

Bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga 

(estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, 

memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Dengan 

pemahaman, siswa (klien) diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami 

hubungan yang sederhana di antara fakta – fakta atau konsep.
15

 

 

 Menurut Virlianti dalam Ahmadi dan Prasetya juga mengemukakan bahwa 

pemahaman adalah “Konsepsi yang bisa dicerna atau dipahami oleh peserta didik 

sehingga mereka mengerti apa yang dimaksudkan, mampu menemukan cara untuk 

mengungkapkan konsepsi tersebut, serta dapat mengeksplorasi kemungkinan yang 

terkait”.
16

 Menurut W.J.S Poerwodarminto dalam kamus Bahasa Indonesia, 

pemahaman berasal dari kata “Paham” yang artinya mengerti benar tentang sesuatu 

hal”.
17

 

                                                 
13

 Tohirin, Bimbingan dan Konseling Di Sekolah (Berbasis Integrasi), (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2007), hal. 147-148   

14
W.J.S Poerwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1994), hal.714 

15
Hafnizar, Pemahaman Guru Pembimbing terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Diri 

Siswa (Studi di SMA Kabupaten Tanah Datar), (Skripsi S1 pada Prodi KI/BK STAIN Batusangkar, 2008), 

hal. 13 

 
16

Ahmadi dan Prasetya, Prinsip-Prinsip Belajar Dan Peran Orang Tua dalam Pembelajaran, 

Tersedia: http://cirukem.org/category/Prinsip-Prinsip Belajar Dan Peran Orang Tua dalam Pembelajaran/. 

Diakses tanggal 19 Januari2016 

 
17

W.J.S Poerwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1994), hal.714 

 

http://cirukem.org/pendidikan-cirukem/prinsip-prinsip-belajar-dan-peranan-orang-tua/
http://cirukem.org/pendidikan-cirukem/prinsip-prinsip-belajar-dan-peranan-orang-tua/
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Pemahaman dapat diartikan yaitu kemampuan seseorang untuk dapat 

mengerti tentang suatu hal, terciptanya suatu pemahaman harus melalui berbagai 

hal yang dimulai dari bagaimana suatu proses atau perbuatan seseorang dengan 

cara sebagai melihat suatu hubungan ide tentang suatu persoalan, menyimpulkan, 

mempertahankan, membedakan, memberi contoh, menerangkan kembali dan 

menuliskan sesuatu yang dipahami, sehingga dengan proses berfikir dari 

pengalaman yang terjadi tercipta suatu makna yang berarti bagi dirinya sendiri 

sehingga menjadi suatu pengetahuan dan dari pengetahuan ini akan tercipta suatu 

pemahaman. 

Dari beberapa fenomena yang penulis amati dan penulis temukan diketahui 

bahwa berbagai informasi yang dimaksudkan memang tersedia yang sering kali 

menjadi masalah adalah informasi yang dimaksudkan itu tidak sampai atau tidak 

terjangkau oleh mereka yang memerlukannya. Seseorang mengalami masalah, baik 

dalam kehidupannya sehari-hari maupun dalam memenuhi kebutuhannya di masa 

depan, bukan karena tidak menguasai informasi yang sebenarnya ada tetapi ia tidak 

mampu mengaksesnya. 

Penanganan khusus untuk membantu siswa memperoleh informasi acuan 

untuk bersikap dan bertingkah laku sehari-hari, sebagai pertimbangan bagi arah 

pengembangan diri, dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kegunaan yang 

dimaksud terkait pula dengan adanya berbagai kesempatan di masyarakat sekitar, 

masyarakat yang lebih kuat, maupun masyarakat global. Tanpa informasi yang 

cukup individu akan tidak mampu mengisi kesempatan yang ada itu, salah pilih 

sekolah, salah pilih pekerjaan, atau bahkan berhubungan yang tidak baik dengan 

teman sebayanya sering kali menjadi akibat dari kurangnya informasi.
18

 

Dapat dipahami dari pernyataan di atas bahwa dengan adanya informasi 

yang dapat diakses oleh individu diharapkan benar-benar bisa menjadi pedoman 

untuk bersikap dan bertingkah laku yang semestinya terutama kecerdasan 

emosional yang dimiliki oleh individu tersebut, sehingga individu terhindar dari 

persoalan-persoalan yang menganggu seperti yang ditemukan di lapangan misalnya 

mereka yang suka mengejek teman-temannya, merendahkan teman-temannya 

sehingga hal ini dapat di identifikasi salah satu mereka yang belum memiliki 

                                                 
18

Prayitno, Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung  Konseling, (Program Pendidikan Profesi 

Konselor Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan UNP, 2012). hal 49 
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kecerdasan emosional yang baik atau mereka yang belum mampu mengendalikan 

diri mereka. Penanganan peristiwa tersebut dapat menggunakan layanan informasi. 

Berikut hasil wawancara penulis dengan Guru BK SMP Negeri 3 Batusangkar 

dengan inisial MY bahwa: 

Masih banyak perilaku-perilaku yang mencerminkan seseorang tidak 

memiliki pemahaman tentang kecerdasan emosional yang baik, seperti siswa 

yang selalu menjatuhkan teman-temannya, mengejek teman-temannya, tidak 

mau memikirkan dan merasakan penderitaan teman-temannya yang sedang 

kesusahan. Berdasarkan dari penjelasan teori tentang kecerdasan emosional 

dikatakan bahwa salah satu yang membuat seseorang memiliki kecerdasan 

emosional adalah, mereka yang mampu mengenal, dan mengendalikan emosi 

dirinya dan emosi orang lain, sehingga dengan kecerdasan tersebut dapat 

meminimalisir suatu persoalan. 
19

 

 

Begitu juga hasil wawancara penulis dengan salah satu Guru mata pelajaran  

AR mengatakan bahwa, 

Terdapat beberapa persoalan tentang pemahaman siswa tentang kecerdasan 

emosional itu lihat saja seperti siswa yang perilakunya mencerminkan tidak 

mampu mengendalikan diri mereka, selalu saja suka menganggu teman-

temannya, ada juga dari mereka itu yang pintar tapi mereka tidak pandai bergaul 

mereka hanya sibuk dengan urusan sendiri-sendiri.
20

 Dan hasil wawancara 

penulis dengan salah satu siswa SMP Negeri 3 mengatakan bahwa di dalam 

berhubungan  dengan teman-temannya terkadang menghasilkan persoalan-

persoalan, seperti mereka yang suka bertengkar dan mengeluarkan kata-kata 

yang tidak baik, sehingga ini mencerminkan kecerdasan emosional siswa yang 

memang pemahamannya harus dirubah,
21

 

 

Berlandaskan dari fenomena yang terjadi di atas maka alangkah baiknya 

para siswa dibekali dengan informasi mengenai pemahaman tentang kecerdasan 

emosional. Tujuan dari pemberian informasi adalah untuk dikuasainya informasi 

mengenai kecerdasan emosional oleh para siswa. Informasi tersebut selanjutnya 

digunakan oleh siswa untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan perkembangan 

dirinya. Di mana nantinya seorang siswa dapat menyaring, memilih, 

menyimpulkan, mengorganisasikan, serta menafsirkan dan menginterprestasi suatu 

pesan atau stimulus itu bermakna baginya yang dilihat dari sudut pandangnya 

sendiri berdasarkan pada pengalamannya dengan dunia luar melalui layanan 

informasi yang diberikan seputar kecerdasan emosional. 

                                                 
19

MY. Wawancara dengan Penulis, 11 Maret 2016 
20

AR, Wawancara dengan Penulis, 11 Maret 2016 
21

SF, wawancara dengan penulis, 11 Maret 2016 
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Melihat kondisi tersebut, menjadi keterkaitan tersendiri bagi peneliti untuk 

membantu siswa memahami mengenai kecerdasan emosional. Sebagaimana 

diketahui layanan informasi dapat memberikan pemahaman kepada siswa tentang 

kecerdasan emosional. Oleh sebab itu dengan fenomena yang terdapat di SMP 

Negeri 3 Padang Panjang inilah maka penulis ingin meneliti dan mendalami dalam 

sebuah judul “Efektifitas Layanan Informasi dalam Meningkatkan 

Pemahaman Siswa tentang Kecerdasan Emosional di SMP Negeri 3 Padang 

Panjang”  

 

B. Indentifkasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, banyak 

permasalahan yang bisa diteliti. Penulis dapat mengidentifikasikan masalah sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh layanan konseling kelompok terhadap kecerdasan emosioal siswa. 

2. Meningkatkan pemahaman tentang kecerdasan emosional siswa melalui layanan 

konseling individual. 

3. Meningkatkan pemahaman tentang kecerdasan emosional siswa melalui layanan 

informasi. 

4. Efektifitas layanan informasi dalam meningkatkan pemahaman Siswa tentang 

kecerdasan emosional 

 

C. Batasan dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan agar masalah yang diteliti 

tersebut lebih terarah, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu 

“Efektifitas Layanan Informasi dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa tentang 

Kecerdasan Emosional.” 

   Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Apakah Layanan 

Informasi efektif dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa tentang Kecerdasan 

Emosional di SMP Negeri 3 Padang Panjang ? 
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D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a) Sebagai salah satu persyaratan akademis guna menyelesaikan pendidikan 

Strata 1 (S1) pada Program Studi Kependidikan Islam Bimbingan dan 

Konseling di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. 

b) Untuk menambah ilmu dan wawasan khususnya bagi penulis tentang 

bagaimana efektifitas layanan informasi untuk meningkatkan pemahaman 

siswa tentang kecerdasan emosional di SMP Negeri 3 Padang Panjang  

c) Sebagai bahan pengembangan pengetahuan dan wawasan penulis dan 

pembinaan disiplin ilmu Bimbingan dan Konseling yang sedang penulis 

tekuni 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIK, HIPOTESIS,  

KERANGKA  BERPIKIR 

 

 

A. Deskripsi Teoritik 

1. Perkembangan Emosi Remaja 

a. Pengertian Emosi 

Mendefenisikan berbagai definisi tentang emosi dikemukakan oleh para 

ahli psikologi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa emosi adalah “suatu 

keadaan kejiwaan yang mewarnai tingkah laku. Emosi dapat juga diartikan 

sebagai suatu reaksi psikologis yang ditampilkan dalam bentuk tingkah laku 

gembira, bahagia, sedih, berani, takut, marah, muak, haru, cinta dan 

sejenisnya.”
22

Menurut English and English dalam Syamsu Yusuf emosi adalah 

“suatu keadaan perasaan yang kompleks yang disertai karakteristik kegiatan 

kelenjar dan motoris”.
23

 

Berdasarkan beberapa teori yang dijelaskan di atas dapat dipahami 

bahwa emosi remaja merupakan suatu kadaan yang dapat menggambarkan serta 

mewarnai tingkah laku seseorang yang sedang berinteraksi dengan lingkungan 

sekitar. 

b. Kematangan Emosi 

Anak laki-laki dan perempuan dikatakan sudah mencapai kematangan 

emosi apabila pada akhir masa remaja tidak meledakkan emosinya dihadapan 

orang lain melainkan menunggu saat dan tempat yang lebih tepat untuk 

mengungkapkan emosinya dengan cara-cara yang lebih dapat 

diterima.
24

Sedangkan menurut Fadilah Safwar remaja yang sudah mencapai 

kematangan emosi dapat dilihat dari ciri-ciri tingkah lakunya sebagai berikut: 

1. Mandiri dalam arti emosional, yaitu bertanggung jawab atas 

masalahnya sendiri dan bertanggung jawab atas orang lain 

2. Mampu menerima  diri sendiri dan orang lain apa adanya. Mereka 

tidak cenderung menyalahkan diri sendiri ataupun menyalahkan 

orang lain atas kegagalan yang dialaminya. 

                                                 
22

Fadhilah Safwar, Remaja dan Perkembangannya, (STAIN Batusangkar Press, 2011), hal. 77 
23

Syamsu Yusuf,  Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) 

hal. 115  
24

Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Erlangga 1982) hal. 212 



12 
 

 
 

3. Mampu menampilkan ekspresi emosi sesuai dengan situasi dan 

kondisi yang ada 

4. mampu mengendalikan emosi-emosi negatif, sehingga 

pemunculannya tidak impulsive.
25

 

 

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli di atas dapat dipahami bahwa 

remaja dapat dikatakan memiliki kematangan emosi apabila remaja tersebut 

dapat menyesuaikan kondisi emosi dirinya dengan  kondiri yang ada di 

lingkungannya sehingga akan berdampak baik pada dirinya sendiri maupun 

orang lain. 

c. Ciri-ciri Emosi 

Emosi merupakan sabagai suatu pristiwa yang psikologis yang mengandung 

ciri-ciri sebagai berikut: 

a. lebih bersifat subjektif dari pada pristiwa psikologis lainnya, seperti 

pengamatan dan berpikir 

b. Bersifat fluktuatif (tidak tetap) 

c. Banyak berangkut paut dengan pristiwa pengenalan panca indra.
26

 

Selanjutnya bila dilihat dari sebab dan reaksi yang ditimbulkannya dalam 

(Mudjiran dkk) emosi dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 

a. Emosi yang berkaitan dengan perasaan (syaraf-syaraf jasmaniah), 

misalnya perasaan dingin, panas, hangat, sejuk dan sebagainya. 

Munculah emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor 

fisik di luar diri individu, misalnya cuaca, kondiri ruangan dan 

tempat di mana individu itu berada 

b. Emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis, misalnya sakit, 

meriang dan sabagainya. Munculnya seperti ini karena lebih 

banyak dirasakan karena faktor kesehatan. 

c. Emosi yang berkaitan dengan kondiri psikologis, misalnya cinta, 

rindu, sayang, benci dan sebenarnya. Munculnya emosi seperti ini 

lebih banyak dirasakan karena faktor hubungan dengan orang 

lain.
27

 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa banyak hal 

yang menjadi ciri maupun jenis dari emosi, hal tersebut dapat terlihat pada 

penjelasan di atas di antaranya emosi yang berkaian dengan psikologis, 

emosi yang berkaitan dengan fisiologis serta emosi yang berkaitan dengan 

syaraf-syaraf manusia. 

                                                 
25

Fadhilah Safwar, Remaja..., hal. 85  
26

Syamsu Yusuf, Psikologi..., hal. 117 
27

Fadhilah Safwar, Remaja..., hal. 79 
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2. Kecerdasan Emosional 

a. Pengertian Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional merupakan kecerdasan yang sangat penting untuk 

dimiliki bagi setiap individu. Daniel Goleman mengatakan bahwa kecerdasan 

emosional merupakan “Kemampuan individu untuk mengenal emosi diri sendiri, 

emosi orang lain, memotivasi diri sendiri, dan mengelola dengan baik emosi 

pada diri sendiri dalam berhubungan dengan orang lain”.
28

 

Berdasarkan pendapat Daniel Goleman di atas dapat dipahami bahwa 

kecerdasan emosional adalah sebuah kecerdasan yang berhubungan dengan 

sejauh mana kemampuan individu untuk mampu mengenal dan mengelola emosi 

dirinya sendiri dan emosi orang lain, sehingga dengan kemampuannya 

mengelola emosi tersebut individu mampu menyesuaikan diri dengan situasi 

apapun dan dengan siapapun. Steven J. Stein dan Howard dalam Hamzah B. 

Uno, menjelaskan bahwa kecerdasan emosional adalah, “Serangkaian 

kemampuan, kompetensi, dan kecakapan nonkoknitif yang mempengaruhi 

kemampuan seseorang untuk berhasil mengatasi tuntutan dan tekanan 

lingkungan”.
29

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat bahwa, kecerdasan emosional 

merupakan sebuah kecerdasan yang dimiliki oleh sebagian individu yang berupa 

kecakapan non kognitif yang dapat membantu individu mengatasi tuntutan serta 

tekanan lingkungan. Sedangkan menurut Ari Ginanjar EQ (emotional quotient) 

adalah, Serangkaian kecakapan untuk melapangkan jalan didunia yang penuh 

lika-liku permasalahan sosial,.
30

 Berdasarkan pendapat Ari Ginanjar di atas 

dapat dipahami bahwa kecerdasan emosional merupakan sebuah kemampuan 

atau sebuah kecerdasan yang menjadi sumber bagi seseorang untuk memahami 

dirinya sendiri dan diri orang lain. Secara umum kecerdasan emosional 

merupakan salah satu kunci dari kesuksesan, karena dengan kemampuan 

individu dalam mengelola emosi diri sendiri serta mampu memotivasi diri 

                                                 
28

Daniel Goleman, Emotional Intelligence, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 105 
29

Hamzah B Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 

69 
30

  Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangkaitkan ESQ Power,  (Jakarta: Arga. 2004), 

hal.61  
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sendiri, individu akan mampu menghadapi segala kemungkinan yang tidak 

menyenangkan yang dapat menguji kesabarannya. 

Sukidi dalam Renita Mulyaningtyas dan Yusup Purnomo Hadianto 

mengatakan bahwa kecerdasan emosional adalah “Kemampuan untuk 

memotivasi diri sendiri dan bertahan dalam menghadapi rasa frustasi, 

mengendalikan dorongan hati, dan tidak melebih lebihkan kesenangan, mengatur 

suasana hati dan menjaga agar tidak stres dan tidak melumpuhkan kemampuan 

berfikir, berempati dan berdo’a”.
31

Daniel Goleman dalam Renita Mulyaningtyas 

juga menjelaskan bahwa kecerdasan emosional adalah “Kemampuan lebih yang 

dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi 

kegagalan, mengendalikan emosi dan menunda kepuasan, serta mengatur 

keadaan jiwa, dengan kecerdasan emosional tersebut seorang dapat 

menempatkan emosinya pada porsi yang tepat memilah kesenagan dan mengatur 

suasana hati”.
32

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diambil pengertian bahwa 

kecerdasan emosional adalah sebuah kecerdasan yang mampu menjadikan 

individu untuk dapat memotivasi diri sendiri, bertahan untuk menghadapi rasa 

frustasi yang sedang dihadapi oleh individu sehingga tidak berdampak pada 

kehidupan individu, dan tidak melebih-lebihkan kesenagan serta dapat mengatur 

suasana hati dan menghindari diri dari stres yang dapat melanda setiap individu. 

