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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum 

1. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta (UMY) yang terletak dijalan Lingkar Selatan, Kasihan, 

Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kode pos 55183. Adapun 

visi misi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini ialah Menjadi 

Universitas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dengan berlandaskan nilai-nilai Islam untuk kemaslahatan umat, 

sedangkan misinya ialah meningkatkan harkat manusia dalam upaya 

meneguhkan nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban, berperan sebagai 

pusat pengembangan Muhammadiyah untuk menyejahterakan dan 

mencerdaskan umat, mendukung pengembangan Yogyakarta sebagai 

wilayah yang menghargai keragaman budaya, menyelenggarakan 

pendidikan, penelitian dan pengembangan masyarakat secara profesional 

dan mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, 

bertaqwa dan berakhlak mulia, berwawasan dan berkemampuan tinggi 

dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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Adapun tujuan umum dari Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta 

ialah. 

1. Menguasai, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan 

dan Teknologi yang dijiwai oleh nilai kemanusiaan, akhlakul 

karimah dan etika yang bersumber pada ajaran Islam serta 

memupuk ke-Ikhlasan, melaksanakan amar ma'ruf nahi 

munkar yang relevan dengan kebutuhan pembangunan bangsa. 

2. Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang menjadi rujukan 

pada tingkat nasional dan internasional. 

3. Menghasilkan penelitian dan karya Ilmiah yang menjadi rujuan 

pada tingkat nasional dan internasional. 

4. Mengembangkan kehidupan masyarakat akademik yang ditopang 

oleh nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, 

kejujuran, kesungguhan dan tanggap terhaddap perubahan. 

5. Menciptakan iklim akademik yang dapat menumbuhkan 

pemikiran-pemikiran terbuka, kritis-konstruktif dan inovatif. 

6. Menyediakan sistem layanan yang memuaskan bagi pemangku 

kepentingan/stakeholders. 

7. Menyediakan Sumberdaya dan potensi universitas yang dapat 

diakses oleh pergururan tinggi, lembaga-lembaga pemerintah 
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swasta, industri, dan masyarakat luas untuk mendudkung upaya-

upaya pengembangan bidang agama Islam, sosial, ekonomi, 

politik, hukum, teknologi, kesehatan dan budaya di Indonesia. 

8. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi 

nasional maupun internasional untuk memajukan pendidikan, 

penelitian, manajemen dan pelayanan. 

9. Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas kepribadian dan 

moralitas yang islami dalam konteks kehidupan individual maupun 

sosial. 

Sebagaimana pula sesuai dengan tujuan khusus dari kampus 

yang mempunyai tagline menjadi universitas unggul mulia yang 

mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berlandaskan 

nilai-nilai Islam ialah dapat terwujudnya sarjana yang beriman, 

bertaqwa dan berakhlak pengetahuan dan teknologi serta berguna bagi 

umat, bangsa dan kemanusiaan. 

Selanjutnya ialah struktur organisasi Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta ialah. 

1. Dr. Ir Gunawan Budiyanto, M. P sebagai Rektor 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
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2. Dr. Sukamta, S.T., M.T sebagai Wakil Rektor Bidang 

Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

3. Dr. Nano Prawoto, SE., M.Si Wakil Rektor Bidang Sumber 

Daya Manusia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

4. Dr. Suryo Pratolo, M.Si., Ak.,CA.,AAP-A sebagai Wakil 

Rektor Bidang Sumber Daya Keuangan dan Aset. 

5. Hilman Latief, MA., Ph. D sebagai Wakil Rektor Bidang 

Kemahasiswaan, alumni dan AIK Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

6. Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M. Sc sebagai Wakil Rektor 

Bidang Kerjasama dan Internasional Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

7. Ir. Nafi Ananda Utama, M. S sebagai Sekretaris Umum 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berdasarkan surat 

keputusan dari Badan Akreditaasi Nasional- Perguruan Tinggi No. 

061/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013, Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta ditetapkan sebagai universitas yang telah terakreditasi A. 

Akreditasi A yang diraih UMY ini menunjukkan bahwa UMY telah 

diakui secara nasional dan oleh masyarakat luas. UMY juga berhasil 

mendapatkan akreditasi internasional dari QS Stars dengan perolehan 
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Bintang 5 untuk bidang Fasilitas (Facility), Tanggungjawab Sosial 

(Social Responsibilty), dan Inklusivitas (Inclusiveness), Bintang 4 

untuk bidang Pengajaran (Teaching) dan Bintang 3 untuk bidang Daya 

Serap Lulusan (Employability).
35

 

Dari rentetan sekilas profil kampus unggul islami diatas, 

sebenarnya runtutan sejarah kampus ini bisa dirunut dari tahun 1958. 

