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Kata kunci : kecerdasan emosi, penyesuaian sosial 

ABSTRAK 

Pada penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa dalam 

proses membina hubungan dan interaksi sosial di sekolah tidak tercermin penyesuaian sosial yang 

baik, peserta didik bersikap tidak peduli dan mengabaikan bagaimana bertindak yang baik dan dapat 

menciptakan situasi harmonis pada lingkungan ia berada. Hal tersebut berdampak  tidak diterimanya 

individu pada lingkungan sosialnya. Khususnya pada lingkungan sekolah diantaranya mereka 

cenderung kurang menjaga sikap kepada guru, tidak bisa menjaga hubungan yang baik dengan 

teman, tidak tanggung jawab terhadap tugas sekolah dan ketidak taatan terhadap tata tertib sekolah. 

Kecerdasan emosi peserta didik yang rendah akan mencerminkan penyesuaian sosial yang kurang 

baik, dimana kecerdasan emosi berperan dalam penyesuaian sosialnya 

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana tingkat kecerdasan emosi peserta didik? 

(2) Bagaimana penyesuaian sosial peserta didik? (3) Adakah hubungan antara kecerdasan emosi 

dengan penyesuaian sosial peserta didik? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan, dengan populasi sebanyak 200 

peserta didik kelas XI SMA Pawyatan Daha Kediri . Penarikan sampel penelitian ini menggunakan 

cluster random sampeling. Jumlah sampel sebanyak 50 peserta didik atau sebanyak 25% dari 

keseluruhan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrument berupa angket dan di 

analisis menggunakan rumus korelasi Product Moment dengan bantuan uji korelasi program 

aplikasi SPSS 16.  

 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Pemahaman akan kecerdasan emosi dapat 

meningkatkan penyesuaian sosial yang lebih baik. (2) Kecerdasan emosi yang sangat tinggi 

mampu menghasilkan penyesuaian sosial yang baik. (3) Kecerdasan emosi memiliki hubungan 

signifikan dengan penyesuaian sosial peserta didik.  

 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, direkomendasikan: (1) Tujuan pokok 

kecerdasan emosi adalah dapat membentuk penyesuaian sosial yang lebih baik. (2) Kecerdasan 

emosi yang sangat tinggi menghasilkan penyesuaian sosial yang baik. (3) Kecerdasan emosi dan 

penyesuaian sosial membuktikan bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat kuat. 
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I. LATAR BELAKANG 

Sebagai makhluk sosial, termasuk peserta 

didik dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas 

dari adanya suatu pergaulan yang didalamnya 

terjadi interaksi sosial. Dimana pada situasi 

tersebut dibutuhkan kemampuan peserta didik 

untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan 

sosialnya dengan tujuan dapat menciptakan 

hubungan yang nyaman, akrab dan harmonis. 

Untuk dapat mencapai kematangan penyesuaian 

sosial, maka individu dapat menciptakan relasi 

yang baik dengan orang lain, memperhatikan 

orang lain, berperan secara aktif dalam kegiatan 

sosial dan menghargai nilai-nilai yang berlaku. 

Pada situasi tertentu peserta didik dituntut untuk 

mampu berinteraksi secara efektif dan sehat 

agar dapat memperoleh kepuasan dalam upaya 

memenuhi kebutuhannya yang dapat dirasakan 

oleh dirinya dan orang lain atau lingkungannya. 

Maka hal ini peserta didik perlu memperhatikan 

cara terbaik dan wajar untuk mencapai 

kepuasan, seperti mampu dalam bergaul, 

terhindar dari pertengkaran dan dapat bersikap 

luwes dalam situasi sosial. Karena keberhasilan 

peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sosialnya dapat berpengaruh pada 

penolakan maupun penerimaan peserta didik 

dilingkungan sekitarnya. Penyesuaian sosial 

peserta didik dikatakan wajar jika mereka 

mampu melakukan penyesuaian diri secara 

positif. 

Dan sebaliknya, jika segala bentuk 

tingkah laku peserta didik tidak terarah, 

emosional, sikap yang cenderung tidak 

realistik, agresif bahkan diwarnai bentuk 

tingkah laku yang serba salah maka 

penyesuaian sosial peserta didik tersebut 

tidak wajar atau disebut penyesuaian yang 

salah. 

Untuk dapat melakukan penyesuaian 

sosial yang baik terhadap lingkungan 

dimana peserta didik berada, kecerdasan 

emosi memiliki peran yang sangat penting. 

Peserta didik yang memiliki kecerdasan 

emosi tinggi akan lebih mampu 

menyeimbangkan pengendalian emosi, 

peserta didik akan lebih mampu dalam 

mengarahkan dirinya dalam bertindak sesuai 

dengan norma, nilai sosial yang ada 

sehingga mereka mampu memenuhi tuntutan 

lingkungan sosialnya yang pada akhirnya 

berhasil dalam penyesuaian sosialnya. 

Beberapa fakta yang terjadi dilapangan 

mengenai penyesuaian sosial peserta didik 

yang salah atau tidak wajar diantaranya 

seperti fenomena yang telah terjadi di SMA 

Pasundan 2 Bandung, merupakan hasil 

penelitian Sulisworo Kusdiyati, dkk (2011), 

menemukan bahwa banyak siswa yang tidak 

mampu menyesuaikan diri dengan situasi 

sosial. 