Kecerdasan emosional juga merupakan kecerdasan yang berguna untuk 

mengatur keadaan jiwa dalam segala kondisi yang sedang dihadapi oleh 

individu. Sedangkan menurut Aduk Abdullah kecerdasan emosional adalah, 

Sesungguhnya manusia diberi potensi emosi yang bisa mendorong 

dirinya ke perbuatan jelek maupun baik. Menghilangkan sama sekali emosi 

dalam diri seseorang inilah yang menyebabkan ia bersemangat makan 

ketika lapar, ia menjadi sedih, senang, punya rasa cinta, dan lain sebagainya. 

Maka yang terbaik adalah mengendalikan dan mengarahkannya agar ia 

menjadi motivator ke arah hal yang baik. Jika seseorang sanggup berbuat 

yang demikian, maka ia berarti memiliki kecerdasan emosional yang baik.
33

 

 

Dapat dipahami bahwa kecerdasan di atas merupakan kecerdasan yang 

dimiliki oleh seseorang yang dapat membawa seseorang tersebut ke arah 
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perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jelek tergantung bagaimana ia 

mengendalikan kecerdasan emosionalnya sendiri.  

b. Ciri-ciri Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional sangat penting dalam mencapai kesuksesan, 

karena kecerdasan emosional merujuk kepada suatu kemampuan untuk 

memahami perasaan diri masing-masing dan perasaan orang lain, kemampuan 

untuk memotivasi diri sendiri, dan menata dengan baik emosi-emosi yang 

muncul dalam dirinya dan dalam berhubungan dengan orang lain. Daniel 

Goleman mengungkapkan ciri-ciri kecerdasan emosional, dalam hal ini ada lima 

wilayah utama: 

1. Mengenali emosi diri, kesadaran atau kemampuan diri sewaktu perasaan 

itu terjadi merupakan dasar kecerdasan emosional. 

2. Mengelola emosi, menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap 

dengan pas merupakan kecakapan yang tergantung dengan kesadaran diri, 

orang-orang yang buruk kemampuannnya dalam keterampilan mengelola 

emosi akan terus menerus bertarung melawan perasaan murung, sementara 

mereka yang pintar dapat bangkit kembali dengan jauh lebih cepat dari 

kemerosotan dan kejatuhan dalam kehidupan. 

3. Motivasi diri sendiri, hal ini merupakan kecakapan utama, namun yang 

terpenting dalam hal ini adalah bagaimana individu mampu secara terus 

menerus untuk meningkatkan kemampuan yang ada dari waktu ke waktu. 

4. Mengenali emosi orang lain, empati juga termasuk kemampuan yang juga 

bergantung pada kesadaran diri emosional, merupakan keterampilan diri 

dalam bergaul, orang yang yang empatis akan mudah menangkap sinyal-

sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang 

dibutuhkan atau dikehendaki orang lain.  

5. Membina hubungan, seni menbina hunbungan ini sebagian besar 

merupakan keterampilan mengelola emosi orang lain, hal ini merupakan 

keterampilan-keterampilan tertentu yang merupakan keterampilan yang 

menunjang popularitas, kepemimpinan dan keberhasilan antar pribadi.
34

 

 

  Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa ciri-ciri individu yang 

memiliki kecerdasan emosional adalah individu akan mampu mengendalikan 

dirinya sendiri dalam menghadapi kondisi-kondisi sulit yang sedang dihadapinya. 

Individu juga akan mampu mengelola emosi dirinya sendiri sehingga emosi 

tersebut tidak akan dapat membawa individu kepada kesesatan atau kecerobohan. 

Seorang yang memiliki kecerdasan emosional juga akan mampu mengenali emosi 

orang lain, dapat merasakan empati terhadap apa yang sedang dihadapi oleh orang 
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lain serta mampu untuk bergaul secara fleksibel dengan semua orang, baik itu 

dengan orang yang sudah lama dikenal maupun dengan orang yang baru dikenal. 

 Ciri-ciri lain  lain dari kecerdasan emosional yang juga diungkapkan oleh  

Daniel Goleman adalah: 

a) Kemampuan, seperti kemampuan untuk memotivasidiri sendiri dan bertahan 

menghadapi frustasi. 

b) Mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan. 

c) Mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stress tidak melumpuhkan 

kemampuan berpikir, berempati dan berdo’a.
35

 

 

Pendapat dari Daniel Goleman di atas dapat dipahami bahwa kecerdasan 

emosional sangat berguna untuk pengendalian diri agar terhindar dari beban stres 

dan dapat memotivasi diri kearah yang positif. Kecerdasan emosi juga mampu 

mengatur suasana hati dan menjaga agar tidak terjadi kelumpuhan pada pikiran. 

Jadi kecerdasan emosional sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, dan 

sangat penting sekali bagi setiap individu untuk memiliki kecerdasan emosional, 

supaya manfaat dari kecerdasan emosional itu dapat dirasakan oleh setiap individu.  

c. Indikator Kecerdasan Emosional 

Setiap manusia memiliki tingkat kecerdasan emosional yang berbeda-beda, 

bagi individu yang memiliki kecerdasan emosional yang baik akan terlihat dari 

tingkah laku dan cara individu dalam menyelesaikan masalah. Menurut Hamzah 

B Uno kecerdasan emosi memiliki lima unsur yaitu: 

a) Kesadaran Diri (self awareness), mengetahui apa yang dirasakan pada 

suatu saat, dan menggunakannya untuk membantu pengambilan keputusan 

diri sendiri, memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan 

kepercayaan diri yang kuat. 

b) Pengaturan Diri (self regulation), menangani emosi kita sedemikian rupa 

sehingga berdampak pasitif kepada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata 

hati dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran, 

mampu segera pulih kembali dari tekanan emosi. 

c) Motivasi (motivation), menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk 

menggerakkan dan menuntun menuju sasaran, membantu kita mengambil 

inisiatif dan bertindak secara efektif, serta untuk bertahan menghadapi 

kegagalan dan frustasi. 

d) Empati (empaty), merasakan yang dirasakan orang lain, mampu 

memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya 

dan menyelaraskan diri dengan orang lain. Empati merupakan kesadaran 

terhadap perasaan, kebutuhan dan kepentingan orang lain.  
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e) Keterampilan Sosial, (social skills), menangani emosi dengan baik ketika 

berhubungan dengan orang lain dan dengan cepat membaca situasi dan 

jaringan sosial.
36

 

 

 Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa indikator 

dari kecerdasan emosional seseorang diantaranya adalah kesadaran diri yaitu, 

seseorang yang mengetahui apa yang dirasakannya pada saat-saat tertentu, serta 

berguna untuk dapat mengambil keputusan yang akan diambil oleh individu dan 

mampu untuk menangani emosi yang sedang dirasakan oleh individu. Motivasi, 

empati dan keterampilan sosial juga merupakan indikator yang dimiliki oleh 

individu yang memiliki kecerdasan emosional. 

  Sementara itu menurut Steven J. Stein dan kawan-kawan dalam Hamzah B. 

Uno membagi kecerdasan emosional kedalam lima area atau ranah yang 

menyeluruh yaitu:  

a. Ranah Intrapribadi 

 Berkaitan dengan bagaimana kemampuan individu mengenal dan 

mengendalikan diri sendiri, maksudnya di sini sebeberapa mendalam 

perasaan, sebeberapa puas terhadap diri sendiri dan presatasi dalam 

hidup.Sukses dalam ranah ini mengandung arti bahwa kita bisa 

mengunggkapkan perasaan dan memiliki kepercayaan diri dalam 

mengemukakan gagasan dan keyakinan kita. Ranah intrapribadi terbagi 

dalam lima subbagian atau skala yaitu: (a) kesadaran diri yaitu kemampuan 

untuk mengenal dan memilah-milah perasaan, (b) sikap asertif yaitu 

kemampuan menyampaikan secara jelas pikiran dan perasaan, (c) 

kemandirian yaitu kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri, 

berdiri dengan kaki sendiri, (d) penghargaan diri yaitu kemampuan untuk 

mengenali kekuatan dan kelemahan, (e) aktualisasi diri yaitu kemampuan 

untuk mewujudkan potensi yang dimiliki.  

b. Ranah Antarpribadi 

 Ranah ini berkaitan dengan “keterampilan begaul” yang dimiliki yaitu 

kemampuan untuk bergaul dengan baik, ranah antarpribadi ini terdiri dari 

tiga skala, yaitu sebagai berikut: (a) empati, yaitu kemampuan untuk 

memahami perasaan dan pikiran orang lain, (b) tanggung jawab sosial, 

yaitu kemampuan untuk menjadi anggota masyarakat yang dapat 

bekerjasama dan bermanfaat bagi kelompok masyarakatnya, (c) hubungan 

antarpribadi, yaitu mengacu pada kemampuan untuk menciptakan dan 

mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan.  

c. Ranah Penyesuaian Diri 

 Ranah ini berkaitan dengan kemampuan untuk bersikap lentur dan realistis 

dalam memecahkan masalah yang datang. Ranah penyesuaian diri meliputi 

tiga skala, yaitu: (a) uji realitas, yaitu kemampuan untuk melihat sesuatu 
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sesuai dengan kenyataannya, bukan seperti yang kita inginkan dan takuti, 

(b) sikap fleksibel, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan perasaan, pikiran, 

dan tindakan kita dengan keadaan yang berubah-ubah, (c) pemecahan 

masalah, yaitu kemampuan untuk mendefinisikan permasalahan, kemudian 

bertindak untuk mencari pemecahan yang tepat.   

d. Ranah Pengendalian Stres 

 Berkaitan dengan kemampuan untuk tahan mengahdapi stres dan 

mengendalikan impuls. Memilki dua skala yaitu: (a) ketahanan 

menanggung stres adalah kemampuan untuk tetap tenang dan berkosentrasi, 

serta secara konstruktif bertahan menghadapi kejadian yang gawat, (b) 

pengendalian impuls, yaitu kemampuan untuk menahan atau menunda 

keinginan untuk bertindak.  

e. Ranah suasana hati umum 

 Ranah ini berkaitan dengan kemampuan kita untuk tahan menghadapi stres. 

Ranah ini memiliki dua skala yaitu: (a) Optimisme, yaitu kemampuan untuk 

mempertahankan sikap positif yang realistis, terutama dalam menghadapi 

masa-masa sulit, (b) Kebahagiaan, yaitu kemampuan untuk mensyukuri 

kehidupan, menyukai diri sendiri dan orang lain. 
37

 

 

 Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa indikator dari 

kecerdasan emosional terbagi kepada lima ranah yaitu, ranah intra pribadi yang 

mana ranah ini berkaitan dengan bagai mana individu mengenal dan 

mengendalikan diri dan perasaannya. Ranah antar pribadi yaitu kemampuan 

individu untuk dapat bergaul dengan orang lain secara fleksibel. Ranah 

penyesuaian diri yaitu kemampuan individu untuk dapat menyesuaikan diri 

dengan orang lain dalam kondisi apapun. Ranah pengendalian stres yaitu 

kemampuan untuk menghadapi kondisi yang dapat menimbulkan stres pada diri 

individu. 

 Semua indikator yang telah dijelaskan di atas bukan berarti harus dimiliki 

oleh individu yang memiliki kecerdasan emosional, namun hal tersebut sesuai 

dengan kadar kecerdasan emosional yang dimiliki oleh masing-masing individu. 

Semakin banyak indikator kecerdasan emosional yang ada pada diri individu 

maka akan semakin baik pulalah kecerdasan emosional yang dimiliki oleh diri 

individu itu sendiri. 

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosional 

Kecedasan emosional merupakanan sebuah kecerdasan yang berbeda 

dengan kecerdasan intelektal (IQ) akan tetapi keduannya saling melengkapi satu 

sama lain. Banyak orang yang cerdas secara intelektualnya, akan tetapi tidak 

cerdas secara emosi, sehingga terkendala dalam mencapai kesuksesannya. 
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Kecerdasan emosional yang dimiliki oleh seseorang juga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Yuli Subandi mengatakan bahwa ada dua faktor yang 

mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang, yaitu: 

a) Faktor Internal 

Faktor internal adalah apa yang ada dalam diri individu yang 

mempengaruhi kecerdasan emosionalnya. Faktor internal ini memiliki 

dua sumber yaitu segi jasmani dan segi psikologis. 

b) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah stimulus dan lingkungan dimana kecerdasan 

emosional berlangsung, faktor eksternal meliputi : (1) stimulus itu 

sendiri, kejenuhan stimulus meupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan seseorang dan memerlukan kecerdasan 

emosional tanpa distori. (2) lingkungan atau situasi khususnya yang 

melatarbelakangi proses kecerdasan emosi. Objek lingkungan yang 

melatarbelakangi merupakan kebulatan yang sangat sulit dipisahkan.
38

 

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat dipahami bahwa, diantara faktor-

faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional adalah ada dua macam, yaitu 

faktor dari dalam diri individu itu sendiri dan faktor dari luar diri individu. Faktor 

dari dalam diri individu yaitu faktor yang bersumber dari jasmani dan psikologis 

diri individu itu sendiri, sedangkan faktor dari luar diri individu adalah adanya 

stimulus atau hal-hal yang mampu mempengaruhi diri individu itu sendiri. 

Senada dengan hal di atas, Aisah Indiati dalam Purwa Atmaja Prawira ada 

dua faktor penting yang mempengaruhi kecerdasan emosi seseorang yaitu: 

a) Kematangan perilaku emosional, perkembangan intelektual seseorang 

nantinya akan menghasilkan kemampuan untuk memahami makna yang 

sebelumnya tidak dimengerti, memperhatikan suatu ransangandalam 

jangka waktu lebih lama, dan memutuskan ketegangan emosi pada suatu 

objek. Kemampuan mengingat dan menduga mempengaruhi reaksi 

emosional sehingga anak menjadi reaktif terhadap ransangan yang 

semula kurang atau tidak mempengaruhi dirinya. 

b) Kegiatan belajar, faktor belajar dinilai lebih penting karena lebih mudah 

dikendalikan dibandingkan faktor lain. Caranya adalah dengan 

mengendalikan positif lingkungan belajarnya guna menjamin 

pengendalian inplus adalah suatu kemampuan untuk menahan atau 

menunda keinginan untuk bertindak.
39
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Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya setiap 

komponen pembangun kecerdasan emosional dapat berguna untuk meningatkan 

kecerdasan emosional seseorang. Kecerdasan emosional dapat diasah melalui hal-hal 

seperti di atas yaitu kematangan perilaku emosional dan kegiatan belajar yang 

nantinya akan menghasilkan kemampuan untuk memahami sesuatu yang sebelumnya 

belum dipahami oleh individu. Faktor yang juga tidak kalah pentingnya adalah 

kegiatan belajar, dimana kegiatan belajar sangat berguna untuk mengendalikan 

keinginan untuk bertindak. 

Secara umum, banyak faktor yang dapat mempengaruhi dan mendukung 

kecerdasan emosional yang dimiliki oleh seseorang, baik itu faktor internal maupun 

faktor eksternal. Faktor internal atau faktor yang yang berasal dari dalam diri 

individu yang dapat mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang. Faktor 

eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu seperti lingkungan keluarga 

maupun lingkungan tempat tinggal, dimana pola pembentukan awal dari kepribadian 

individu itu dibentuk. Semua faktor tersebut merupakan hal-hal yang dapat 

mempengaruhi kecerdasan emosional yang ada dalam diri seseorang. Baik buruknya 

kecerdasan emosional seseorang akan dipengaruhi oleh banyak hal, baik itu faktor 

yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri maupun dari ransangan atau stimulus 

dari luar diri individu. 

e. Urgensi Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional merupakan sebuah kecerdasan yang sangat penting 

bagi kebahagiaan dan kesuksesan hidup seseorang, bahkan kecerdasan emosi 

(emotional quotient) lebih besar pengaruhnya terhadap kesuksesan hidup seseorang 

dibandingkan dengan kecerdasan intelektual (emotional quotient). Para ahli psikologi 

menyebutkan bahwa, “Emotional quotient (IQ) hanya mempunyai peran sekitar 20% 

dalam menentukan keberhasilan hidup, sedangkan 80% sisanya ditentukan oleh 

faktor-faktor lain, dimana yang terpenting adalah kecerdasan emosional (emotional 

quotient)”.
40

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat dipahami bahwa kecerdasan 

emosional sangat penting dalam mencapai kesuksesan seseorang, bahkan dijelaskan 

bahwa, kecerdasan IQ (intelegence quotien) hanya berpengaruh 20% saja dalam 

mencapai kesuksesan, sedangkan 80% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain dan yang 
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terpenting  adalah kecerdasan emosional. Oleh karena itu tingginya IQ yang dimiliki 

oleh individu tidak menjamin kesuksesan yang akan diperoleh oleh individu tersebut 

kalau individu tersebut tidak memiliki kecerdasan emosional, karena dengan 

kecerdasan emosionallah individu dapat mengelola dan memotivasi dirinya sendiri. 

Daniel Goleman mengungkapkan bahwa, 

Dalam kehidupan banyak sekali masalah-masalah yang tidak dapat 

dipecahkan semata dengan menggunakan kemampuan intelektual semata. 

Kematangan emosi ternyata sangat menentukan keberhasilannya,dengan kata 

lain, kecerdasan emosi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam 

mencapai keberhasilan hidup. Penelitian yang dilakukan oleh Daniel goleman 

tentang kompetensi-kompetensi aktual yang mengantarkan kepada kesuksesan 

dalam pekerjaan apapun, hal ini membuktikan bahwa dalam menentukan 

pencapaian prestasi puncak dalam pekerjaan, peran IQ memang hanya 

menempati posisi kedua sesudah kecerdasan emosi.
41

 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa, kecerdasan emosional 

sangat penting bagi setiap individu, karena dalam hidup individu akan dihadapkan 

pada situasi-situasi yang menyulitkan bagi diri individu, dan untuk menghadapi 

situasi-situasi itu kecerdasan emosional sangat dibutuhkan dalam menanggulanginya. 