Pada 18 Nopember 1958 didirikan Akademi Tabligh Muhammadiyah 

yang merupakan hasil Musyawarah Tabligh Nasional di kota Solo. 

Akademi ini berada di bawah asuhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

Majelis Tabligh. Tujuan Akademi Tabligh ialah “mencetak mubaligh 

dalam rangka menunjang tujuan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah 

Islam, amar ma‟ruf nahi munkar”. Pada saat itu kader-kader mubaligh 

yang militan memang sangat dibutuhkan di seluruh tanah air. 

Penyelenggaraan Akademi Tabligh berlangsung hingga tahun 1963 yang 

kemudian awal berdirinya fakultas pada kampus Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta ialah Fakults Agama Islam dengan nama 

sebelumnya ialah Fakultas Ilmu Agama dan Dakwah. 

 

 

                                                           
     

35
. www.umy.ac.id/profil diakses pada tanggal 27 April pukul 11:11 wib  

http://www.umy.ac.id/profil
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2. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Konsentrasi Konseling 

Pada 18 Nopember 1958 didirikan Akademi Tabligh Muhammadiyah 

yang merupakan hasil Musyawarah Tabligh Nasional di kota Solo. Akademi 

ini berada di bawah asuhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tabligh. 

Tujuan Akademi Tabligh ialah “mencetak mubaligh dalam rangka menunjang 

tujuan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam, amar ma‟ruf nahi 

munkar”. Pada saat itu kader-kader mubaligh yang militan memang sangat 

dibutuhkan di seluruh tanah air. Penyelenggaraan Akademi Tabligh 

berlangsung hingga tahun 1963. 

Kemudian pada tahun akademi 1963/1964, Akademi Tabligh 

Muhammadiyah ditingkatkan menjadi Fakultas Ilmu Agama Jurusan Dakwah 

(FIAD) Muhammadiyah dan memusatkan kegiatan-kegiatan akademiknya di 

Sekolah Dasar Pawiyatan (SD Muhammadiyah) yang terletak di sebelah 

selatan Masjid Besar Kauman Yogyakarta. FIAD Muhammadiyah merupakan 

kelas jauh atau cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tiga tahun 

setelah UMY berdiri, pada tahun akademi 1984/1985, FIAD secara resmi 

bergabung dengan UMY dengan nama Fakultas Dakwah, dan merupakan 

satu-satunya fakultas keagamaan di lingkungan UMY saat itu. Pusat kegiatan 

perkuliahannya di komplek UMY, Jl. HOS Cokroaminoto 17 Yogyakarta. 
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Selanjutnya pada tahun akademi 1987/1988, fakultas keagamaan 

tersebut dikembangkan menjadi dua fakultas, yaitu Fakultas Dakwah dan 

Fakultas Tarbiyah. Nama Fakultas Dakwah dan Fakultas Tarbiyah dipilih 

karena usulan dari Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) 

Wilayah III DIY berdasarkan ketentuan Dirjen Binbaga Departeman Agama 

RI berkaitan dengan keharusan penyesuaian nama fakultas pada Perguruan 

Tinggi Agama Islam Swasta dengan IAIN setempat. 

Pada perkembangan selanjutnya, Menteri Agama Rl melalui Surat 

Keputusannya Nomor 72 Tahun 1995 tertanggal 8 Februari 1995 menetapkan 

Fakultas Dakwah dan Fakultas Tarbiyah diubah dan digabung menjadi satu 

fakultas yakni Fakultas Agama Islam (FAI). 

Sejak tahun 1997, Jurusan Dakwah pada Fakultas Agama Islam UMY 

berubah menjadi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (Dakwah) Fakultas 

Agama Islam UMY.Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas 

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan 

pengembangan lebih lanjut dari Akademi Tabligh Muhammadiyah yang 

didirikan pada 18 Nopember 1958. Pada Tahun akademik 1963/1964, 

Akademi Tabligh Muhammadiyah ditingkatkan menjadi Fakultas Ilmu Agama 

Jurusan Dakwah (FIAD) Muhammadiyah. Tiga tahun setelah Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) berdiri, tepatnya pada tahun akademik 

1984/1985, FIAD secara resmi bergabung dengan UMY dengan nama 
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Fakultas Dakwah UMY. Selanjutnya sejalan dengan pengembangan 

kelembagaan di UMY, pada tahun akademik 1987/1988 Fakultas Dakwah 

UMY digabung dengan Fakultas Tarbiyah UMY menjadi Fakultas Agama 

Islam UMY. Sejak tahun 1997, Jurusan Dakwah pada Fakultas Agama Islam 

UMY berubah menjadi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (Dakwah) 

Fakultas Agama Islam UMY. 

