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Lampiran 1 

KISI-KISI VARIABEL KECERDASAN EMOSIONAL UJI VALIDITAS 

PRODUCT MOMENT 

NO Pernyataan Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

1 Saya tahu alasan yang membuat saya sedih     

2 Saya tahu peristiwa-peristiwa apa yang  membuat 

saya senang. 

    

3 Saya merasa senang ketika saya mendapatkan apa  

yang  saya inginkan 

    

4 Saya menerima perasaan saya sebagaimana 

adanya 

    

5 Saya belajar banyak tentang diri sendiri dengan 

mendengarkan perasaan saya 

    

6 Saya sulit memahami perasaan saya sendiri saat 

menghadapi masalah 

    

7 Saya menya dari kekurangan dan kelebihan yang  

ada ada diri saya 

    

8 Saya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan saat 

marah atau disaat badmood 

    

9 Saya sulit memahami emosi disaat mendapatkan 

nilai yang  tidak diinginkan 

    

10 Saya meluangkan waktu untuk merenung dan 

belajar dari pengalaman 

    

11 Saya sulit melupakan masalah yang tidak 

menyenangkan 

    

12 Saya selalu tenang ketika menghadapi masalah     

13 Saya tidak sadar saat saya sedang marah     

14 Saya berusaha tidak menyontek disaat ujian     

15 Kekecewaan yang saya rasakan sampai 

mengganggu konsentrasi belajar saya 

    

16 Meskipun saya kesal terhadap pekerjaan tertentu,     



saya tetap berusaha menyelesaikannya dengan 

baik 

17 Ketika saya merasa tersinggung karena ucapan 

teman, saya bisa menahan diri dari mengumpat 

    

18 Saat saya marah,  saya bisa membanting barang-

barang yang ada disekitar 

    

19 Saya mampu membuat keputusan yang baik dalam 

kondisi/keadaan tertekan 

    

20 Saya tidak pernah memikirkan yang saya inginkan 

sebelum bertindak 

    

21 Saya bisa mengatakan kapan saya menjadi marah     

22 Sayayakindengankemampuansendiridalammenjala

nkan tugas 

    

23 Saya selalu berusaha untuk mendapatkan hasil 

belajar yang lebih baik dari sebelumnya 

    

24 Saya akan terus berusaha mendapatkan nilai 

terbaik diantara teman kelas saya 

    

25 Saya tetap bersemangat ketika menghadapi 

masalah yang sulit 

    

26 Saya belajar hanya disaat ujian     

27 Ketika hasil tugas yang saya harapkan tidak 

tercapai, saya malas untuk berusaha lagi. 

    

28 Saya takut mencoba lagi bila sudah pernah gagal 

dalam pekerjaan yang sama 

    

29 Saya malas belajar setelah mendapatkan nilai jelek     

30 Bila mengalami kegagalan, saya tidak akan 

memperbaiki kegagalan saya 

    

31 Nilai pelajaran yang rendah memacu saya untuk 

giat belajar 

    

32 Saya bisa melihat kesedihan orang lain dari raut 

wajahnya 

    

33 Ketika seorangt eman menceritakan masalahnya 

kepada saya, saya dapat merasakan kesulitannya 

    



34 Saya berusaha memahami dan mendengarkan 

segala sesuatu yang terjadi pada teman saya 

    

35 Saya ikut bahagia saat teman saya mendapatkan 

prestasi yang lebih baik dari saya 

    

36 Saya merasa jenuh disaat mendengarkan keluh 

kesah teman saya 

    

37 Saya lebih senang melakukan pekerjaan bersama-

sama dari pada sendiri 

    

38 Saya berusaha memahami segala sesuatu yang 

terjadi pada teman saya 

    

39 Saya bisa menangkap informasi dari pembicaraan 

dengan orang lain 

    

40 Saya sering melakukan musyawarah dengan 

teman untuk menyelesaikan suatu masalah 

    

41 Saya bisa memulai suatu pembicaraan dengan 

orang yang baru saya kenal 

    

42 Saya mudah akrab dengan orang lain walaupun 

dengan orang baru 

    

43 Saya selalu siap ketika harus berbicara di depan 

orang  banyak 

    

44 Bekerja sama dengan orang lain hanya 

merepotkan saya 

    

45 Saya enggan mengikuti organisasi atau ekstra 

kulikuler di kampus 

    

46 Saya enggan untuk memulai percakapan terlebih 

dulu dengan orang yang saya kenal 

    

47 Dilingkungan baru, saya sulit bersosialisasi     

48 Saya tidak bisa menikmati kegiatan yang saya 

lakukan bersama teman-teman 

    

49 Saya berperan serta dalam berbagai informasi dan 

gagasan 

    

50 Saya merasa tidak nyaman bila seseorang dekat 

secara emosional dengan saya 

    



A. IdentitasDiri 

1. Nama     : 

2. NIM     : 

3. Nilai IPK(Indeks Prestasi Komulatif) : 

4. JenisKelamin    : P/L 

B. Petunjuk Pengisian 

SS  : sangat sesuai 

S  : sesuai 

TS  : tidak sesuai 

STS : sangat tidak sesuai 

1. Berilah tanda cheklis (√) pada jawaban yang anda pilih. 

2. Bila ingin mengganti jawaban, maka berilah tanda sama dengan (=) kemudian 

buatlah tanda cheklis(√) pada jawaban yang baru. 