Selanjutnya, Suharsono juga mengungkapkan bahwa banyak keuntungan bila 

seseorang memiliki kecerdasan emosional, diantaranya adalah: 

a) Kecerdasan emosional jelas mampu menjadi alat untuk pengendalian diri, 

sehingga seseorang tidak terjerumus kedalam tindakan-tindakan bodoh, 

yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. 

b) Kecerdasan emosional bisa diimplementasikan sebagai cara yang sangat 

baik untuk memasarkan atau membesarkan ide, konsep atau bahkan sebuah 

produk. 

c) Kecerdasan emosional juga menjadi cara terbaik dalam membangun lobby, 

jaringan dan kerja sama. 

d) Kecerdasan emosional adalah modal penting bagi seseorang untuk 

mengembangkan bakat kepemimpinan, dalam bidang apapun juga 
42

 

 

Berdasarkan pendapat dari Suharsono di atas bahwa urgensi atau kepentingan 

dan keuntungan seseorang yang memiliki kecerdasan emosional adalah mampu 

mengendalikan diri agar tidak terjerumus kepada kesalahan yang dapat 

mengantarkan individu kepada penyesalan. Kecerdasan emosional juga dapat 

menjadi modal bagi individu untuk dapat membangun kerja sama dengan orang lain, 
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baik itu dalam belajar, hubungan soaial maupun dalam urusan bisnis. Kecerdasan 

emosional juga dapat dijadikan sebagai alat dalam mengembangkan bakat yang 

dimiliki oleh individu, baik itu dalam hal kepemimpinan maupun dalam bidang 

intelektual. Hamzah B Uno juga mengungkapkan bahwa  manfaat dari kecerdasan 

emosional yaitu seseorang akan mampu, 

a) Bekerja lebih baik dari pekerja lainnya 

b) Menjadi anggota kelompok yang lebih baik 

c) Motivasi diri 

d) Mengendalikan inplusi (desakan hati) 

e) Keterampilan mengendalikan orang lain.
43

 

 

Berdasarkan  uraian di atas dapat disimpulkan bahwa banyak manfaat yang 

dapat dirasakan oleh individu bila individu memiliki kecerdasan 

emosionaldiantaranya adalah dapat bekerja lebh baik, dapat memotivasi diri, 

mngendalikan desakan hati, dan keterampian mengendalikan orang lain. Banyak 

sekali manfaat yang didapat oleh individu dengan kecerdasan emosional yang 

dimilikinya, dan yang paling utama dari manfaat kecerdasan emosional adalah, 

kecerdasan emosional sangat besar mempengaruhi kesuksesan seseorang. 

 

3. Layanan Informasi. 

a. Pengertian Layanan Informasi. 

Layanan informasi diberikan untuk memenuhi kekurangan individu 

akan informasi yang dibutuhkan. “Layanan informasi terdiri dari dua kata, 

yakni layanan yang berarti membantu, sedangkan informasi artinya memberi 

sesuatu”.
44

 Menurut Prayitno, layanan informasi yaitu “Layanan bimbingan dan 

konseling yang memungkinkan peserta didik (klien) menerima dan memahami 

berbagai informasi (seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan) yang 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan 

untuk kepentingan peserta didik (klien)”.
45

 Menurut Dewa Ketut Sukardi, 

layanan informasi yaitu, “Layanan bimbingan yang memungkinkan peserta 

didik dan pihak-pihak yang dapat memberikan pengaruh yang besar kepada 
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peserta didik (terutama orang tua) dalam menerima dan memahami informasi 

(seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan) yang dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sehari-hari sebagai 

pelajar, anggota keluarga dan masyarakat”.
46

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa layanan informasi 

merupakan layanan bantuan yang bisa menambah wawasan baru bagi peserta 

didik untuk mencapaikan kehidupan efektif sehari-hari (KES). Layanan 

informasi merupakan satu dari beberapa layanan yang ada pada bimbingan dan 

konseling. Layanan informasi memiliki banyak manfaat dan tujuan. Layanan 

informasi menurut Depdiknas adalah “Sebagai salah satu komponen dalam 

program bimbingan dan konseling yang membekali peserta didik dengan 

berbagai pengetahuan tentang data dan fakta yang diperlukannya”.
47

 

Winkel dalam Tohirin juga menyatakan, layanan informasi merupakan 

“Suatu layanan yang berupaya memenuhi kekurangan peserta didik akan 

informasi juga bermakna usaha-usaha untuk membekali peserta didik dengan 

pengetahuan serta pemahaman tentang lingkungan hidupnya dan tentang proses 

perkembangan peserta didik”.
48

 

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa layanan informasi adalah 

layanan bantuan yang membekali peserta didik (siswa) dengan berbagai 

informasi yang diperlukannya serta berusaha memenuhi kekurangan informasi 

bagi peserta didik dan berusaha membekali peserta didik dengan informasi yang 

dibutuhkan oleh peserta didik tersebut agar tercapainya kehidupan efektif 

sehari-hari (KES) peserta didik tersebut. Menurut Ahmad Juntika Nurihsan, 

layanan informasi adalah :  

Layanan yang memberikan informasi yang dibutuhkan individu. 

Tujuan layanan ini agar individu memiliki pengetahuan (informasi) yang 

memadai, baik tentang dirinya sendiri maupun tentang lingkungannya, 

lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah serta sumber-sumber belajar. 

Informasi yang diperoleh individu sangat diperlukan agar individu lebih 

mudah dalam membuat perencanaan dan mengambil keputusan.
49

 

 

Prayitno dan Erman Amti juga mengatakan layanan informasi yaitu: 
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Memberikan pemahaman kepada individu-individu yang 

berkepentingan tentang berbagai hal  yang diperlukan untuk menjalani 

suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah  suatu tujuan atau 

rencana yang dikehendaki. Dengan demikian, layanan informasi itu 

pertama-tama merupakan perwujudan dari fungsi pemahaman dalam 

bimbingan dan konseling.
50

 

 

        Berdasarkan kutipan di atas maka layanan informasi merupakan suatu 

cara untuk membantu klien mendapatkan pemahaman atau wawasan baru 

sehingga terjadi perubahan tingkah laku, mengentaskan problem yang sedang 

dialami oleh siswa berupa kecerdasan emosional. Dan informasi tersebut bisa 

digunakan oleh siswa sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil serta 

menentukan keputusan. 

      Layanan informasi ini bisa dijadikan sebagai cara untuk mengatasi 

kecerdasan emosional siswa. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman 

informasi yang didapatkan membuat individu (siswa) semakin mendekati 

persoalan tentang kecerdasan emosional. Untuk menghindari kejadian kejadian 

yang merugikan siswa maka perlu dibekali dengan informasi yang cukup dan 

akurat.  

     Layanan informasi merupakan salah satu layanan yang ada dalam 

bimbingan dan konseling, yang diselenggarakan oleh konselor kepada 

sejumlah siswa, dalam rangka pemberian informasi yang dibutuhkan siswa. 

Informasi tersebut dapat digunakan oleh individu sebagai acuan untuk bersikap 

dan bertingkah laku, sebagai pertimbangan dan pengembangan diri, sebagai 

dasar dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut bertujuan agar diperolehnya 

Kehidupan Efektif Sehari-hari (KES).  

Menurut Prayitno ada tiga alasan mengapa pemberian informasi perlu 

diselenggarakan:  

a. Membekali individu dengan berbagai pengetahuan tentang lingkungan 

yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi berkenaan 

dengan lingkungan sekitar pendidikan, jabatan, maupun sosial budaya.  

b. Memungkinkan individu dapat menentukan arahnya. “kemana ia pergi”, 

syarat dasar untuk dapat menentukan arah hidup adalah apabila ia 

mengetahui apa (informasi) yang harus dilakukan serta bagaimana 

bertindak secara kreatif dan dinamis berdasarkan atas informasi-

informasi yang ada itu.  
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c. Setiap individu adalah unik. Keunikan akan membawakan pola-pola 

pengambilan keputusan dan bertindak yang berbeda-beda disesuaikan 

dengan aspek-aspek kepribadian masing-masing.
51

 

 

Dapat dipahami bahwa dalam menjalani kehidupan dan perkembangan, 

individu atau siswa membutuhkan berbagai informasi, baik untuk keperluan 

kehidupan sehari-hari, sekarang maupun untuk perencanaan kehidupan masa depan. 

Diperlukan informasi bagi individu atau siswa semakin penting mengingat 

kegunaan informasi sebagai acuan untuk bersikap dan bertingkah laku sehari-hari, 

sebagai dasar pengambilan keputusan. Begitu juga dengan siswa yang sangat 

membutuhkan akan informasi baik yang berhubungan dengan kecerdasan 

emosional. 

b. Tujuan Layanan Informasi 

Tujuan umum layanan informasi adalah dikuasinya informasi tertentu oleh 

peserta layanan. Informasi tersebut selanjutnya digunakan oleh peserta untuk 

keperluan hidupnya sehari-hari (dalam rangka effective daily living) dan 

perkembangan dirinya. Menurut Prayitno secara lebih khusus tujuan layanan 

informasi adalah:  

Fungsi pemahaman, di mana peserta layanan memahami informasi 

dengan berbagai seluk beluknya sebagi isi layanan. Penguasaan informasi 

dapat digunakan untuk pemecahan masalah, mencegah timbulnya masalah, 

untuk mengembangkan dan memelihara potensi yang ada dan untuk 

memungkinkan peserta didik mengaktualisasikan hak-haknya”.
52

 

 

Jadi dapat dipahami bahwa tujuan layanan informasi yaitu dapat dijadikan 

pengembangkan kemandirian, pemahaman, dan penguasaan peserta terhadap 

informasi yang diperlukan dan mampu memahami dan menerima diri dan 

lingkungan secara objektif, positif dan dinamis, mengambil keputusan dan akhirnya 

bisa mengaktualisasikan diri secara terintegrasi. Menurut Achmad Juntika Nurihsan 

bahwa “Tujuan layanan informasi agar individu memiliki pengetahuan yang 

memadai, baik tentang dirinya, maupun tentang lingkungannya, lingkungan 

perguruan tinggi, lingkungan masyarakat, serta sumber-sumber belajar”.
53
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Jadi dapat dipahami bahwa tujuan layanan informasi adalah memberikan 

informasi terbaru tentang sesuatu yang berhubungan dengan belajar baik berupa 

diri sendiri, lingkungan dan membuat target-target serta mengambil keputusan. 

Sedangkan Tohirin mengatakan: 

Tujuan layanan informasi agar individu mengetahui, menguasai 

informasi yang selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya sehari-

hari dan perkembangan dirinya. Selain itu, apabila merujuk pada fungsi 

pemahaman, layanan informasi bertujuan agar individu memahami 

pemecahan suatu masalah, untuk memelihara dan mengembangkan potensi 

individu yang bersangkutan membuka diri dalam mengaktualisasikan hak-

haknya.
54

 

 

Datap dipahami bahwa tujuan dari layanan informasi tersebut adalah agar 

individu dapat menguasai informasi yang didapatkan sehingga informasi tersebut 

dapat digunakan untuk kepentingan dirinya sehingga individu dapat memahami 

dirinya sendiri dan juga dapat mengentaskan persoalan yang sedang individu 

hadapi. Dewa Ketut Sukardi juga menyatakan: 

Layanan informasi bertujuan untuk membekali individu dengan 

berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna 

untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan 

sebagai belajar, anggota keluarga dan masyarakat. Pemahaman yang diperoleh 

melalui layanan informasi digunakan sebagai bahan acuan dalam 

meningkatkan kegiatan prestasi akademik, mewujudkan cita-cita, 

menyelenggarakan kehidupan yang efektif dan mengambil keputusan.
55

 

 

Dari pendapat di atas jelaslah bahwa tujuan dari layanan informasi yaitu 

bagaimana individu mengetahui suatu hal yang baru agar individu dapat memahami 

dan menerapkan kecerdasan emosional itu sendiri, serta dapat membekali dan 

mendapatkan pengetahuan dan juga menjadi bahan acuan dalam meningkatkan 

kegiatan dan prestasi akademik. 

c. Komponen Layanan Informasi 

Komponen pokok  dalam layanan konseling terdiri dari: konselor, peserta 

dan informasi yang menjadi isi layanan
56

. Komponen itu di antaranya:  

a. Konselor  

Konselor adalah penyelenggaraan layanan informasi. Konselor 

menguasai sepenuhnya informasi yang menjadi isi layanan, mengenal dengan 
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baik peserta layanan dan kebutuhan akan informasi, dan menggunakan cara-cara 

efektif untuk melaksanakan layanan. 

b. Peserta 

Peserta layanan informasi berasal dari kalangan siswa sekolah, 

mahasiswa, anggota organisasi pemuda dan organisasi sosial politik, serta 

anggota-anggota masyarakat lainnya baik secara perorangan maupun kelompok.  

c. Informasi  

Luas kedalam informasi yang menjadi isi layanan informasi sangat 

bervariasi, tergantung pada kebutuhan layanan. Pada dasarnya informasi yang 

dimaksud mengacu kepada seluruh bidang pelayanan konseling, yaitu bidang-

bidang pengembangan pribadi, social, kegiatan belajar, perencanaan karir, 

kehidupan keluarga dan beragama. 

Lebih rinci berbagai informasi tersebut dapat digolongkan kedalam 

beberapa bagian yaitu :  

1) Informasi perkembangan diri 

2) Informasi hubungan antar pribadi, sosial, nilai dan moral 

3) Informasi teknologi 

4) Informasi pekerjaan/karir dan ekonomi 

5) Informasi social budaya, politik dan kewarganegaraan 

6) Informasi kehidupan berkeluarga 

7) Informasi kehidupan beragama
57

. 

 

  Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa komponen layanan informasi 

diantaranya adalah konsleor, peserta layanan, dan informasi. Untuk keperluan 

layanan informasi, informasi yang menjadi isi layanan harus spesifik dan dikemas 

secara jelas dan rinci sehingga dapat disajikan secara efektif dan dipahami dengan 

baik oleh peserta layanan. Materi layanan itu disesuaikan dengan kebutuhan aktual 

para peserta layanan sehingga tingkat kemanfaatan layanan tinggi. 

d. Teknik Layanan Informasi 

Layanan informasi diselenggarakan secara langsung dan terbuka dari 

konselor kepada para pesertanya. Berbagai teknik dan media yang bervariasi dan 

luwes dapat digunakan dalam forum dengan format klasikal dan kelompok. format 

individual dapat diselenggarakan untuk peserta khusus dengan informasi khusus, 

dan biasanya terkait dengan layanan konseling lainnya. Layanan informasi dalam 
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forum yang lebih luas dapat berbentuk pertemuan umum, pameran melalui media 

siaran tertulis dan elektronik ataupun cara-cara penyampaian lainnya.
58

 

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwasanya layanan informasi 

sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara dan teknik, apakah itu nantinya 

klasikal atau pertemuan dengan berbagai kelompok dan banyak teknik-teknik lain 

yang bisa dipakai dalam layanan informasi ini. 

e. Operasionalisasi Layanan 

Layanan informasi perlu direncanakan oleh konselor dengan cermat, baik 

mengenai informasi yang menjadi isi layanan metode maupun media yang 

digunakan. Kegiatan peserta, selain mendengar dan menyimak, perlu mendapat 

pengarahan secukupnya dan memaknai isi layanan, terutama berkenaan dengan 

dinamika BMB3. 

1. Perencanaan 

Identifikasi kebutuhan akan informasi bagi subjek (calon) peserta 

layanan menjadi hal pertama dalam perencanaan layanan dan menetapkan 

nara sumber menjadi hal kedua yang secara langsung dikaitkan dengan 

penetapan prosedur, perangkat dan media layanan. Semua unsur 

perencanaan ini dikemas dalam SATLAN. 

2. Pengorganisasian Unsur-Unsur dan Sasaran Layanan 

Materi informasi, nara sumber dan tempat penyajian informasi serta 

kesiapan kelengkapan administrasi menjadi hal utama dalam tahap 

pengorganisasian persiapan layanan. 

3. Pelaksanaan 

Mengaktifkan peserta layanan dalam dinamika BMB3 adalah sangan 

esensial dalam layanan informasi. Untuk itu penggunaan metode dan media 

oleh nara sumber perlu dioptimalkan. Strategi BMB3 dibangun untuk 

mendinamisasi aktifitas peserta. 

4. Penilaian 

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, penilaian hasil layanan 

informasi difokuskan kepada pemahaman para peserta terhadap informasi 

yang menjadi isi layanan. Refleksi BMB3 sangat dominan. Pemahaman 

para peserta layanan itu lebih jauh dapat dikaitkan dengan kegunaan bagi 

peserta apa yang akan dilakukan peserta berkenaan dengan informasi yang 

diperolehnya itu (yaitu dimensi tri guna hasil pembelajaran) 

Evaluasi lisan ataupun tertulis dapat digunakan untuk 

mengungkapkan pemahaman peserta tentang informasi yang baru saja 

disajikan. Dalam hal ini penilaian segera (laiseg) diperlukan. Penilaian 

jangka pendek (laijapen) dan jangka panjang(laijapang) diselenggarakan 

sesuai dengan kegunaan materi informasi dalam kaitannya dengan 

pengentasan masalah klien yang sacara khusus ditangani memalui layanan 

informasi itu sendiri, ataupun melalui layanan-layanan konseling lainnya 
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5. Tindak Lanjut dan Laporan 

     Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut dan mengkomonikasikan 

rencana tindak lanjut kepada pihak terkait merupakan arah kegiatan untuk 

mengakhiri layanan informasi. Dokumen LAPELPROG perlu disusun dan 

digunakan secara tepat.
59

 

 

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan 

layanan informasi tahapan awal yang dilakukan adalah perencanaan. Di mana 

dalam perencanaan tersebut langkah-langkah yang dilakukan adalah 

mengidentifikasi kebutuhan akan informasi bagi subjek peserta layanan, 

menetapkan materi informasi sebagai isi dalam layanan yang akan 

direncanakan, menetakan subjek sasaran layanan informasi yang akan 

direncanakan, menetapkan narasumber untuk materi layanan informasi yang 

akan direncanakan, selanjutnya menyiapkan kelengkapan dan media dalam 

pemberian layanan informasi yang direncakan, dan menyiapkan administrasi 

yang dibutuhkan dalam perencanaan layanan informasi yang akan 

dilaksanakan. 

Setelah melakukan tahapan perencanaan, kemudian dilakukanlah 

tahapan pelaksanaan layanan informasi yang dapat dilakukan dengan cara 

mengorganisasikan kegiatan layanan informasi kepada pihak-pihak yang 

terkait, setelah itu baru mengikutsertakan peserta layanan dengan turut berperan 

aktif dalam pelaksanaan layanan informasi yang sedang berlangsung, kemudian 

agar tercapainya tujuan layanan informasi maka digunakan media dan alat yang 

telah direncakan agar optimalnya tujuan layanan informasi yang dilaksanakan.  