Di sisi lain disadari pula bahwa Prodi KPI FAI Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta dengan konsentrasi Broadcasting dan Jurnalistik 

Islam yang telah berjalan sejak tahun 2001 perlu ditinjau ulang kurikulumnya 

dengan dua pertimbangan : pertama terkait dengan kompetensi mahasiswa dan 

kedua, terkait dengan ketersediaan sumber daya dan kebutuhan di lapangan 

dan profesi dakwah kontemporer (dunia kerja). 

Beberapa pertimbangan prinsipil dalam perubahan kurikulum KPI 

ialah; Pertama, berdasarkan pernyataan Jelang Satu Abad Muhammadiyah 

tahun 2005 yang memandang bahwa kehidupan manusia di era post-modern 

ini melahirkan kehidupan yang serba bebas (supra-liberal), serba boleh 

(anarkis), dan serba menafikan nilai (nihilisme) sehingga membawa peluang 

semakin terbuka kemungkinan untuk semakin anti-agama (agnotisme) dan 

anti-Tuhan (atheisme) secara sistematis. Globalisasi justru melahirkan sikap 

ekstrimis baru, fanatisme agama tak terkendali, primordialisme etnik dan 

kedaerahan yang semakin mengokohkan sekat kehidupan antar sesama. 
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Neoliberalisme dan kapitalisme global hanya berpihak kepada kaum borjuis 

dan semakin menistakan hak-hak kaum dlu‟afa dan mustadl‟afin. Sebagai 

salah satu bagian dari persyarikatan Muhammadiyah, prodi KPI UMY 

memiliki peran strategis dalam mencetak dai-dai di kalangan Muhammadiyah 

khususnya, dan ditengah masyarakat umum yang mampu menjawab tantangan 

jaman ini. Salah satu solusi dari persoalan diatas adalah kebutuhan masyarakat 

dan umat Islam akan kesehatan mental berbasis nilai agama atau spiritual. 

Pertimbangan kedua, sejalan dengan permasalahan tersebut, saat ini 

terbuka peluang profesi konseling berbasis nilai-nilai Islam di tengah 

masyarakat. Beratnya tantangan dan kompetisi untuk mendapatkan sumber-

sumber penghasilan materi dan kekuasaan berdampak pada makin beratnya 

beban hidup yang dalam jangka panjang akan berakibat pada gangguan mental 

atau kejiwaan. Gejala ini mulai tampak dari makin tingginya angka bunuh diri 

serta munculnya penderita penyakit seperti hipertensi, stroke dan serangan 

jantung yang bersumber dari kesehatan mental yang terganggu. Beberapa riset 

membuktikan bahwa manusia yang percaya dengan Tuhan dan menjalankan 

perintah-perintah agama bisa meminimalisir depresi dan stress akibat dari 

tekanan-tekanan mental yang berasal dari tuntutan pekerjaan dan lingkungan 

yang melebihi batas kemampuannya sebagai manusia. Fenomena tersebut 

membuka peluang baru bagi para dai untuk melebarkan profesinya yang tidak 

hanya sebagai „penyeru‟ kebaikan dan nilai-nilai Islam, namun juga sebagai 
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„penyembuh‟ jiwa-jiwa yang rapuh untuk kembali menjadi manusia dengan 

nilai-nilai tauhid, untuk kembali kepada Allah sang pemberi hidup dan sumber 

dari segala sumber kehidupan. Di Prodi KPI memandang perlu membekali 

calon lulusannya dengan kompetensi minor di bidang konseling Islam. 

Struktur Organisasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam ialah: 

 

Gambar1: Struktur Kepungurusan Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam 

Adapun visi program studi Komunikasi dan Penyiaraan Islam ialah 

menjadi program studi terdepan dan mencerahkan di bidang Komunikasi & 

Penyiaran Islam dengan kompetensi plus di bidang konseling di kawasan Asia 

Tenggara pada tahun 2020 berbasis pandangan hidup Islam (Islamic World-

view). 