 



SRI MULIASIH | 11.1.01.01.0285 simki.unpkediri.ac.id 
FKIP – Bimbingan dan Konseling  | | 6 || 
 

Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data mengenai pelanggaran yang dilakukan 

siswa dalam kurun waktu 1 semester, yaitu dari 

bulan Juli 2007 hingga desember 2007, 

diketahui bahwa masalah penyesuaian diri 

menempati peringkat teratas dibanding keempat 

aspek yang lainnya. Pelanggaran-pelanggaran 

yang termasuk di dalam aspek penyesuaian diri 

diantara membolos, terlambat datang ke 

sekolah, lalai dalam mengerjakan tugas, 

mencontek, berpakaian tidak sesuai dengan 

aturan sekolah, merokok, bahkan minum 

minuman beralkohol dan menggunakan obat 

terlarang di lingkungan sekolah. Dan masalah 

penyesuaian diri yang paling banyak terjadi 

adalah masalah membolos dan pelanggaran 

dalam mengenakan pakaian yang tidak sesuai 

dengan peraturan sekolah. Selain membolos dan 

mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan 

peraturan sekolah,banyak juga siswa kelas XI 

yang datang terlambat, mengobrol dengan 

teman sebangku, ketika sedang pelajaran, tidak 

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh 

pihak sekolah, bahkan ada beberapa siswa yang 

melanggar peraturan sekolah dengan merokok 

atau mengkonsumsi obat terlarang di lingkungan 

sekolah. 

Berdasarkan beberapa fenomena yang telah 

terjadi, oleh karena itu peneliti ingin meneliti 

tentang “hubungan Antara Kecerdasan Emosi 

Dengn Penyesuaian Sosial Peserta Didik Kelas - 

 

 

 

 

 

XI Di SMA Pawyatan Daha Kediri Tahun 

Pelajaran 2014/2015”. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Dalam usaha menyelesaikan penulisan 

ilmiah ini digunakan berbagai cara atau 

teknik penelitian sehingga dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

Dalam menyelesaikan penelitian ini 

menggunakan expost facto, gejala ini 

merupakan gejala yang sudah ada atau 

sudah terjadi dan dalam penelitian ini 

tinggal mengungkap keadaan yang 

sebenarnya. Dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif karena 

dalam rangka menguji hipotesis dan untuk 

menarik kesimpulan penelitian ini banyak 

menggunakan angka-angka, mulai dari 

pengumpulan data, penafsiran terhadap data 

serta penampilan dari hasilnya.  

Untuk mengetahui hubungan antara 

kecerdasan emosi dengan penyesuaian 

sosial peserta didik dalam penelitian ini 

digunakan metode korelasi product moment 

yaitu analisa yang digunakan untuk 

menentukan hubungan dan pengujian 

melalui bantuan aplikasi SPSS Version 16 

dengan tujuan untuk memastikan 

perhitungan yang akurat.  
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Untuk mengetahui signifikan atau tidak, 

maka digunakan uji signifikansi sebagai berikut. 

a. Jika r hitung ≥ r tabel taraf signifikasi 5% 

maka sangat signifikan, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. 

b. Jika r hitung < r tabel taraf signifikansi 5% 

maka tidak signifikan, maka Ho diterima dan 

Ha ditolak.  

Adapun langkah-langkah yang dilakukan 

dalam menganalisis data sebelum melakukan 

pengujian korelasi antara lain dengan pengujian 

normalitas data dengan menggunakan program 

aplikasi SPSS Version 16 dengan tujuan untuk 

mengetahui data yang diperoleh berdistribusi 

normal yang ditandai dengan sebaran data 

(lingkaran kecil-kecil) berada pada sekitar baris. 

Kemudian memasukkan hasil skor kecerdasan 

emosi dan penyesuaian sosial dalam rumus 

korelasi product moment untuk melakukan uji 

korelasi dan untuk mengetahui perhitungan 

telah akurat maka memasukkan data pada 

program aplikasi SPSS Version 16. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

 .Berdasarkan pengujian yang dilakukan 

dengan uji korelasi rumus Product Moment dan 

program aplikasi SPSS Version 16 dapat 

diketahui angka hasil rhitung sebesar 0.388 lebih 

besar dari rtabel dimana db 50 (db=n-2) taraf 

signifikansi 5% adalah sebesar 0.288 (0.388 > 

0.288).   

Sehingga perhitungan signifikan, 

akibatnya Ha “ada hubungan antara 

kecerdasan emosi dengan penyesuaian sosial 

peserta didik” dan Ho “ tidak ada hubungan 

antara kecerdasan emosi dengan penyesuaian 

sosial peserta didik.  

Berdasarkan hasil analisis data tentang 

hubungan antara kecerdasan emosi dengan 

penyesuaian sosial peserta didik di sekolah, 

hasilnya adalah bahwa kecerdasan emosi 

yang tinggi dapat mendorong penyesuaian 

sosial peserta didik yang lebih efektif. 

Sehingga dalam hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan antara 

kecerdasan emosi dengan penyesuaian sosial 

peserta didik. 

Berdasarkan hasil analisis data tentang 

hubungan antara kecerdasan emosi dengan 

penyesuaian sosial peserta didik di sekolah, 

hasilnya adalah bahwa kecerdasan emosi 

yang tinggi dapat mendorong penyesuaian 

sosial peserta didik yang lebih efektif. 

Sehingga dalam hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan antara 

kecerdasan emosi dengan penyesuaian sosial 

peserta didik. 
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