Tahapan selanjutnya yaitu mengevaluasi yang dilakukan dengan cara 

menetapkan materi evaluasi terhadap kegiatan layanan yang dilakukan serta 

menyusun instrumen evaluasi, kemudian mengaplikasikan instrumen aplikasi 

yang digunakan dalam layanan, setelah itu barulah dilakukan pengolahan serta 

terhadap hasil aplikasi instrumen yang digunakan dalam layanan. Tahapan 

selanjutnya adalah analisis dari hasil evaluasi dengan cara menetapkan norma 

atau standar dalam mengevaluasi instrumen yang telah diolah. Kemudian 

instrumen yang telah diolah dilakukan analisis terhadap instrumen tersbut yang 

mana bertujuan agar bisa menafsirkan hasil analisis dari instrumen yang telah 

dilaksanakan tersebut. 
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Tindak lanjut dari layanan yang dilakukan dengan cara menetapkan 

jenis dan arah tindak lanjut terhadap kegiatan layanan yang dilakukan, serta 

mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak-pihak yang terkait dan 

dilanjutkan dengan melaksanakan rencana tindak lanjut. Setelah semua tahapan 

dilaksanakan maka tahapan yang terakhir dalam prosedur layanan ini adalah 

tahapan  pelaporan yang dilakukan dengan cara menyusun laporan kegiatan 

informasi ini dan menyampaikan laporan tersebut kepada pihak-pihak yang 

terkait dan mendokumentasikan hasi laporan kegiatan. 

4. Pemahaman. 

a. Pengertian Pemahaman 

     Menurut Virlianti dalam Ahmadi dan Prasetya juga mengemukakan 

bahwa pemahaman adalah “Konsepsi yang bisa dicerna atau dipahami oleh 

peserta didik sehingga mereka mengerti apa yang dimaksudkan, mampu 

menemukan cara untuk mengungkapkan konsepsi tersebut, serta dapat 

mengeksplorasi kemungkinan yang terkait”.
60

 Sedangkan menurut W.J.S 

Poerwodarminto dalam kamus Bahasa Indonesia, pemahaman berasal dari kata 

“Paham” yang artinya mengerti benar tentang sesuatu hal”.
61

 Lebih lanjut 

Suharsimi dalam Hafnizar  menyatakan bahwa pemahaman (comprehension) 

adalah: 

Bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga 

(estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, 

menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan 

memperkirakan. Dengan pemahaman, siswa (klien) diminta untuk 

membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara 

fakta – fakta atau konsep.
62

 

 

  Pemahaman dapat diartikan yaitu kemampuan seseorang untuk dapat 

mengerti tentang suatu hal, terciptanya suatu pemahaman harus melalui 

berbagai hal yang dimulai dari bagaimana suatu proses atau perbuatan 

seseorang dengan cara sebagai melihat suatu hubungan ide tentang suatu 

persoalan, menyimpulkan, mempertahankan, membedakan, memberi contoh, 

menerangkan kembali dan menuliskan sesuatu yang dipahami, sehingga 

dengan proses berfikir dari pengalaman yang terjadi tercipta suatu makna yang 
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berarti bagi dirinya sendiri sehingga menjadi suatu pengetahuan dan dari 

pengetahuan ini akan tercipta suatu pemahaman. 

Pemahaman seseorang akan dipengaruhi oleh seberapa besar 

pengetahuannya terhadap apa yang harus mereka pahami, sehingga untuk 

mengukur tingkat pemahaman seseorang, standar yang digunakan adalah 

pengetahuannya terhadap obyek yang diteliti dalam hal ini objek yang akan 

peneliti lakukan adalah bagaimana pemahaman siswa tentang kecerdasan 

emosional setelah mendapatkan layanan informasi. 

Menurut Lorens Bagus dilihat dari pengertian pengetahuan itu sendiri, 

terdapat banyak makna yang dapat diketahui di antaranya: 

a. Pengenalan akan sesuatu 

b. Keakraban atau perkenalan dengan sesuatu dari pengalaman actual 

c. Apa yang dipelajari  

d. Persepsi jelas tentang apa yang dipandang sebagai fakta, kebenaran atau 

kewajiban 

e. Informasi dan atau pelajaran yang dipelihara dan diteruskan oleh 

peradaban 

f. Hal-hal yang ada dalam kesadaran (Keyakinan, gagasan, fakta, 

bayangan, konsep, paham, pendapat) yang dibenarkan dengan cara 

tertentu dan dengan demikian dipandang sebagai benar 

g. Proses kehidupan yang diketahui oleh manusia secara langsung dari 

kesadarannya sendiri. 

h. Dalam arti luas, pengetahuan berarti semua kehadiran intensional objek 

dan subjek. Tetapi dalam arti sempit pengetahuan hanya berarti putusan 

yang benar dan pasti (kebenaran; kepastian).
63

 

 

Menurut Jujun S. Suriasumantri pengetahuan pada hakekatnya 

merupakan “Segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu, 

termasuk ke dalamnya adalah ilmu, jadi ilmu merupakan bagian dari 

pengetahuan yang diketahui tentang sesuatu secara menyeluruh dan seluas-

seluasnya”.
64

Dari berbagai pengertian di atas, dapat dipahami bahwa 

pengetahuan adalah sesuatu yang kita ketahui.
65

 Jadi pengetahuan adalah 

sesuatu yang kita ketahui tentang suatu objek dari hasil pengindraan.  

b. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman 
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Dalam memahami suatu informasi atau pengetahuan ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi seseorang memahami suatu informasi atau pengetahuan. 

Secara garis besar, Ahmadi dan Prasetya membagi faktor-faktor tersebut menjadi 

dua yaitu “Faktor dari dalam diri terdiri dari kondisi fisiologis dan kondisi 

psikologis meliputi minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan kemampuan-

kemampuan kognitif dan faktor dari luar diri terdiri dari faktor lingkungan dan 

faktor instrumental”.
66

 

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa faktor yang mempengaruhi 

seseorang dalam memahami suatu informasi atau pengetahuan adalah faktor dari 

dalam diri seseorang dan faktor dari luar diri seseorang, yang mana selanjutnya 

informasi atau pengetahuan merupakan faktor yang sangat menentukan 

pemahaman seseorang terhadap suatu objek. Maka pemahaman siswa terhadap 

informasi dipengaruhi oleh pengetahuannya terhadap informasi yang akan 

diterima dan yang diperolehnya. 

B. Penelitian yang Relevan. 

1. Penelitian relevan di IAIN Batusangkar 

Penelitian penulis memiliki kesesuaian dengan peneliti yang dilakukan oleh 

Marta Sri Sudarwin dengan judul “Hubungan kecerdasan emosional dengan 

kepercayaan diri siswa di SMA 1 Pariangan”. Perbedaan penelitian penulis 

dengan Marta Sri Sudarwin yaitu menggunakan pemahaman kecerdasan 

emosional sebagai variabel Y dalam penelitian ini, dalam pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan Marta Sri Sudarwin 

menggunakan  kepercayaan diri sebagai variabel Y, dalam pengambilan sampel 

menggunakan simple random sampling yaitu pengambilan sampel yang 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. 

Sedangkan persamaan penelitian penulis, variabel X sama-sama tentang 

kecerdasan emosional.
67
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2. Penelitian yang relevan di luar IAIN Batusangkar 

Penelitian penulis memilki kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan 

Intan Sri Devi, isi penelitiannya terkait dengan pengaruh strategi quantum 

teaching terhadap pemahaman IPS dan kecerdasan emosional. Perbedaan 

penelitian penulis dengan Intan Sri Devi yaitu penulis menggunakan layanan 

informasi sebagai variabel X, dalam penelitian ini menggunakan pengaruh 

strategi quantum teaching dalam penelitiannya sebagai variabel X.
68

 

 

C. Hipotesis Penelitian 

H
0
 = Layanan Informasi tidak efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa 

tentang kecerdasan emosional. 

H
a
 = Layanan Informasi efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang 

kecerdasan emosional 

 

D. Definisi Operasional Variabel. 

Istilah-istilah dalam penelitian ini banyak sekali, terutama tentang judul 

penelitian. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya, maka berikut 

ini penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang memerlukan pemahaman lebih 

jauh diantaranya : 

Kecerdasan emosional, kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman  

merupakan “Kemampuan mengenali diri sendiri, sehingga tahu kelebihan dan 

kekurangannya, kemampuan mengendalikan emosi secara sehat, kemampuan 

memotivasi dan mengembangkan diri secara positif, kemampuan mengenal emosi 

oran lain, dan kemampuan untuk beradaptasi dan menjalin hubungan baik dengan 

lingkungannya”.
69

Kecerdasan emosional yang penulis maksud dalam penelitian ini 

adalah kemampuan siswa SMPN 3 Padang Panjang dalam Kemampuan mengenali 

diri sendiri, sehingga tahu kelebihan dan kekurangannya, kemampuan 

mengendalikan emosi secara sehat, kemampuan memotivasi dan mengembangkan 

diri secara positif, kemampuan mengenal emosi orang lain, dan kemampuan untuk 

beradaptasi dan menjalin hubungan baik dengan lingkungannya. 
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Layanan Informasi, Layanan bimbingan yang memungkinkan peserta 

didik dan pihak lain dapat memberikan pengaruh yang besar kepada peserta didik 

(terutama orang tua) dalam menerima dan memahami informasi (seperti informasi 

pendidikan dan informasi jabatan) yang dapat dipergunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan pengambilan keputusan sehari-hari sebagai pelajar, anggota 

keluarga dan masyarakat.
70

 Layanan informasi yang akan peneliti berikan kepada 

subjek penelitian berkaian dengan pemahaman tentang kecerdasan emosional, 

setelah diberikan layanan informasi diharapkan siswa benar-banar paham dengan 

kecerdasan emosional beserta dengan aspek-aspeknya. 
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E. Kerangka berpikir. 

   

                  X          Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Keterangan:  

X :  Variabel  bebas (Bentuk tindakan) yaitu  layanan informasi  

Y: Variabel  terikat ( yang akan dientaskan), yaitu pemahaman siswa tentang 

kecerdasan emosional 

Jadi dapat dipahami bahwa layanan informasi akan dieksperimenkan untuk 

meningkatkan pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional di SMP Negeri 3 

Padang Panjang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Layanan Informasi Pemahaman Siswa 

tentang Kecerdasan 

Emosional 

1. Mengenal Emosi 

2. Mengendalikan Emosi 

3. Motivasi Diri 

4. Empati 

5. Keterampilan Sosial 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian ini adalah apakah layanan informasi efektif dalam 

meningkatkan pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional di SMP Negeri 3 

Padang Panjang? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat efektif atau tidaknya layanan 

informasi dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional di 

SMP Negeri 3 Padang Panjang. 

 

C. Waktu dan Tempat Penelitian. 

Penelitian ini memakan waktu selama 6 bulan yaitu mulai bulan Mei sampai 

Oktober 2016 dengan lokasi di SMP Negeri 3 Padang Panjang. 

 

D. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen, karena 

penulis ingin melihat efektifitas layanan informasi dalam meningkatkan 

pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional. Sanapiah Faisal mengemukakan 

pengertian penelitian eksperimen yaitu : 

Suatu metode yang sistematis dan logis untuk menjawab pertanyaan, 

dalam hal ini peneliti memanipulasi dan logis untuk menjawab pertanyaan, 

dalam hal ini peneliti memanipulasi suatu stimuli, treatment atau kondisi-

kondisi eksperimental, kemudian mengobservasi pengaruh atau perubahan 

yang diakibatkan oleh manipulasi secarfa sengaja dan sistematis.
71

 

 

Senada dengan Sanapiah, Abdul Halim Hanafi mengatakan bahwa 

Penelitian eksperimental adalah, 

Penelitian eksperimen menggunakan statistik dalam mengolah data dan 

analisis datanya. Peneliti dengan sengaja mengendalikan berbagai faktor 

sehingga dapat menyimpulkan bahwa dampak yang diamati adalah hasil dari 

perlakuan yang dibuat oleh peneliti. Bentuk penelitian yang dilakukan 

melalui percobaan, yakni antara kelompok lain sebagai kelompok kontrol, 

maka hasilnya pun diharapkan merupakan akibat dari percobaan tersebut.
72
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Jadi dipahami bahwa penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini 

yaitu eksperimental karena peneliti ingin mengetahui pengaruh antara variabel X 

(layanan informasi) terhadap variabel Y (pemahaman tentang kecerdasan 

emosional) serta ingin mengetahui kontribusi X terhadap Y. Sebagaimana 

dipertegaskan lagi oleh Moh. Kasiram bahwa penelitian eksperimen adalah suatu 

model penelitian, dimana peneliti memanipulasi suatu stimuli atau kondisi, 

kemudian mengobservasi pengaruh atau akibat dari perubahan stimuli atau kondisi 

tersebut pada obyek yang dikenai stimuli atau kondisi tersebut.
73

 

Jadi dalam penelitian eksperimen peneliti memanipulasi suatu variabel dan 

mengontrol variabel lain yang relevan dan mengobservasi efek atau pengaruhnya 

terhadap variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pemahaman 

tentang kecerdasan emosional yang telah diberikan atau postest. Sedangkan 

variabel bebasnya adalah layanan informasi. 

Cara untuk mengetahui apakah ada pengaruh manipulasi variabel bebas 

terhadap variabel terikat dalam penelitian eksperimen, maka dilakukan 

pengamatan. Pengamatan dilakukan pada ciri-ciri tingkah laku subjek yang diteliti. 

Pengamatan perlu dilakukan untuk melihat apa benar perubahan yang terjadi pada 

subjek penelitian disebabkan karena perlakuan yang kita berikan atau karena faktor 

lain. Selanjutnya Abdul Halim Hanafi mengatakan beberapa karakteristik dalam 

penelitian eksperiemen yaitu, 

1. Adanya treatment perlakuan, yaitu dari variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Adanya kontrol/pengendalian yang ketat dari ubahan atau faktor-

faktor yang diteliti, baik melalui prosedur perlakuan, pengontrolan, 

maupun manipulasi ubahan-ubahannya. 

2. Variabel terikat harus dapat diukur dan dijelaskan melalui perlakuan dan 

eksperimen, sedang variabel yang disebabkan oleh faktor lain atau eror 

dapat ditekan sekecil mungkin. 

3. Mempersyaratkan perimbangan antara validitas internal dengan validitas 

eksternal sehingga temuan yang dihasilkan benar-benar diyakini 

mempunyai hubungna kausal dan mempunyai kemungkinan generalisasi ke 

konteks yang lain.
74

 

Berdasarkan dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa karakteristik dalam 

penelitian eksperimen yaitu adanya manipulasi yang secara sengaja diberikan oleh 

peneliti, manipulasi itu disebut juga dengan perlakuan (treatment) selanjutnya 
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adanya pengendalian pengaruh variabel lain yang tidak dikehendaki dan adanya 

pengamatan atau pengukuran terhadap variabel terikat sebagai efek adanya variabel 

bebas atau memonitor akibat atau efek yang ditimbulkan dari suatu manipulasi. 

1. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

Setiap penelitian selalu ada objek yang jelas yang akan diteliti yang 

disebut dengan populasi. Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek 

yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan 

dengan masalah penelitian. Dengan kata lain, populasi merupakan keseluruhan 

unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti. 

Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Padang 

Panjang yang berjumlah 169 orang siswa Secara lebih jelas dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel. 1 

Jumlah Siswa SMP Negeri 3 Padang Panjang 

sebagai Populasi Penelitian 

 

No  Populasi  

 

Kelas Jumlah Siswa 

1 VIII A 24 

2 VIII B 26 

3 VIII C 24 

4 VIII D 24 

5 VIII E 24 

6 VIII F 24 

7 VIII G 23 

 Jumlah 

 

169 orang 

Sumber: Tata Usaha SMPN 3 Padang Panjang 

b. Sampel Penelitian. 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti. Dengan kata lain, sampel adalah sebagian 

anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu 

sehingga dapat diharapkan mewakili populasi. Pada penelitian eksperimen ini 

penulis menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Juliansyah Noor 
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purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

khusus sehingga layak dijadikan sampel. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat bahwa, purposive sampling 

adalah teknik penentuan subjek penelitian dengan pertimbangan tertentu. 

Sebelum ditetapkan subjek penelitian. Peneliti akan melakukan pengukuran. 

Setelah diketahui siswa yang kurang paham atau tidak paham tentang 

kecerdasan emosional, maka siswa tersebut yang dijadikan subjek penelitian. 

Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan maka terdapat 27 orang 

siswa yang rendah pemahamannya tentang kecerdasan emosional  

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengukur pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional setelah 

mendapatkan layanan informasi, maka peneliti menggunakan instrumen tes sebagai 

alat pengumpul data dalam penelitian ini. 

Adapun pola yang digunakan dalam penyusunan instrumen ini adalah 

instrumen tes. Tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu 

alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik atau objek. Dalam pembelajaran 

objek ini bisa berupa kecakapan peserta didik, minat, motivasi dan sebagainya. Tes 

merupakan bagian tersempit dari penilaian. Menurut Djmari dalam Eko Putro 

Widoyoko tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan 

seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus 

atau pertanyaan.
75

 

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa tes merupakan salah satu alat 

yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur sesuatu yang hendak diukur 

tentang kondisi atau pemahaman peserta didik. Menurut Suharsimi Arikunto tes 

adalah Serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok.
76

Intrumen tes adalah alat penelitian yang 

mempunyai ciri jawaban benar-salah karena ia biasanya akan mengukur 

                                                 
75

 Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian, (Yogyakarta, Pustaka Belajar 

2014) hal 5 
76

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian,....hal150 



40 
 

 
 

kemampuan hasil belajar atau pemahaman responden terhadap suatu konsep atau 

pengetahuan.
77

 

Dari beberapa kutipan di atas dapat dipahami bahwa salah satu bentuk dari 

alternatif jawaban dari instrumen tes adalah benar-salah sehingga dengan alternatif 

jawaban yang seperti itu dapat menggambarkan pemahaman seseorang tentang 

sesuatu yang hendak diukur dalam hal ini adalah kecerdasan emosional siswa. 