Misi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam ialah : 
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1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran Komunikasi 

Penyiaran Islam dengan kompetensi plus di bidang Konseling Islam 

sebagai proses integratif menyiapkan sarjana dakwah profesional 

yang berilmu, beradab dan berdayaguna. 

2. Memajukan dan mengembangkan ilmu Komunikasi & Penyiaran 

Islam dan Konseling Islam   melalui riset/penelitian berbasis pada 

nilai-nilai dan pandangan hidup Islam. 

3. Berperan aktif dan produktif dalam dakwah khususnya di bidang 

jurnalistik dan kepenyiaran Islam serta kompeten menyelesaikan 

persoalan-persoalan individu, keluarga dan masyarakat secara 

holistik. 

4. Menjalin kerjasama yang aktif dan produktif dengan berbagai pihak 

di kawasan Asia Tenggara untuk syi‟ar dakwah dan pemberdayaan 

umat (rahmatan li-l-„alamin). 

5. Memberikan pelayanan yang diperlukan oleh segenap stake-

holders dengan semangat ibadah dan profesional. 

  

Selanjutnya tujuan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam 

yang meliputi:  

1. Menghasilkan lulusan pendidikan tinggi KPI yang berilmu, 

beradab dan berdaya-guna dengan kompetensi plus di bidang 
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Konseling Islam yang memiliki dan mengembangkan ruh 

Islamiyah serta mampu mengaplikasikannya secara praktis 

dalam kehidupan pribadi dan sosial (tadayyun „amali). 

2. Menghasilkan lulusan KPI yang mampu mengembangkan riset / 

penelitian yang berbasis pada nilai-nilai dan pandangan hidup 

Islam. 

3. Mengoptimalkan tumbuh-kembangnya lulusan KPI dengan 

kompetensi plus di bidang Konseling Islam yang mampu 

memadukan secara seimbang trilogi kompetensi; personal, 

professional dan sosial yang peka terhadap persoalan-persoalan 

masyarakat serta mampu menyelesaikannya dengan baik. 

4. Menghasilkan lulusan yang memiliki budaya ilmu dan kritis 

terhadap kemajuan umat manusia serta bersedia membuka diri 

untuk bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan 

dakwah Islam dan pemberdayaan umat. 

5. Menghadirkan tenaga pendidik yang dapat 

menjadi qudwah (teladan) bagi segenap mahasiswa dalam 

keilmuan, adab, profesi dan pengabdian kepada masyarakat, 

serta mengembangkan organisasi program studi yang sesuai 
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dengan kemajuan zaman serta mewujudkan manajemen yang 

transparan dan akuntabel.
36

 

Sebagaimana dapat digambarkan melalui bagan dibawah ini. 

 

Gambar2:  Korelasi Konsep Tauhid dengan Pengembangan Keilmuan 

Berdasarkan gambar diatas merupakan salah satu ilustrasi dari 

rangkaian pencapaian tujuan adanya Program Studi Komunikasi dan Penyiaran 

Islam terhadap tingkat religiusitas melalui basis konsep ketauhidan yang dapaat 

diuraikan menjadi struktur konsep ilmu, struktur konsep kehidupan, strukter 

konsep dunia, struktur konsep nilai, serta struktur konsep nilai.  

 

                                                           
     

36
 www.fai.umy.ac.id diakses pada tanggaal 28 April 2018 pada pukul 10:17 WIB.   

http://www.fai.umy.ac.id/
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B. Hasil Penilitian 

1. Tingkat Kecerdasan Emosional Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran 

Islam Konsentrasi Konseling Angkatan 2016 

Penelitian kecerdasan emosional ini mengacu pada teori Daniel 

Goleman serta pengumpulan data ini juga menggunakan angket atau 

kuisioner yang didistribusikan ke subjek penelitian yakni mahasiswa 

jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam konsentrasi konseling angkatan 

2016 yang disusun berdasarkan aspek indikator kecerdasan emosional yang 

terdiri dari aspek-aspek pengelolaan emosi diri, mengenali emosi diri, 

memotivasi diri sendiri, membangun hubungan yang baik antar sesama 

serta dapat mengenali emosi orang lain atau empati. 