No Pernyataan Singkatan 

1 Sangat Setuju (SS) 

2 Setuju (S) 

3 Tidak Setuju (TS) 

4 Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

3. Atas pasrtisipasi dan kesediaan anda untuk mengisi angket ini, saya ucapkan 

terimakasih 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 

 

NO Pernyataan PilihanJawaban 

SS S TS STS 

1 Saya tahu peristiwa-peristiwa apa yang membuat 

saya senang. 

    

2 Saya sulit memahami perasaan saya sendiri saat 

menghadapi masalah 

    

3 Saya menyadari kekurangan dan kelebihan yang 

ada pada diri saya 

    

4 Saya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan saat 

marah atau disaat badmood 

    



5 Saya sulit memahami emosi disaat mendapatkan 

nilai yang tidak diinginkan 

    

6 Saya selalu tenang ketika menghadapi masalah     

7 Kekecewaan yang saya rasakan sampai  

mengganggu konsentrasi belajar saya 

    

8 Saya belajar hanya disaat ujian     

9 Meskipun saya kesal terhadap pekerjaan tertentu, 

saya tetap berusaha menyelesaikannya dengan 

baik 

    

10 Saat saya marah, saya bisa membanting barang-

barang yang ada disekitar 

    

11 Saya mampu membuat keputusan yang baik dalam 

kondisi/keadaan tertekan 

    

12 Saya bisa mengatakan kapan saya menjadi marah     

13 Saya yakin dengan kemampuan sendiri dalam 

menjalankan tugas 

    

14 Saya selalu berusaha untuk mendapatkan hasil 

belajar yang lebih baik dari sebelumnya 

    

15 Saya akan terus berusaha mendapatkan nilai 

terbaik diantara teman kelas saya 

    

16 Saya tetap bersemangat ketika menghadapi  

masalah yang sulit 

    

17 Saya takut mencoba lagi bila sudah pernah gagal 

dalam pekerjaan yang sama 

    

18 Saya malas belajar setelah mendapatkan nilai jelek     

19 Nilai pelajaran yang rendah memacu saya untuk 

giat belajar 

    

20 Ketika seorang teman menceritakan masalahnya 

kepada saya, saya dapat merasakan kesulitannya 

    

21 Saya berusaha memahami dan mendengarkan 

segala sesuatu yang terjadi pada teman saya 

    

22 Saya merasa jenuh disaat mendengarkan keluh 

kesah teman saya 

    



23 Saya bisa menangkap informasi dari pembicaraan 

dengan orang lain 

    

24 Saya sering melakukan musyawarah dengan 

teman untuk menyelesaikan suatu masalah 

    

25 Saya bisa memulai suatu pembicaraan dengan 

orang yang baru saya kenal 

    

26 Saya mudah akrab dengan orang lain walaupun 

dengan orang baru 

    

27 Bekerjasama dengan orang lain hanya merepotkan 

saya 

    

28 Saya enggan mengikuti organisasi atau 

ekstrakulikuler di kampus 

    

29 Saya enggan untuk memulai percakapan terlebih 

dulu dengan orang yang saya kenal 

    

30 Dilingkungan baru, saya sulit bersosialisasi     

 

Terimakasih atas partisipasinya, semoga ananda dilancarkan selalu 

dalam tugaas-tugasnya. Amin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL ANALISIS UJI RELIABILITAS KUISIONER KECERDASAN 

EMOSIONAL MAHASISWA JURUSAN KOMUNIKASI DAN 

PENYIARAN ISLAM KONSENTRASI KONSELING 2016 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.832 50 

 

 

 

 

 

HASIL ANALISIS STATISTIK KECERDASAN EMOSIONAL 

MAHASISWA JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN 

ISLAM KONSENTRASI KONSELING 2016 

 

Statistics 

emosi  

N Valid 69 

Missing 0 

Mean 88.58 

Median 87.00 

Mode 84 

Std. Deviation 9.483 

Variance 89.924 

Range 55 

Minimum 59 

Maximum 114 

Sum 6113 

 
 

 

 

 

 

 

 



HASIL ANALISIS STATISTIK HASIL PRESTASI BELAJAR 

MAHASISWA JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN 

ISLAM KONSENTRASI KONSELING 2016 

Statistics 

NilaiIPK 
 

N Valid 69 

Missing 0 

Mean 3.4096 

Median 3.4800 

Mode 3.75 

Std. Deviation .42091 

Variance .177 

Range 2.65 

Minimum 1.32 

Maximum 3.97 

 

 

HASIL ANALISIS UJI NORMALITAS DATA PADA KUISIONER 

KECERDASAN EMOSIONAL MAHASISWA JURUSAN 

KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM KONSENTRASI 

KONSELING 2016 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

    
Unstandardized 

Residual 

N 
68 

Normal 
Parameters

a
 

Mean 
.0000000 

Std. 
Deviation .39780863 

Most 
Extreme 
Differences 

Absolute 
.133 

Positive 
.092 

Negative 
-.133 

Kolmogorov-Smirnov Z 

1.099 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

.179 

a. Test distribution is 
Normal.   

 



HASIL ANALISIS UJI PRODUCT MOMENT KUISIONER 

KECERDASAN EMOSIONAL MAHASISWA JURUSAN 

KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM KONSENTRASI 

KONSELING 2016 

 

Correlations 

  kcrdasanemosio

nal IPK 

kcrdasanemosional Pearson Correlation 1 .263
*
 

Sig. (2-tailed)  .029 

N 69 69 

IPK Pearson Correlation .263
*
 1 

Sig. (2-tailed) .029  

N 69 69 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

 
 

 

 