Pada Tes pemahaman siswa tentang EQ, jawaban dirancang sedemikian 

rupa sehingga dapat ditulis atau dijawab dengan cepat, dan umumnya hanya terdiri 

dari satu kata, huruf, dan angka. Akan tetapi bila menyadari jenis hubungan yang 

diuji pada pertanyaan, anda akan menemukan jawaban jauh lebih cepat. Khusus 

jawaban untuk jawaban  dengan pilihan berganda selalu dituliskan sesuatu, dan 

sangat jarang mengurangi nilai untuk jawaban yang salah. Yang pasti, skor 0 (nol) 

untuk setiap jawaban yang kosong atau tidak jawab.
78

 

Peneliti akan menyebarkan instrumen kepada siswa kelas VIII yang menjadi 

populasi peneliti sebelum ditentukan sampel berdasarkan rendah atau kurangnya 

pemahaman siswa. Instrumen yang peneliti susun bertujuan untuk mengukur 

pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional setelah mendapatkan layanan 

informasi  di SMP Negeri 3 Padang Panjang. 

Tabel. 2 

Skor Instrumen Tes tentang Pemahaman Siswa Terhadap  

Kecerdasan Emosional 

 

No Item Pernyataan Skor (Benar) Skor (Salah) 

1. Benar 1 0 

2. Salah 0 1 

 

Sebelum membuat tes, terlebih dahulu peneliti menyusun sebuah rancangan 

penyusunan instrumen yang dikenal dengan istilah kisi-kisi. Manfaat kisi-kisi 

menurut Suharsimi Arikunto adalah “Sebagai gambaran yang jelas dan lengkap 

dan mempermudah peneliti untuk mengembangkan instrumen karena kisi-kisi ini 

berfungsi sebagai pedoman dalam menulis butir-butir pernyataan”.
79
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3. Validitas Instrumen 

Validitas/kesahihan adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut 

benar-benar mengukur apa yang diukur. Menurut Sugiyono suatu instrumen 

dikatakan valid jika, instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur.
80

 Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, instrumen 

yang berupa tes yang dibuat oleh peneliti untuk mengukur pemahaman siswa 

mengenai kecerdasan emosional dikatakan valid benar- benar dapat mengukur 

pemahaman siswa mengenai kecerdasan emosinal. Menurut Juliansyah Noor ada 

tiga tipe validitas pengukuran yang harus diketahui, yaitu : a. Validitas isi (content 

validity), b. Validitas konstruk (construct validity), c. Validitas kriteria (criterion 

validity).
81

 

a. Uji Validitas. 

Menurut Eko Putro Widoyoko sebuah tes dikatakan  mempunyai 

validitas isi apabila sebuah tes dapat mengukur kompetensi yang dikembangkan  

beserta indikator dan materi pembelajarannya.
82

 

Berdasarkan  kutipan di atas, tes dalam penelitian ini dikatakan 

mempunyai validitas isi apabila item-item tes dapat untuk mengukur 

kecerdasan emosional siswa benar-benar berkaitan dengan pemahamannya 

tersebut. Uji validitas instrumen dalam penelitian ini ada dua tahap, yaitu 

validitas konstruk dan validatas item. Validitas konstruk dilakukan dengan 

meminta pendapat ahli dan profesional selain pembimbing yaitu Dr.  Wahidah 

Fitriani M. Psi. MA 

4. Desain Eksperimen. 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-experimental design 

dengan tipe one grouppretest-postest design, dalam arti hanya kelompok 

eksperimen saja yang akan diukur berdasarkan treatment yang diberikan, 

pelaksanaanya dengan cara memberikan pretest terlebih dahulu sebelum diberi 

tindakan, sehingga dapat melihat pengaruh tindakan yang diberikan terhadap siswa 

setelah itu baru diberikan postest untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang 

muncul setelah diberikan tretment. Model pre-experimen adalah sebagai berikut: 

                                                 
80
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Tabel. 3 

Model Desain Pre-Eksperimen 

 

Group(kelompok) Pretest Treatment Posstest 

Eksperimen (E) O1 X O2 

 

Keterangan: 

Pada desain ini tidak ada group kontrol 

X  = Pelatih (treatment/perlakuan, variabel bebas) 

O1= Pengamatan atau pengkuran/variabel terkait (pra uji) 

O2= Hasil setelah pelatihan/treatment (pasca Uji).
83

 

Maksud dari tabel di atas adalah peneliti akan melakukan penelitian kepada 

suatu kelompok subjek (O). Kemudian O1 diberikan pretest, untuk mengukur 

pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional sebelum diberikan layanan 

informasi. Setelah itu, diberikan treatment (X) kepada kelompok subjek. Kemudian 

diberikan posstest (O2) untuk mengukur pemahaman siswa tentang kecerdasan 

emosional setelah diberikan treatment (X). Peneliti kemudian membandingkan O1 

dan O2 untuk menentukan sebarapa perbedaan yang timbul. Perbandingan 

dilakukan dengan cara menganalisis hasil pretest dan postest, berupa hasil angket 

yang telah diberikan kepada subjek penelitian. Perbandingan ini dilakukan untuk 

melihat berpengaruh atau tidaknya layanan informasi terhadap peningkatan 

pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional. Secara umum langkah-langkah 

untuk melaksanakan penelitian eksperimen adalah: 

a. Melakukan pretest, yaitu memberikan tes berupa pertanyaan atau pernyataan 

tentang pengetahuan siswa tentang kecerdasan emosional, sebelum 

dilaksanakan layanan informasi. Tujuannya untuk mengetahui pemahaman 

yang dimiliki siswa tentang kecerdasan emosional. 

b. Melakukan treatment, memberikan perlakuan yaitu layanan informasi kepada 

kelompok eksperiemen. Sanapiah Faisal mengatakan bahwa, penelitian quasi 

eksperimen dapat dilakukan 4 kali putaran atau 4 kali treatment yang diberikan 

sehingga menghasilkan pencapaian yang lebih tinggi secara significan, berarti 

efektifitasnya dapat diterima secara meyakinkan.
84

Dari pendapat di atas 
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pedoman penulis akan memberikan 4 kali perlakuan dalam meningkatkan 

pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional. 

Tabel. 4 

Rencana Materi Layanan Informasi 

 

No Materi Layanan 

1. Konsep Dasar kecerdasan 

emosional 

2. Perbedaan emosi positif dan 

negatif 

3. Kesadaran diri, mengendalikan 

emosi dan motivasi 

4. Empati dan Keterampilan sosial 

 

 

c. Memberikan postest setelah perlakuan diberikan, yaitu mengadakan tes dengan 

memberikan angket yang sama dengan tes awal terhadap kelompok subjek. 

Tujuannya adalah untuk membandingkan rerata tes pertama dengan tes kedua, 

apakah ada peningkatan skor atau tidak. 

E. Analisis Data 

Bentuk pengolahan data yang dipakai pada penelitian ini adalah dengan 

memakai metode pengolahan statistik. Analisis data dalam penelitian eksperimen 

pada umumnya memakai metode statistik, hanya saja penggunaan statistik 

tergantung kepada jenis penelitian eksperimen yang dipakai, pada penelitian ini 

calon peneliti memakai jenis eksperimen pre-Exsperimental, dimana peneliti  

melakukan pengukuran sebanyak dua kali yakni sebelum dan sesudah perlakuan. 

Data yang terkumpul berupa nilai tes pertama dan nilai tes kedua. Tujuan peneliti 

adalah membandingkan dua nilai dengan mengajukan pertanyaan apakah ada 

perbedaan kedua nilai tersebut secara signifikan. Pengujian perbedaan nilai hanya 

dilakukan terhadap rata-rata kedua nilai saja dan untuk melakukan ini digunakan 

teknik yang disebut uji-t (t-tes). 

Proses pengolahan data selanjutnya dengan melakukan pengklasifikasian 

jawaban berdasarkan kategori pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional. 

Menurut Nana Sudjana, “Dalam menentukan rentang skor yaitu skor terbesar 
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dikurang skor terkecil”.
85

 Rentangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dari rentang skor 1-0 dengan alternatif jawaban benar dan salah.Jumlah item tes 

pemahaman kecerdasan emosional siswa sebanyak 30 item, sehingga interval 

kriteria tersebut dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Skor maksimum 1 x 30 = 30 

Keterangan: skor maksimum nilai tertingginya adalah 1, jadi 1dikalikan 

dengan jumlah item keseluruhan yang berjumlah 30 item dan hasilnya 30. 

b. Skor minimum 0 x 30 = 0 

Keterangan: skor minimum nilai tertingginya adalah 0, jadi 0 dikalikan 

dengan jumlah item keseluruhan yang berjumlah 30 item dan hasilnya 0. 

c. Rentang30 - 0 = 30 

Keterangan: rentang diperoleh dari jumlah skor maksimum dikurangi dengan 

jumlah item . 

d. Banyak kriteria adalah 4 tingkatan (sangat paham, paham, kurang paham dan 

tidak paham). 

e. Panjang kelas interval 30 : 4 = 7 

Keterangan: panjang kelas interval diperoleh dari hasil rentang dibagi dengan 

banyak kriteria. 

Adapun klasifikasi skor pemahaman siswa tentang kecerdasan 

emosional adalah sebagai berikut: 

 

Tabel. 5 

Klasifikasi Tingkat Pemahaman Siswa tentang  

Kecerdasan Emosional 

 

No  Klasifikasi Skor 

1 Sangat Paham 23-30 

2 Paham 16-22 

3 Kurang Paham 8-15 

4 Tidak Paham 0-7 

  

Analisis data dari hasil pengumpulan data merupakan tahap yang penting 

dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang telah terkumpul 
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tanpa dianalisis menjadi sulit dimaknai. Oleh karena itu, analisis data dilakukan 

untuk memberi arti, makna dan nilai yang terkandung di dalam data. Tujuan utama 

dari analisis data adalah untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami 

dan mudah ditafsirkan sehingga hubungan antar masalah penelitian dapat dipelajari 

dan diuji.  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.
86

 

 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

dan analisis statistik. Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data penelitian 

untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Analisis 

deskriptif dilakukan dengan pengujian hipotesis deskriptif. Hasil analisisnya adalah 

apakah hipotesis penelitian dapat digeneralisasikan atau tidak. Jika hipotesis (Ha) 

diterima, berarti hasil penelitian dapat digeneralisasikan. 

Sementara analisis statistik digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. 

Analisis statistik dilakukan karena data yang akan diolah merupakan data sampel. 

Adapun langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut: 

a. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif bertujuan untuk  menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Analisis 

deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data sampel. Langkah-langkah 

dalam melakukan analisis deskriptif adalah sebagai berikut: 

a) mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden,  

b) mentabulasi data berdasarkan variabel dan jenis responden,  

c) menyajikan data dari variabel yang diteliti,  

d) melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan  

e) melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan 

b. Analisis Statistik 

Analisis statistik bertujuan untuk menguji hipotesis statistik apakah 

hipotesis yang hanya diuji dengan data sampel dapat diberlakukan untuk 
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populasi atau tidak. Pengujian ini untuk mencari signifikansi.Artinya, hipotesis 

penelitian yang telah terbukti pada sampel itu dapat diberlakukan untuk 

populasi. 

Analisis statistik yang digunakan yaitu dengan uji-t (t- test). Rumus 

untuk mencari “t” dalam keadaan dua sampel yang diteliti yaitu sampel kecil 

(N kurang dari 30) sedangkan kedua sampel kecil itu satu sama lain 

mempunyai pertalian atau hubungan adalah sebagai berikut:  

  
 ̅

√    
     

 

      

 

Dengan demikian langkah-langkah analisis data eksperimen dengan 

model pretest-posttest desain adalah: 

a. Mencari rata-rata nilai tes awal ( ) 

b. Mencari rata-rata nilai tes akhir ( ) 

c. Menghitung perbedaan rerata dengan uji-t yang rumusnya adalah 

sebagai berikut: 

  
 ̅

√    
     

 

      

 

Keterangan
87

: 

T = harga t untuk sampel 

D = rata-rata dari nilai perbedaan 

 ̅ = (difference, perbedaan antara skor tes awal dengan 

skor   tes akhir untuk setiap individu 

   = kuadrat dari D 

  = banyaknya subjek penelitian 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Studi Pendahuluan 

Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang bertujuan untuk melihat 

pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Penelitian yang penulis lakukan 

adalah untuk melihat efektif atau tidaknya layanan informasi dalam meningkatkan 

pemahaman siswa kelas VIII tentang kecerdasan emosional di SMP Negeri 3 padang 

panjang.  

Pada bab ini penulis menyajikan hasil penelitian yang mengungkap efektifitas 

layanan informasi terhadap siswa kelas VIII tentang pemahaman siswa tentang 

kecerdasan emosional. Untuk mengawali penulis penyebarkan instrument test untuk 

mengungkap pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional. Sebelum instrument 

test dijalankan, penulis terlebih dahulu menentukan sampel dari penelitian ini. Berikut 

tabel jumlah sampel siswa yang berjumlah 27 orang: 

Tabel. 6 

Sampel Penelitian 

 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 VIII A 3 orang 

2 VIII B 4 orang 

3 VIII C 3 orang 

4 VIII D 3 orang 

5 VIII E 4 orang 

6 VIII F 5 orang 

7 VIII G 5 orang 

 Jumlah  27 orang 

 

 



48 
 

 
 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data Hasil Pretest 

Pada penelitian ini eksperimental dengan rancangan penelitian one grup 

pretest-postest desain, peneliti melakukan 2 kali pengukuran pemahaman siswa 

tentang kecerdasan emosional, yaitu sebelum (pretest) dan sesudah eksperimen 

(postest). Pretest dilaksanakan dengan mengaplikasikan intrument test pemahaman 

siswa tentang kecerdasan emosional terhadap sampel penelitian. 

Berdasarkan hasil pretest yang telah dilakukan pada studi pendahuluan 

maka kelas yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah siswa yang tidak 

paham dan kurang paham sebanyak 27 orang. Adapun hasil klasifikasi skor 

pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional secara keseluruhan dapat dilihat 

pada tabel: 

Tabel. 7 

Frekuensi Kategori Pemahaman Siswa tentang 

Kecerdasan Emosional(Pre-Test) 

 

N=27 

 

No 
Interval 

Skor 

Pre-test 

Kategori Pehamaman 

Siswa 
f % 

1 23–30  Sangat Paham - 0 

2 15–22  Paham - 0 

3 8–14  Kurang Paham 17 62,96 

4 0–7  Tidak Paham 10 37,03 

Jumlah 27 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa frekuensi pemahaman siswa 

tentang kecerdasan emosional sebelum diberikan layanan informasi oleh peneliti 

(Pretest).  Dari 27 orang siswa, 17 orang siswa yang kurang paham  (62,96%) dan 

10 orang siswa tidak paham jika (37,03%). Sedangkan siswa sangat paham dan 

paham tidak terlihat 0%. 

 

C. Pelaksanaan Layanan Informasi 

Setelah diberikan instrumen untuk pretest kepada kelompok eksperimen, 

langkah selanjutnya memberikan treatment berupa layanan informasi kepada siswa 

yang berjumlah 27 orang. Berdasarkan hasil di atas maka kegiatan layanan 



49 
 

 
 

informasi pada tanggal, 24, 25, 26 dan 27 Agustus 2016. Adapun materi yang 

diberikan sebagai berikut: 

Tabel. 8 

Materi Layanan 

 

No Materi Waktu  

1 Konsep dasar kecerdasan 

emosional 

24 Agustus 20 16 

2 Perbedaan emosi positif 

dan negative 

25 Agustus 20 16 

3 Kesadaran diri, 

mengendalikan emosi dan 

motivasi 

26 Agustus 20 16 

4 Empati dan keterampilan 

social 

27 Agustus 20 16 

 

D. Deskrpsi Pelaksanaan Treatment 

1. Treatment I 

a. Perencanaan 

Materi layanan yang ditetapkan penulis sesuai dengan konsep dasar 

kecerdasan emosional dengan jumlah siswa 27 orang siswa, penulis selaku 

pemateri. Sebelumnya pemateri menyiapkan fasilitas yang menunjang 

dalam layanan seperti media, tempat penyelenggaraan layanan, RPL dan 

absensi siswa. 

b. Pelaksanaan 

Treatment pertama dilakukan pada tanggal 24 agustus 2016 di 

musholla pada pukul 09.45-11.00, mengawali kegiatan dengan 

memperkenalkan diri pemateri kepada siswa. kegiatan  dibuka dengan do’a 

dan dilanjutkan dengan perkenalan siswa. Kemudian memberikan gambaran 

mengenai materi kepada siswa, tujuannya untuk mendapatkan wawasan dan 

pemahaman siswa seputar materi terkait. Penjelasan mengenai materi dapat 

di lihat pada lampiran rencana pelaksaanan layanan (RPL) sesi pertama. 

Selanjutnya dijelaskan topik yang sudah disiapkan sebelumnya, 

materi berkaitan dengan konsep dasar kecerdasan emosional. Setelah 

penyampaian materi, pemateri melakukan tanya jawab dengan siswa. 

Kemudian pemateri menyimpulkan materi yang telah disampaikan. 
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Penyampaian materi dengan menggunakan power point. Lalu pemateri 

mengakhiri kegiatan pertama dengan membaca doa. 

Pada saat penyampaian materi ditemukan dinamika yang terjadi. 

Adanya siswa yang antusias mengikuti kegiatan, beberapa siswa 

mengajukan pertanyaan pada saat sesi tanya jawab, ada pula yang sekedar 

mendengarkan serta ada pula yang melakukan kegiatan yang lainnya. 

Berdasarkan kondisi tersebut maka penulis berusaha memusatkan perhatian 

siswa melalui kegiatan selingan berupa Ice Breaking. Sehingga siswa 

tersebut mampu untuk berkonsentrasi kembali untuk mendengarkan materi 

yang diberikan 

c. Evaluasi 

Penulis mengamati siswa, baik ketika sedang mengikuti materi 

layanan maupun ketika sedang melaksanakan kegiatan lanjutan. 

Berdasarkan hasil pengamatan terlihat ada 12 orang siswa ada yang 

memahami tentang konsep serta sudah mampu untuk menjalani. Ada juga 

12 orang siswa yang kurang memahami, serta dalam proses pemberian 

layanan 3 orang siswa yang sibuk dengan dirinya sendiri, sehingga melalui 

layanan informasi kurang maksimal. Berdasarkan hal tersebut penulis 

memberikan layanan informasi lanjutan sesuai dengan materi yang telah 

direncanakan oleh penulis  

 

2. Treatment II 

a. Perencanaan 

layanan kedua dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2016 pada pukul 

09.45-11.00 dengan jumlah siswa 27 orang siswa, penulis selaku pemateri. 

Sebelumnya pemateri menyiapkan fasilitas yang menunjang dalam layanan 

seperti media, tempat penyelenggaraan layanan, RPL dan absensi siswa. 

b. Pelaksanaan 

Kegiatan layanan dimulai dengan berdoa dan mengambil absensi 

siswa. Sebelum materi kedua pemateri mereview materi pada pertemuan 

sebelumnya.Materi kedua tentang menjelaskan emosi positif dan emosi 

negatif penjelasan mengenai materi dapat dilihat pada lampiran rencana 

pelaksanaan layanan (RPL) sesi kedua. Setelah penyampaian materi 

dilanjutkan dengan tanya jawab. 



51 
 

 
 

Selanjutnya dijelaskan topik yang sudah disiapkan sebelumnya, 

materi berkaitan dengan emosi positif dan emosi negatif . Setelah 

penyampaian materi, pemateri melakukan tanya jawab dengan siswa. 

Kemudian pemateri menyimpulkan materi yang telah disampaikan. 

Penyampaian materi dengan menggunakan power point. Lalu pemateri 

mengakhiri kegiatan pertama dengan membaca doa. 

Pada saat penyampaian materi ditemukan dinamika yang terjadi. 

Adanya siswa yang antusias mengikuti kegiatan, beberapa siswa 

mengajukan pertanyaan pada saat sesi tanya jawab, ada pula yang sekedar 

mendengarkan serta ada pula yang melakukan kegiatan yang lainnya. 

Berdasarkan kondisi tersebut maka penulis berusaha memusatkan perhatian 

siswa melalui kegiatan selingan berupa Ice Breaking. Sehingga siswa 

tersebut mampu untuk berkonsentrasi kembali untuk mendengarkan materi 

yang diberikan. 

c. Evaluasi 

Penulis mengamati siswa, baik ketika sedang mengikuti materi 

layanan maupun ketika sedang melaksanakan kegiatan lanjutan. 

Berdasarkan hasil pengamatan terlihat ada 10 orang siswa ada yang 

memahami tentang emosi positif dan negatif serta sudah mampu untuk 

menjalani. Ada juga 8 orang siswa yang kurang memahami, serta dalam 

proses pemberian layanan 9 orang siswa yang sibuk dengan dirinya sendiri, 

sehingga layanan informasi kurang maksimal. Berdasarkan hal tersebut 

penulis memberikan layanan informasi lanjutan sesuai dengan materi yang 

telah direncanakan oleh penulis  

3. Treatment III 

a. Perencanaan 

Materi layanan treatment ketiga adalah mengenal emosi, 

mengendalikan emosi dan motivasi diri dengan jumlah siswa 27 orang. 

Sebelumnya pemateri menyiapkan fasilitas yang menunjang dalam layanan 

seperti media, tempat penyelenggaraan layanan, RPL dan absensi siswa. 

Kegiatan dimulai dengan membaca doa dan mengambil absensi siswa. 

Sebelum materi ketiga disampaikan pemateri mereview kembali materi pada 

pertemuan sebelumnya. 
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b. Pelaksanaan 

Treatment pertama dilakukan pada tanggal 26 agustus 2016 di 

musholla pada pukul 09.45-11.00, selanjutnya dijelaskan topik yang 

berkaitan dengan mengenal emosi diri, mengendalikan emosi dan motivasi 

diri Dalam penyampaian materi adanya tanya jawab, penjelasan materi 

dapat dilihat pada lampiran rencana pelaksanaan layanan (RPL) sesi ketiga. 

Penulis memberikan materi tentang mengenal emosi, mengendalikan 

emosi serta motivasi diri dengan menggunakan metode ceramah serta 

menggunakan power point. Setelah materi disampaikan lalu dilakukan tanya 

jawab terhadap materi. Setelah itu penulis menjelaskan tentang vidio 

motivasi tersebut. Penulis menyampaikan materi ditemukan adanya 

dinamika. Ketika diputarkan vidio siswa sangat bersemangat, adanya siswa 

yang antusias dalam mengikutinya, ada yang bertanya mengenai materi, ada 

yang mengerjakan yang lain, ada yang merespon secara langsung.  

c. Evaluasi 

Pengamatan pada layanan ini melihat sejauhmana siswa tersebut 

memahami seluruh materi yang telah diberikan. Berdasarkan pengamatan 

yang telah dilakukan bahwa ada siswa yang benar-benar mendengarkan 

materi yang diberikan dan ada juga siswa yang hanya 7 orang siswa diam 

saja tanpa ada tanggapan. Setelah ditanya dan diamati 17 orang siswa yang 

aktif tersebut adalah siswa yang memiliki prestasi dalam belajar dan rajin 

belajar, selain itu siswa tersebut sering membaca buku-buku untuk 

mendapatkan wawasan bagi dirinya. Sedangkan 3 orang siswa yang yang 

tidak mengikuti layanan dengan baik serta berbicara dengan temannya di 

luar. 

4. Treatment IV 

a. Perencanaan 

Materi treatment yang keempat adalah tentang empati dan 

keterampilan sosial dengan jumlah siswa 27 orang yang bertempat di 

musholla. Sebelumnya pemateri menyiapkan fasilitas yang menunjang 

dalam layanan seperti media, tempat penyelenggaraan layanan, RPL dan 

absensi siswa. 
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b. Pelaksanaan 

Layanan dikukan pada tanggal 27 Agustus 2016 pada pukul 09.45-

11.00. Penulis memberikan materi empati dan keterampilan sosial. Penulis 

menggunakan metode media power point. Setelah materi disampaikan 

kepada siswa, penulis memutarkan vidio motivasi sehingga siswa lebih 

bersemangat mengikuti layanan. Penulis menyampaikan meteri ditemukan 

dinamika, ada siswa antusias dalam mengikuti layanan, beberapa siswa 

mengajukan pertanyaan saat menyampaikan materi serta memutarkan vidio 

motivasi pantang menyerah. 

c. Evaluasi 

Pengamatan terhadap layanan yang keempat melihat pemahaman 

siswa tentang materi yang telah disampaikan, sehingga siswa tersebut 

mampu untuk mengaplikasikan dalam kegiatan kehidupan sehari hari. 

Setelah melihat langsung masih ada 3 orang siswa yang kurang paham, 24 

orang siswa sudah ada yang aktif dalam berpendapat serta pemahamannya 

tinggi  serta setelah diberikan laiseg 1 orang siswa menyenangi mengikuti 

layanan serta adanya perubahan pada diri siswa yang sudah kelihatan 

memiliki pemahaman. 

E. Deskripsi data Hasil Post-Test 

Adapun klasifikasi test pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional 

secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel. 9 

Frekuensi Katagori Pemahaman Siswa tentang 

Kecerdasan Emosional (Post-Test) 

 

N=27 

 

No 
Interval 

skor 

Post-Test 

Kategori Pemahaman 

Siswa 
f % 

1 23–30  Sangat Paham 16 59,25 

2 15–22  Paham 11 40,74 

3 8–14  Kurang Paham - - 

4 0 – 7  Tidak Paham - - 

Jumlah 27 100 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami tingkat pemahaman siswa kelas 

VIII yang berjumlah 27 orang tentang kecerdasan emosional sangat meningkat jika 
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dibandingkan dari sebelum pre-test.  Kategori paham sebanyak 11 orang siswa 

(40,74%). Sedangkan kategori sangat paham berjumlah 16 orang siswa (59,25%). 

Berikut ini penjelasan tentang semua aspek pada pemahaman siswa kelas VIII 

tentang kecerdasan emosional sesudah diberikan treatment yaitu: 

a. Data post-test pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional aspek mengenal 

emosi diri. 

Tabel. 10 

 Pemahaman Siswa 

tentang Kecerdasan Emosional 

Aspek Mengenal Emosi Diri(Post-Test) 

N=27 

 

 

No  

 

 

Indikator 

Tingkat Pemahaman Siswa tentang  

Mengenal Emosi Diri 

 

Sangat 

Paham 

Paha

m 

Kurang 

Paham 

Tidak 

Paham 

Jumlah 

f % f % f % f % f % 

1. Dapat merasakan 

perasaan sedih 

24 88,88 - - - - 3 11,11 2

7 

100 

2. Dapat merasakan 

perasaan marah 

24 88,88 - - - - 3 11,11 2

7 

100 

3. Dapat merasakan 

perasaan senang 

24 88,88 - - - - 3 11,11 2

7 

100 

4. Dapat merasakan 

perasaan bosan 

24 88 88 - - - - 3 11,11 2

7 

100 

5. Dapat merasakan 

perasaan kecewa 

25 92,59 - - - - 2 7,40 2

7 

100 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat gambaran tingkat pemahaman siswa 

tentang kecerdasan emosional aspek mengenal emosi, pada indikator dapat 

merasakan perasaan sedih klasifikasi sangat paham terdapat 24 orang siswa 

(88,88%). Siswa yang berada pada klasifikasi tidak paham terdapat 3 orang siswa 

(11,11%). Pada klasifikasi paham dan kurang paham tidak ada siswa yang berada 

pada kategori ini. 

Pada indikator dapat merasakan perasaan amarah klasifikasi sangat paham 

terdapat 24 orang siswa (88,88%). Siswa yang berada pada klasifikasi tidak paham 

terdapat 3 orang siswa (11,11 %). Pada klasifikasi paham dan kurang paham tidak 

ada siswa yang berada pada kategori ini. Pada indikator dapat merasakan perasaan 

senang klasifikasi sangat paham terdapat 24 orang siswa (88,88%). Siswa yang 
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berada pada klasifikasi tidak paham terdapat 3 orang siswa (11,11%) pada 

klasifikasi paham dan kurang paham tidak ada siswa yang berada pada kategori ini. 

Pada indikator dapat merasakan perasaan bosan klasifikasi sangat paham 

terdapat 24 orang siswa (88,88%). Siswa yang berada pada klasifikasi tidak paham 

terdapat 3 orang siswa  (11,11%) pada klasifikasi paham dan kurang paham tidak 

ada siswa yang berada pada kategori ini. 

Pada indikator dapat merasakan perasaan kecewa klasifikasi sangat paham 

terdapat 25 orang siswa (92,50%). Siswa yang berada pada klasifikasi tidak paham 

terdapat 2 orang siswa (7,40%) pada klasifikasi paham dan kurang paham tidak ada 

siswa yang berada pada kategori ini 

b. Data post-testpemahaman siswa tentangkecerdasan emosional aspek 

mengendalikan emosi. 

Tabel. 11  

Pemahaman Siswa 

tentang Kecerdasan Emosional 

Aspek Mengendalikan Emosi (Post-Test) 

 

N=27 

 

 

No  

 

 

Indikator 

Tingkat Pemahaman Siswa tentang  

Mengendalikan Emosi 

 

Sanga

t 

Paha

m 

Paham Kuran

g 

Paha

m 

Tidak 

Paham 

Jumlah 

f % f % f % f % f % 

1. Menghibur 

Diri 

- - 22 81,84 - - 5 18,51 27 10

0 

2. Mencari 

Selingan 

- - 21 77,77 - - 6 22,22 27 10

0 

Berdasarkan tabel di atas terlihat gambaran tingkat pemahaman siswa 

tentang kecerdasan emosional aspek mengendalikan emosi, pada indikator 

menghibur diri dengan klasifikasi paham terdapat 22 orang siswa (81,84%). Siswa 

yang berada pada klasifikasi tidak paham terdapat 5 orang siswa (18,51%). Pada 

klasifikasi sangat paham dan kurang paham tidak ada siswa yang berada pada 

kategori ini. Pada indikator mencari selingan klasifikasi paham terdapat 21 orang 

siswa (77,77%). Siswa yang berada pada klasifikasi tidak paham terdapat 6 orang 

siswa (22,22%) pada klasifikasi sangat paham dan kurang paham tidak ada siswa 

yang berada pada kategori ini. 
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c. Data post-testpemahaman siswa tentang kecerdasan emosional aspek motivasi 

diri. 

Tabel. 12 

Pemahaman Siswa 

tentang Kecerdasan Emosional 

Aspek Motivasi Diri (Post-Test) 

 

N=27 

 

 

No  

 

 

Indikator 

Tingkat Pemahaman Siswa tentang  

Motivasi Diri 

 

Sanga

t 

Paha

m 

Paham Kurang 

Paham 

Tidak 

Paham 

Jumlah  

f % f % f % f % f % 

1. Optimis - - 22 81,48 - - 5 18,51 2

7 

100 

2. Dorongan 

untuk 

bertahan 

- - 21 77,77 - - 6 22,22 2

7 

100 

3. Dorongan 

untuk 

berusaha 

- - 19 70,39 - - 8 29,62 2

7 

100 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat gambaran tingkat pemahaman siswa 

tentang kecerdasan emosional aspek motivasi diri, pada indikator optimis dengan 

klasifikasi paham terdapat 22 orang siswa (81,84%). Siswa yang berada pada 

klasifikasi tidak paham terdapat 5 orang siswa dengan persentase 18,51%. Pada 

indikator dorongan untuk bertahan klasifikasi paham terdapat 21 orang (77,77%). 

Siswa yang berada pada klasifikasi tidak paham terdapat 6 orang siswa (22,22%). 

Pada indikator dorongan untuk berusaha klasifikasi paham terdapat 19 orang 

(70,39%). Siswa yang berada pada klasifikasi tidak paham terdapat 8 orang siswa 

(29,62%). Pada klasifikasi sangat paham dan kurang paham tidak ada siswa yang 

berada pada kategori ini. 

d. Data post-testpemahaman siswa tentang kecerdasan emosional aspek mengenali 

emosi orang lain. 
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Tabel. 13 

Pemahaman Siswa 

tentang Kecerdasan Emosional 

Aspek Empati (Post-Test) 

 

N=27 

 

 

N

o  

 

 

Indikator 

Tingkat Pemahaman  

Siswa tentang Empati 

 

Sanga

t 

Paha

m 

Paham Kurang 

Paham 

Tidak 

Paham 

Jumlah  

f % f % f % f % f % 

1. Memberi 

perhatian 

- - 1

6 

59,25 - - 11 40,7

4 

27 10

0 

2. Menolong orang 

dalam 

kesusahan 

- - 1

8 

66,66 - - 9 33,3

3 

27 10

0 

3. Menanggapi 

perasaan orang 

lain 

- - 2

0 

74,07 - - 7 25,9

5 

27 10

0 

4. Memahami 

orang lain 

- - 2

1 

77,77 - - 6 22,2

2 

27 10

0 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat gambaran tingkat pemahaman siswa tentang 

kecerdasan emosional aspek empati, pada indikator memberi perhatian dengan 

klasifikasi paham terdapat 16 orang siswa (59,25%). Siswa yang berada pada 

klasifikasi tidak paham terdapat 11 orang siswa (40,74%). Pada indikator menolong 

orang dalam kesusahan klasifikasi paham terdapat 18 orang (66,66%). Siswa yang 

berada pada klasifikasi tidak paham terdapat 9 orang siswa (33,33%). Pada 

indikator menanggapi perasaan orang lain klasifikasi paham terdapat 20 orang 

(74,07%). Siswa yang berada pada klasifikasi tidak paham terdapat 7 orang siswa 

(25,95 %). Pada indikator memahami orang lain klasifikasi paham terdapat 21 

orang (77,77%). Siswa yang berada pada klasifikasi tidak paham terdapat 6 orang 

siswa (22,22%). Pada klasifikasi sangat paham dan kurang paham tidak ada siswa 

yang berada pada kategori ini 
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e. Data post-test pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional aspek 

keterampilan sosial. 

Tabel. 14 

Pemahaman Siswa 

tentang Kecerdasan Emosional 

Aspek Keterampilan Sosial(Post-Test) 

 

N=27 

 

 

No  

 

 

Indikator 

Tingkat Pemahaman 

 Siswa tentang Keterampilan Sosial 

 

Sanga

t 

Paha

m 

Paham Kuran

g 

Paha

m 

Tidak 

Paham 
Jumlah 

f % f % f % f % f % 

1. Membina 

kedekatan 

hubungan 

- - 22 81,84 - - 5 18,51 27 100 

2. Menyakinkan 

orang lain 

- - 21 77.77 - - 6 22,22 27 100 

3. Menggerakan 

orang lain 

- - 16 59,25 - - 11 40,74 27 100 

4. Memberikan 

kenyamanan 

pada orang lain 

- - 19 70,37 - - 8 29,62 27 100 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat gambaran tingkat pemahaman siswa tentang 

kecerdasan emosional aspek keterampilan sosial, pada indikator Membina 

kedekatan hubungan dengan klasifikasi paham terdapat 22 orang siswa (81,84%). 

Siswa yang berada pada klasifikasi tidak paham terdapat 18 orang siswa (18,51%). 

Pada indikator Menyakinkan orang lain klasifikasi paham terdapat 21 orang 

(77,77%). Siswa yang berada pada klasifikasi tidak paham terdapat 6 orang siswa 

dengan persentase (22,22%). 

Pada indikator menggerakan orang lain klasifikasi paham terdapat 16 orang 

(59,25%). Siswa yang berada pada klasifikasi tidak paham terdapat 11 orang siswa 

(40,74%). Pada indikator memberi kenyamanan pada oorang lain klasifikasi paham 

terdapat 19 orang (70,37%). Siswa yang berada pada klasifikasi tidak paham 

terdapat 8 orang siswa (29,62%). Pada klasifikasi sangat paham dan kurang paham 

tidak ada siswa yang berada pada kategori ini 
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F. AnalisisData  

Setelah hasil layanan didapatkan maka langkah selanjutnya adalah menganalisis 

data hasiltreatment tersebut, dengan cara melakukan uji statistik (uji-t) untuk melihat 

apakah layanan informasi berpengaruh signifikan terhadap pemahaman siswa kelas 

VIII tentang kecerdasan emosional di SMPN 3 Padang Panjang. 

Tabel dibawah ini menjelaskan perbandingan klasifikasi pemahaman siswa 

tentang kecerdasan emosional pada saat Pre-test dan Post-testsecara Keseluruhan. 

 

Tabel. 15 

Perbandingan Data Pemahaman Siswa tentang 

Kecerdasan Emosional(Pre-Test 

dan (Post-Test) Secara Keseluruhan 

 

N=27 

 

No 
Kode 

Siswa 

Pretest Post-Test 
Selisih 

Skor Kategori Skor Kategori 

1 Sis.1 3 Tidak Paham  29 
Sangat 

Paham 26 

2 Sis. 2 14 Kurang Paham 21 Paham 7 

3 Sis. 3 12 Kurang Paham 18 Paham 6 

4 Sis. 4 14 Kurang Paham 22 Paham 8 

5 Sis. 5 14 Kurang Paham 22 Paham 8 

6 Sis. 6 6 Tidak Paham 23 
Sangat 

Paham 17 

7 Sis. 7 14 Kurang Paham  24 
Sangat 

Paham 10 

8 Sis. 8 7 Tidak Paham  20 Paham 13 

9 Sis. 9 4 Tidak Paham 22 Paham 18 

10 Sis. 10 12 Kurang Paham  23 
Sangat 

Paham 11 

11 Sis. 11 4 Tidak Paham 26 
Sangat 

Paham 22 

12 Sis. 12 7 Tidak Paham  23 
Sangat 

Paham 16 

13 Sis. 13 13 Kurang Paham 25 
Sangat 

Paham 12 

14 Sis. 14 12 Kurang Paham  24 
Sangat 

Paham 12 

15 Sis. 15 13 Kurang Paham 20 Paham 7 

16 Sis. 16 13 Kurang Paham 27 
Sangat 

Paham 14 

17 Sis. 17 14 Kurang Paham 28 
Sangat 

Paham 14 
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18 Sis. 18 12 Kurang Paham 24 
Sangat 

Paham 12 

19 Sis. 19 13 Kurang Paham 22 Paham 9 

20 Sis. 20 5 Tidak Paham  24 
Sangat 

Paham 19 

21 Sis. 21 6 Tidak Paham  23 
Sangat 

Paham 17 

22 Sis. 22 7 Tidak Paham  26 
Sangat 

Paham 19 

23 Sis. 23 11 Kurang Paham  28 
Sangat 

Paham 17 

24 Sis. 24 10 Tidak Paham  27 
Sangat 

Paham 17 

25 Sis. 25 13 Kurang Paham   21 
Sangat 

Paham 8 

26 Sis. 26 14 Kurang Paham 20 Paham 6 

27 Sis. 27 8 Kurang Paham  19 Paham 11 

JUMLAH 275   631   356 

RATA-RATA 10,18   23.37   13,1 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami  bahwa sampel pada penelitian ini 

mengalami peningkatan jumlah skor pemahaman siswa tentang kecerdasan 

emosional. Sebelum treatment jumlah skor 275 dengan rata-rata 10,18 setelah 

diberikan treatment jumlah skor meningkat 631 dengan rata-rata 23,37. Tabel di atas 

menggambarkan bahwa dari 27 orang siswa sebagai sampel semuanya mengalami 

kenaikan. Perolehan skor dan klasifikasi di atas dapat menggambarkan mutu 

pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional antara pre-test dan post-test. 

 

G. Pengujian Statistik 

Rumusan masalah penelitian pada BAB 1 maka dilakukan uji Hipotesis, 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. 

Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data hipotesis yang akan diuji di sini 

merupakan hipotesis statistik kerena peneliti bekerja dengan sampel. Hipotesis 

statistik diperlukan untuk menguji data sampel dapat diberlakukan untuk populasi 

atau tidak. Pengujian ini dilakukan untuk mencari signifikasi hipotesis penelitian 

yang telah terbukti pada sampel yang diberlakukan untuk populasi. 
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1. Analsis data dengan statistik (Uji-t) pemahaman siswa tentang kecerdasan 

emosional. 

Setelah diketahui hasil posttest maka selanjutnya melihat berpengaruh atau 

tidaknya layanan informasi terhadap pemahaman siswa tentang pemahaman 

kecerdasan emosional dengan analisis data sebagai berikut: 

a. Menyiapkan tabel perhitunganya. 

Tabel. 16 

Analisis Data dengan Uji Statistik Uji-t 

 

No 

 

Y1 

Pretest 

Y2 

Posttest 

D 

(Y1- Y2) 

D2 

(Y1- Y2) 

1 3 29 26 676 

2 14 21 7 49 

3 12 18 6 36 

4 14 22 8 64 

5 14 22 8 64 

6 6 23 17 289 

7 14 24 10 100 

8 7 20 13 169 

9 4 22 18 324 

10 12 23 11 121 

11 4 26 22 484 

12 7 23 16 256 

13 13 25 12 144 

14 12 24 12 144 

15 13 20 7 49 

16 13 27 14 196 

17 14 28 14 196 

18 12 24 12 144 

19 13 22 9 81 

20 5 24 19 361 

21 6 23 17 289 

22 7 26 19 361 

23 11 28 17 289 

24 10 27 17 289 

25 13  21 8 64 

26 14 20 6 36 

27 8 19 11 121 

Ʃ  275 631 356 5396 

Rata- 

Rata 
10,1851 23,3703 13,1 175,777 
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Keterangan    

X : Skor Pemahaman EQ hasil pretest 

Y : Skor Pemahaman EQ hasil posttest 

D : Difference atau selisih antara Skor Pemahaman EQ 

hasil pretest dengan hasil posttest 

   : Kuadrat dari selisih antara Skor Pemahaman EQ hasil 

pretest dengan hasil posttest 

Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka memperoleh 

nilai    adalah sebagai berikut: 

a. Mencari difference atau perbedaan antara skor pretest (X) dan postest (Y), 

maka: D = X – Y 

b. Menjumlahkan D sehingga diperoleh ∑D. Berdasarkan tabel di atas, maka 

diperoleh ∑D = 356 

c. Menguadratkan D sehingga diperoleh, ∑        

d. Mencari rerata difference ( ̅) dengan rumus : 
  

 
, sehingga diperoleh  ̅= -13,81 

e. Menghitung perbedaan rerata dengan uji “t” yang rumusnya sebagai berikut: 

T =  ̅

√
    

     

 

      

 

 =       

√
     

       

  

        

 

 =       

√
     

      

  

      

 

 =       

√
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 =       

√
     

   

 

 =       

√     
 

 =       

     
 

 = 13,184 

  

f. Memberikan interpretasi terhadap    dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1) Merumuskan hipotesis alternatif dan hipotesis nihil 

   : Layanan informasi efektif dalam meningkatkan 

pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional di 

SMP Negeri 3 Padang Panjang. 

   : Layanan informasi tidak efektif dalam meningkatkan 

pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional di 

SMP Negeri 3 Padang Panjang. 

2) Menguji signifikansi    dengan cara membandingkan besarnya 

  dengan    setelah menetapkan degrees of freedom (df) atau derajat 

kebebasannya (db) yang diperoleh dengan rumus: 

df/ db   N-1 

   26 

3) Mencari harga kritik “t” yang tercantum pada tabel nilai “t” dengan 

berpegang pada df atau db yang telah diperoleh, baik pada taraf 

signifikansi 5% ataupun taraf signifikansi 1%. Dengan df = 26, 

diperoleh harga kritik “t” pada        signifikansi 5% sebesar 2,061; 

sedangkan       pada taraf signifikansi 1% diperoleh sebesar 2,782. 

4) Melakukan perbandingan antara    dengan    dengan patokan sebagai 

berikut: 

a) Jika    lebih besar atau sama dengan    (      ) maka 

hipotesis nihil ditolak, sebaliknya hipotesis alternatif diterima. 
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Berarti antara skor pretest dan postest  yang sedang diselidiki 

perbedaannya, secara signifikan memang terdapat perbedaan. 

b) Jika    lebih kecil dari pada    (     ), maka hipotesis nihil 

diterima sebaliknya hipotesis alternatif ditolak. Berarti perbedaan 

antara skor pretest dan postest  itu bukan perbedaan yang  

signifikan. 

5) Menarik kesimpulan dengan membandingkan besarnya t yang kita 

peroleh (  = 13,184) dan besarnya “t” yang tercantum pada tabel nilai 

      = 2,782 maka dapat diketahui bahwa    lebih besar dari pada 

  , yaitu: 2,061 < 13,184> 2,782. 

Karena    lebih besar dari pada    maka hipotesis alternatif 

(  ) diterima. Ini berarti bahwa layanan informasi efektif dalam 

meningkatkan pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional di SMP 

Negeri 3 Padang Panjang 

 

H. Pembahasan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka hasilnya adalah 

hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (H0) ditolak. Hal ini dapat dilihat 

dari besarnya “t”hitung  yang penulis peroleh (t0=13,184) dan besarnya “t” tabel 

yang tercantum pada tt yaitu 2,782. Ini berarti bahwa layanan informasi efektif 

dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional di SMP 

Negeri 3 Padang Panjang pada taraf signifikasi 1%. 

Jika dilihat dari perhitungan data statistik di atas, dapat dipahami bahwa 

dari hasil pretest didapat jumlah skor 275 dan rata-rata 10,18 dengan rinciannya 10 

orang siswa memiliki pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional tidak paham 

17 orang siswa memiliki pemahaman kecerdasan emosional kurang paham. 

Kemudian dari hasil postest menunjukkan bahwa setelah dilakukan 

treatment terjadi peningkatan dengan jumlah skor 631dan rata-rata 23,37 dengan 

rincian dengan rinciannya 10 orang siswa memiliki pemahaman siswa tentang 

kecerdasan emosional paham dan 17 orang siswa yang memiliki pemahaman 

kecerdasan emosional sangat paham. Meningkatkan pemahaman siswa tentang 

kecerdasan emosional tersebut penelilti memberikan beberapa materi di dalam 

layanan informasi 
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Berdasarkan jabaran di atas bahwa layanan informasi dapat meningkatkan 

pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional dengan cara memberikan siswa 

materi yang berkaitan dengan kecerdasan emosional siswa dalam belajar. Materi 

yang peneliti berikan di atas bertujuan agar siswa mampu meningkatkan 

pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional. Dewa Ketut Sukardi juga 

menyatakan bahwa: 

Layanan informasi bertujuan untuk membekali individu dengan 

berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna 

untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan 

belajar, anggota keluarga dan masyarakat. Pemahaman yang diperoleh 

melalui layanan informasi digunakan sebagai bahan acuan dalam 

meningkatkan kegiatan prestasi akademik, mewujudkan cita-cita, 

menyelenggarakan kehidupan yang efektif dan mengambil keputusan.
88

 

 

Berdasarkan kutipan di atas diketahui bahwa tujuan layanan informasi 

adalah agar siswa mengetahui suatu hal baru yang dapat membantunya untuk 

memahami tentang kehidupan serta perkembangannya seperti pemahaman tentang 

kecerdasan emosional serta dapat membekali siswa untuk mengatasi hambatan 

yang akan dihadapinya. 

Salah satu tujuan layanan informasi adalah fungsi pemahaman terhadap 

suatu informasi yang diberikan, seperti yang dikemukakan oleh Prayitno secara 

lebih khusus tujuan layanan informasi adalah: 

Fungsi pemahaman, dimana peserta layanan memahami informasi 

dengan berbagai seluk beluknya sebagai isi layanan. Penguasaan informasi 

dapat digunakan untuk pemecahan masalah, mencegah timbulnya masalah, 

untuk mengembangkan dan memelihara potensi yang ada dan untuk 

memungkinkan peserta didik mengaktualisasikan hak-haknya.
89

 

 

Berdasarkan kutipan di atas diharapkan melalui layanan informasi siswa 

mampu meningkatkan wawasan serta pemahaman tentang kecerdasan emosional, 

serta berbagai aspek dan indikator yang terdapat di dalam kecerdasan emosional. 

Berbagai aspek tersebut peneliti rumuskan dalam materi layanan informasi yang di 

antaranya adalah tentang bagaimana siswa paham tentang konsep dasar dari 

kecerdasan emosional, mengenal emosi diri, mengendalikan emosi, motivasi diri, 

empati serta bagaimana siswa paham tentang keterampilan sosial. 

 

                                                 
88

 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bmbingan dan Konseling, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta,2008), hal.32-33.  
89

Prayitno, Seri Layanan..., hal.2-3. 



66 
 

BABV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa layanan informasi efektif 

dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional. Dimana t0 

lebih besar dari tt, berarti layanan informasi efektif dalam meningkatkan  

pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional pada taraf 1 % yaitu: to (13,184)> 

tt (2,782) pada α 0,01. 

 Berdasarkan  hasil perhitungan statistik, maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis nihil (ho) yang menyatakan bahwa layanan informasi tidak efektif dalam 

meningkatkan pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional ditolak dan 

hipotesis alternatif (ha) yang menyatakan bahwa layanan informasi efektif dalam 

meningkatkan pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional diterima. Artinya, 

layanan informasi efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang 

kecerdasan emosional pada taraf signifikan 1%. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas dengan ini disarankan kepada : 

1. Guru bimbingan dan konseling sekolah diharapkan memaksimalkan kegiatan 

layanan konseling yaitu melaksanakan layanan informasi terkait memberikan 

pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional siswa, sehingga semua siswa di 

SMP Negeri 3 Padang Panjang memiliki pemahaman tentang kecerdasan 

emosional yang baik. 

2. Personil sekolah yang lainnya agar dapat menunjang dan memfasilitasi kegiatan 

layanan konseling, baik dari segi waktu maupun sarana dan prasarana penunjang 

lainnya agar hasil yang diperoleh lebih maksimal dan memuaskan. 

3. Siswa agar senantiasa bersikap proaktif dalam mengikuti kegiatan layanan untuk 

mengembangkan potensi diri dan mengentaskan permasalahan yang dialami, 

sehingga bisa mencapai kehidupan efektif sehari-hari dan menangulangi 

kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu 

4. Penelitian yang akan datang sebaik membahas dan meneliti tentang beberapa  

indikator dari 5 aspek yang diteliti karena dalam hasil pengolahan masih terdapat 

siswa yang tidak memiliki pemahamnan yang baik tentang kecerdasan 

emosional . 
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KISI-KISI INSTRUMEN TES PEMAHAMAN SISWA TENTANG KECERDASAN 

EMOSIONAL (EQ)  

DI SMPN 3 PADANG PANJANG 

 

Variabel  Sub Variabel Indikator No. 

Butir 

 

Jumlah 

Item 

Pemahaman 

siswa tentang 

kecerdasan 

emosional 

 

 

1. Mengenali 

Emosi diri atau 

Kesadaran Diri 

a. Dapat merasakan perasaan sedih 1 1 

b. Dapat merasakan perasaan marah 2, 7 2 

c. Dapat merasakan perasaan senang 

 

3, 6 2 

d. Dapat merasakan perasaan bosan 4 1 

e.  Dapat merasakan perasaan kecewa 5 1 

 2. Mengelola 

Emosi 

a. Menghibur diri 8, 9 2 

b. Mencari selingan 10, 11 2 

 

 

 

 

3. Motivasi Diri 

Sendiri 

 

 

a. Optimis 12 1 

b. Dorongan untuk bertahan 13 1 

c. Dorongan untuk berusaha 14, 15 2 

 4. Empati 

 

 

 

a. Memberi perhatian 16, 17 2 

b. Menolong orang dalam kesusahan 18, 23 2 

c. Menanggapi perasaan orang lain 19, 22 2 

d. Memahami orang lain 20, 21 2 

 5. Membina 

Hubungan/ 

Keterampilan 

Sosial 

 

 

a. Membina kedekatan hubungan 24 1 

b. Meyakinkan orang lain 25, 29 2 

c. Menggerakan orang lain 26, 30 2 

d. Memberi kenyamanan pada orang 

lain 

27, 28 2 

 

Sumber: 

Daniel Goleman, Kecerdasan Emosional, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

1996), 72, 74, 103, 134, 139, 159 
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Instrumen Penelitian 

Kode Responden : 

Sekolah  : 

Kelas   : 

Jenis Kelamin  : 

Pekerjaan  

1. Ayah : 

2. Ibu : 

 

Alamat   : 

Tanggal Pengisian : 

Petunjuk Pengisian 

 

1. Isilah terlebih dahulu data dan identitas anda pada tempat yang telah tersedia dalam 

lembaran jawaban 

2. Pilihlah jawaban pernyataan di bawah ini dengan cara memberi tanda  

check list (√) pada kolom yang dianggap paling sesuai. 

3. Jika ada yang diragukan, silahkan menanyakan kepada pembimbing 

4. Data dan hasil isian ini tidak ada pengaruh dengan hasil belajar anda serta akan 

dijamin kerahasiaannya. 

No Pernyataan 
Benar Salah 

                            Mengenali Emosi Diri   

1 Dapat merasakan sedih merupakan ciri dari mengenal 

emosi diri 

  

2 Dapat merasakan amarah merupakan ciri dari 

mengenal emosi diri 

  

3 Dapat merasakan kesenangan adalah salah satu ciri 

dari mengenal emosi diri 

  

4 Dapat merasakan kebosanan merupakan ciri dari 

mengenal emosi diri 

  

5 Dapat merasakan kecewa merupakan ciri dari 

mengenal emosi diri 

  

6 Orang yang tidak bisa merasakan kesenangan berarti 

tidak mengenal emosi diri 

  

7 Dapat merasakan marah bukan bagian dari mengenal 

emosi diri 

 

 

  

 Pernyataan Benar Salah 

Mengelola/Mengendalikan Emosi   

8 Menghibur diri merupakan cara untuk 

mengendalikan emosi 

 

  

9 Menghibur diri bukan menjadi bagian dari 

mengendalikan emosi 
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10 Mencari waktu selingan merupakan cara untuk 

mengendalikan emosi 

  

11 Mencari waktu selingan tidak termasuk cara untuk 

mengendalikan emosi 

  

Memotivasi Diri Sendiri  

12 Optimis merupakan sikap untuk memotivasi diri 

sendiri 

  

13 Bertahan dalam menghadapi kesulitan merupakan  

ciri dari motivasi diri 

  

14 Berusaha mencari cara  untuk menghadapi kegagalan 

adalah salah satu ciri dari motivasi diri 

  

15 Tidak melakukan apapun ketika gagal merupakan ciri 

dari motivasi diri 

  

Mengenal Emosi Orang Lain   

16 Memberi Perhatian kepada orang lain merupakan 

bagian dari mengenal emosi orang lain 
  

17 Tidak peduli terhadap orang lain adalah salah satu  

ciri dari mengenal emosi orang lain 

  

18 Membantu orang dalam kesusahan tidak termasuk 

dari mengenal emosi orang lain 
  

19 Turut bahagia ketika orang lain bahagia merupakan 

cara untuk mengenali emosi orang lain 
  

20 Memahami perasaan orang lain tidak termasuk 

mengenal emosi orang lain 
  

21 Tidak memahami perasaan orang lain  termasuk cara 

untuk mengenal emosi orang lain 
  

22 Susah melihat orang senang bukan ciri dari mengenal 

emosi orang lain 
  

23 Tidak peduli dengan kesusahan orang lain termasuk 

mengenal emosi orang lain 

  

Membina Hubungan/Keterampilan Sosial   

24 Memperkuat hubungan sesama teman adalah salah 

satu ciri dari keterampilan sosial 
  

25 Dapat mempengaruhi orang lain bukan termasuk 

keterampilan sosial 
  

26 Dapat mengajak orang untuk berbuat yang positif 

bukan termasuk keterampilan sosial  
  

 Pernyataan Benar Salah 

27 Memberi rasa kenyamanan pada orang lain adalah 

salah satu ciri dari keterampilan sosial 
  

28 Memberi rasa ketidaknyamanan pada orang lain 

merupakan bagian dari keterampilan sosial 
  

29 Tidak dapat meyakinkan orang lain termasuk dari 

keterampilan sosial 

  

30 Tidak bisa mengajak orang lain merupakan salah satu  

ciri dari keterampilan sosial 
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 RENCANA PROGRAM LAYANAN/ 

SATUAN KEGIATAN PENDUKUNG 

BIMBINGAN KONSELING 

SMP NEGERI 1 PADANG PANJANG 

 

 

I. Identitas 

A. Satuan pendidikan   : SMPN 3 Padang Panjang 

B. Tahun pelajaran   : 2016-2017, Semester II 

C. Kelas     : VIII.H 

D. Pelaksana     : Ranggi Agusti 

E. Pihak terkait    : Peneliti  

II. Waktu Dan Tempat 

A. Tanggal    : 22 Agustus 2016 

B. Jam Pelayanan   : 09.45 – 11. 00 WIB 

C. Volume waktu (JP)   : 45 Menit 

D. Spesifikasi tempat    : Kelas VIII 

III. Materi Pembelajaran 

A. Tema/ subtema   :  Tema :  konsep dasar tentang 

kecerdasan emosional 

B.  Sumber materi Pelayanan  : dari  Internet 

IV. Tujuan/ Arah Pengembangan 

A. Pengembangan KES : Peserta didik bisa memahami tentang  

Kecerdasan emosional 

B. Pengembangan KES-T : Membantu siswa dalam mengelola emosi 

V. Metode dan Teknik 

A. Jenis layanan    : Layanan Informasi 

B. Kegiatan Pendukung   : - 

VI. Sarana     : Kursi, Meja, dan Materi 

VII. Sasaran Penilaian Hasil Pelayanan 

A. KES 

Acuan (A) 

 

 

: 

 

 

Peserta didik mengetahui dan memiliki 

keinginan untuk melaksanakan Layanan 

KONSELORKONSELOR
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Kompetensi (K) 

 

Usaha (U)  

 

 

: 

 

: 

 

Informasi selanjutnya.  

Peserta didik mampu memahami dan 

menjalankan Layanan Informasi. 

Peserta didik mengikuti Layanan Informasi 

dengan serius. 

 Perasaan (R) 

 

Kesungguhan (S) 

: 

 

 

: 

Peserta didik merasakan perasan senang 

setelah mengikuti Layanan Informasi.  

Peserta didik dapat melakukan hal-hal yang 

diinginkannya, mengikuti Layanan 

Informasi dengan tepat waktu untuk 

selanjutnya. 

B. KES-T : Peserta didik dapat mengatasi ketidak 

tahuan mengenai menjadi pribadi yang 

mandiri. 

C. Ridho Tuhan, Ikhlas, Bersyukur, dan Tabah. 

Peserta didik bersyukur kepada Allah SWT telah mengenal dan 

melaksanakan Layanan Informasi. 

VIII. Langkah Kegiatan 

A. Kegiatan Awal    

Absensi siswa, penjelasan tentang layanan dasar melalui layanan informasi 

B. Kegiatan Inti 

Menjelaskan tentang materi pemahaman tentang kecerdasan emosional, serta 

adanya tanya jawab. 

C. Kegiatan Akhir 

Meminta Peserta didik untuk memahami secara baik kecerdasan emosional, 

selalu menambah wawasan mengenaikecerdasan emosionali serta bahayanya 

yang muncul dapat dikurangi. 
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 RENCANA PROGRAM LAYANAN/ 

SATUAN KEGIATAN PENDUKUNG 

BIMBINGAN KONSELING 

SMP NEGERI 1 PADANG PANJANG 

 

 

VIII. Identitas 

F. Satuan pendidikan   : SMPN 3 Padang Panjang 

G. Tahun pelajaran   : 2016-2017, Semester II 

H. Kelas     : VIII 

I. Pelaksana     : Ranggi Agusti 

J. Pemberi Layanan   : Peneliti  

IX. Waktu Dan Tempat 

E. Tanggal    : 23 Agustus 2016 

F. Jam Pelayanan   : 09.45-10.30 WIB 

G. Volume waktu (JP)   : 45 Menit 

H. Spesifikasi tempat    : Kelas VIII 

X. Materi Pembelajaran 

C. Tema/ subtema   :  Tema : Kepercayaan diri 

D.  Sumber materi Pelayanan  : dari  Internet 

XI. Tujuan/ Arah Pengembangan 

A. Pengembangan KES : Peserta didik bisa memahami tentang aspek 

dari kecerdasan emosional secara umum 

B. Pengembangan KES-T : Membantu siswa dalam memamahi aspek 

kecerdasan emosional 

XII. Metode dan Teknik 

C. Jenis layanan    : Layanan Informasi 

D. Kegiatan Pendukung   : - 

XIII. Sarana     : Kursi, Meja, dan Materi 

XIV. Sasaran Penilaian Hasil Pelayanan 

A. KES 

Acuan (A) 

 

 

 

: 

 

 

 

Peserta didik mengetahui dan memiliki 

keinginan untuk mengikuti Layanan 

Informasi selanjutnya.  

KONSELORKONSELOR
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Kompetensi (K) 

 

Usaha (U)  

 

: 

 

: 

 

Peserta didik mampu memahami dan 

menjalankan Layanan Informasi. 

Peserta didik mengikuti Layanan Informasi 

dengan serius. 

 Perasaan (R) 

 

Kesungguhan (S) 

: 

 

 

: 

Peserta didik merasakan perasaan senang 

setelah mengikuti Layanan Informasi.  

Peserta didik dapat melakukan hal-hal yang 

diinginkannya, mengikuti Layanan 

Informasi dengan tepat waktu untuk 

selanjutnya. 

B. KES-T : Peserta didik dapat mengatasi ketidaktahuan 

mengenai aspek kecerdasan emosional. 

C. Ridho Tuhan, Ikhlas, Bersyukur, dan Tabah. 

Peserta didik bersyukur kepada Allah SWT telah mengenal dan 

melaksanakan Layanan Informasi. 

VIII. Langkah Kegiatan 

D. Kegiatan Awal    

Absensi siswa, mereview materi yang telah diberikan penjelasan layanan 

informasi 

E. Kegiatan Inti 

Menjelaskan tentang materi pemahaman kepercayaan diri, serta adanya tanya 

jawab. 

F. Kegiatan Akhir 

Meminta Peserta didik untuk memahami secara baik kecerdasan emosional 

selalu menambah wawasan mengenai kecerdasan emosional serta bahayanya 

yang muncul dapat dikurangi. 
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 RENCANA PROGRAM LAYANAN/ 

SATUAN KEGIATAN PENDUKUNG 

BIMBINGAN KONSELING 

SMP NEGERI 1 PADANG PANJANG 

 

 

XV. Identitas 

K. Satuan pendidikan   : SMPN 3 Padang Panjang 

L. Tahun pelajaran   : 2016-2017, Semester II 

M. Kelas     : VIII 

N. Pelaksana     : RanggiAgusti 

O. Pemberi Layanan   : Peneliti  

XVI. Waktu Dan Tempat 

I. Tanggal    : 9 Agustus 2016 

J. Jam Pelayanan   : 09.45-10.30 WIB 

K. Volume waktu (JP)   : 1 Jam Pelajaran 

L. Spesifikasi tempat    : Kelas VIII 

XVII. Materi Pembelajaran 

E. Tema/ subtema   :  Tema : Motivasi Diri 

F.  Sumber materi Pelayanan  : dari  Internet 

XVIII. Tujuan/ Arah Pengembangan 

A. Pengembangan KES : Peserta didik bisa memahami tentang kiat-

kiat sukses belajar 

B. Pengembangan KES-T : Membantu siswa untuk mencapai sukses 

belajar. 

XIX. Metode dan Teknik 

E. Jenis layanan    : Layanan Informasi 

F. Kegiatan Pendukung   : - 

XX. Sarana     : Kursi, Meja, dan Materi 

XXI. Sasaran Penilaian Hasil Pelayanan 

A. KES 

Acuan (A) 

 

 

 

: 

 

 

 

Peserta didik mengetahui dan memiliki 

keinginan untuk mengikuti Layanan 

Informasi selanjutnya.  

KONSELORKONSELOR
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Kompetensi (K) 

 

Usaha (U)  

 

: 

 

: 

 

Peserta didik mampu memahami dan 

menjalankan Layanan Informasi. 

Peserta didik mengikuti Layanan Informasi 

dengan serius. 

 Perasaan (R) 

 

Kesungguhan (S) 

: 

 

: 

 

Peserta didik merasakan perasaan senang 

setelah mengikuti Layanan Informasi.  

Peserta didik dapat melakukan hal-hal yang 

diinginkannya, mengikuti Layanan 

Informasi dengan tepat waktu untuk 

selanjutnya. 

B. KES-T : Peserta didik dapat mengatasi ketidaktahuan 

mengenai motivasi diri. 

C. Ridho Tuhan, Ikhlas, Bersyukur, dan Tabah. 

Peserta didik bersyukur kepada Allah SWT telah mengenal dan mengikuti 

Layanan Informasi. 

VIII. Langkah Kegiatan 

G. Kegiatan Awal    

Absensi siswa, mereview materi yang telah diberikan penjelasan layanan 

informasi 

H. Kegiatan Inti 

Menjelaskan tentang materi pemahaman kepercayaan diri, serta adanya tanya 

jawab. 

I. Kegiatan Akhir 

Meminta Peserta didik untuk memahami secara baik tentang motivasi dirir, 

selalu menambah wawasan mengenai kecerdasan emosional terutama 

mengenai motivasi diri. 
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 RENCANA PROGRAM LAYANAN/ 

SATUAN KEGIATAN PENDUKUNG 

BIMBINGAN KONSELING 

SMP NEGERI 1 PADANG PANJANG 

 

 

XXII. Identitas 

P. Satuan pendidikan   : SMPN 3 Padang Panjang 

Q. Tahun pelajaran   : 2016-2017, Semester II 

R. Kelas     : VIII 

S. Pelaksana     : Ranggi Agusti 

T. Pemberi Layanan   : Peneliti  

XXIII. Waktu Dan Tempat 

M. Tanggal    : 25 Agustus 2016 

N. Jam Pelayanan   : 09.45-10.30 WIB 

O. Volume waktu (JP)   :1 Jam Pelajaran 

P. Spesifikasi tempat    : Kelas VIII 

XXIV. Materi Pembelajaran 

G. Tema/ subtema   :  Tema : Keterampilan Sosial 

H.  Sumber materi Pelayanan  : dari  Internet 

XXV. Tujuan/ Arah Pengembangan 

A. Pengembangan KES : Peserta didik bisa memahami tentang 

Keterampilan 

B. Pengembangan KES-T : Membantu siswa untuk mencapai sukses 

belajar. 

XXVI. Metode dan Teknik 

G. Jenis layanan    : Layanan Informasi 

H. Kegiatan Pendukung   : - 

XXVII. Sarana     : Kursi, Meja, dan Materi 

XXVIII.Sasaran Penilaian Hasil Pelayanan 

A. KES 

Acuan (A) 

 

 

 

: 

 

 

 

Peserta didik mengetahui dan memiliki 

keinginan untuk mengikuti Layanan 

Informasi selanjutnya.  

KONSELORKONSELOR



89 
 

 
 

Kompetensi (K) 

 

Usaha (U)  

 

: 

 

: 

 

Peserta didik mampu memahami dan 

menjalankan Layanan Informasi. 

Peserta didik mengikuti Layanan Informasi 

dengan serius. 

 Perasaan (R) 

 

Kesungguhan (S) 

: 

 

 

: 

Peserta didik merasakan perasaan senang 

setelah mengikuti Layanan Informasi.  

Peserta didik dapat melakukan hal-hal yang 

diinginkannya, mengikuti Layanan 

Informasi dengan tepat waktu untuk 

selanjutnya. 

B. KES-T : Peserta didik dapat mengatasi ketidaktahuan 

mengenai keterampilan sosial. 

C. Ridho Tuhan, Ikhlas, Bersyukur, dan Tabah. 

Peserta didik bersyukur kepada Allah SWT telah mengenal dan mengikuti 

Layanan Informasi. 

VIII. Langkah Kegiatan 

J. Kegiatan Awal    

Absensi siswa, mereview materi yang telah diberikan serta menjelaskan 

mengenai  layanan informasi 

K. Kegiatan Inti 

Menjelaskan tentang materi pemahaman pantang meyerah, serta adanya tanya 

jawab. 

L. Kegiatan Akhir 

Meminta Peserta didik untuk memahami secara baik tentang pantang 

menyerah, selalu menambah wawasan mengenai pantang menyerah serta hal 

positif yang diperoleh oleh peserta didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 
 

Materi Layanan Informasi 

A. Konsep dasar kecerdasan emosional 

1. Pengertian kecerdasan emosional 

Kecerdasan emosional merupakan kecerdasan yang sangat penting 

untuk dimiliki bagi setiap individu. Daniel Goleman mengatakan bahwa 

kecerdasan emosional merupakan “Kemampuan individu untuk mengenal 

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

dengan baik emosi pada diri sendiri dalam berhubungan dengan orang lain. 

Sedangkan Hamzah B. Uno menjelaskan bahwa kecerdasan emosional adalah, 

“Serangkaian kemampuan, kompetensi, dan kecakapan nonkoknitif yang 

mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil mengatasi tuntutan dan 

tekanan lingkungan. Sedangkan menurut Ari Ginanjar EQ (emotional 

quotient) adalah, Serangkaian kecakapan untuk melapangkan jalan didunia 

yang penuh lika-liku permasalahan sosial. 

2. Ciri – ciri kecerdasan emosional 

Adapun yang menjadi ciri-ciri kecerdasan emosional adalah sebagai berikut: 

a. Bersikap tenang 

b. Berpikir sebelum bertindak 

c. Menundukkan hawa nafsu 

d. Sabar 

e. Memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri 

3. Jenis-jenis emosi 

a. Emosi positif 

misalnya gembira. bahagia, sayang, cinta dan berani 

b. Emosi Negatif 

Benci, takut, marah, geram dan lain sebagainya 

4. Aspek-aspek kecerdasan emosional 

a. Mengenal emosi diri 

Mengenal emosi diri ini dapat dikenal dengan kata kesadaran diri 

atau mengenal perasaan, merupakan dasar dari kecerdasan emosional, yaitu 

kemampuan untuk memantau perasaan dari waktu ke waktu merupakan hal 

yang sangat penting bagi wawasan psikologi dan untuk pemahaman diri. 

Apabila seseorang tidak memiliki ketidakmampuan untuk mencermati 

perasaan kita yang sesungguhnya membuat kita berada dalam kekuasaan 
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perasaan. Orang yang memiliki keyakinan yang lebih tentang perasaannya 

adalah pilot yang andal bagi kehidupan mereka, karena mempunyai 

kepekaan lebih tinggi akan perasaan mereka yang sesungguhnya atas 

pengambilan keputusan-keputusan masalah pribadi, mulai dari siapa yang 

akan dinikahi sampai pekerjaan apa yang akan diambil 

b. Mengendalikan emosi 

Menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan baik 

adalah kecakapan yang tergantung pada kesadaran diri, aspek ini merupakan 

kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, 

kemurungan atau tersinggungan dan akibat-akibat yang timbul karena 

gagainya keterampilan emosional dasar ini. Orang-orang yang buruk  

kemampuanyan akan keterampilan ini akan terus menerus bertarung 

melawan perasaan murung sementara mereka yang pintar dapat bangkit 

kembali dengan lebih jauh lebih cepat dari kemerosotan dan kajatuhan 

dalam kehidupan. 

c. Motivasi diri 

Motivasi diri sendiri, hal ini merupakan kecakapan utama, namun 

yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana individu mampu secara 

terus menerus untuk meningkatkan kemampuan yang ada dari waktu ke 

waktu. 

d. Empati 

Mengenali emosi orang lain, empati juga termasuk kemampuan 

yang juga bergantung pada kesadaran diri emosional, merupakan 

keterampilan diri dalam bergaul, orang yang yang empatis akan mudah 

menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan 

apa-apa yang dibutuhkan atau dikehendaki orang lain.  

Orang-orang yang memiliki kemampuan empati akan sangat cocok bekerja 

pada bidang keperawatan, mengajar, penjualan dan manajemen. 

e. Keterampilan sosial 

Membina hubungan, seni menbina hubungan ini sebagian besar 

merupakan keterampilan mengelola emosi orang lain, hal ini merupakan 

keterampilan-keterampilan tertentu yang merupakan keterampilan yang 

menunjang popularitas, kepemimpinan dan keberhasilan antar pribadi. 
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