Instrumen penilitian ini menggunakan pengukuran Skala Likert yakni 

digunakan untuk mengukur pendapat atau persepsi sekelompok atau 

seseorang terhadap fenomena sosial maupun sikap dimana setiap jawaban 

responden memiliki tingkat gradasi dari positif hingga negatif seperti 

sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai yang tertera pada 

kuisioner kecerdasan emosional.
37

 

                                                           
37

 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif dan Kulitatif”, hal : 95  
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Adapun dibawah ini ialah susunan pertanyaan dalam instrumen yang 

termsuk pertanyaan favorebel daan unfavorebel berdasarkan dari setiap 

indikator pada penelitian. 

Tabel 5 

Daftar Pertanyaan Item Indikator Kecerdasan Emosional 

No VARIABEL FAVORABEL UNFAVOREBEL 

1 Mengenali Emosi Diri 1, 3, 6 2, 7 

2 Mengelola Emosi 9, 11, 12, 13 8, 10 

3 Memotivasi Diri Sendiri 14, 15, 16,19 17, 18 

4 Mengenali Emosi Orang Lain 20, 21, 23 22, 24 

5 Membina Hubungan 25, 26 27, 28, 29, 30 

 

Tabel diatas menunjukkan penejelasan dari setiap item indikator 

kecerdasan emosional berdasarkan indikatornya yang terdiri dari lima 

indikator. Selanjutnya ialah penejelasan mengenai hasil data statistik skor 

dari instrumen penelitian kecerdasan emosional atau variabel x dari 69 

responden mahasiswa yang dipaparkan sebagai berikut. 
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Tabel 6 

Data Statistik Skor Kecerdasan Emosional 

No 

 

Frequensi 

 

Kecerdasan Emosional 

 

1 Total Score 6113 

2 Mean 88.6 

3 Median 87 

4 Mode 84 

5 Std. Deviation 9.5 

6 Variance 89.9 

7 Range  55 

8 Minimum 59 

9 Maximum 114 

 

Dari tabel diatas didapatkan hasil skor statistik dari kecerdasan 

emosional dari 69 mahasiswa yang tertinggi sebesar 114 dan yang terendah 

ialah yang berjumlah 59 dengan nilai rata-rata 88.6 yang berdevisiasi 9.5 

dari total score yang berjumlah 6113 yang merupakan jumlah dari 

keseluruhan skor kuisioner penelitian.  

Sedangkan nilai varians lebih sedikit dari nilai rata-rata yaitu 

sebesar 89.9 didapatkan dari kuadrat standar devisiasi. Adapun skor tengah 

pada jumlah skor kecerdasan emosional atau istilahnya dengan median 

didapatkan dengan jumlah 87, sedangkan modus atau skor yang paling 

banyak muncul ialah 84 dari 69 responden yang diteliti. Hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah responden yang mempunyai skor 84 adalah 

paling dominan dalam penelitian ini. 
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Selanjutnya ialah data distribusi responden atau kriteria tingkat 

kecerdasan emosional yang akan disajikan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 7 

Distribusi Responden Berdasarkan Kecerdasan emosional 

 

No 

  

Kecerdasan 

Emosional 

  

Kelas Interval 

  

Cakupan 

  

Frekuensi Persentase (%) 

1 1-40 Rendah 0  - 

2 41-80 Sedang 8 11.6 % 

3 81-120 Tinggi 61 88.4 % 

Jumlah 69 100 

 

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa tingkat 

kecerdasan mahasiswa yaitu dengan tiga tingkatan yaitu rendah, sedang, 

dan tinggi. Kategori tinggi berjumlah 61 mahasiswa dengan persentase 

88.4% dari 100%, kategori sedang berjumlah 8 mahasiswa dengan 

persentase 11.6% dari 100% juga. Adapun posisi kelas interval rendah 

tidak ada responden, hal ini ditunjukkan dengan angka 0% pada tabel. 

Maka mayoritas responden sebanyak 61 mahasiswa diposisi kelas interval 

tinggi. 

 Adapun uraian hasil penelitian pada tingkat kecerdsan emosional 

berdasarkan indikator-indikator kecerdasan emosional ialah sebagai 

berikut. 
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a. Mengenali Emosi Diri 

Terdapat 7 butir pernyataan yang menunjukkan indikator 

mengenali emosi diri. Adapun indikator mengenali emosi diri dalam 

instrumen penilitian ini terdiri dari dua sub yang meliputi mengenali 

dan memahami emosi diri sendiri serta memahami sebab timbulnya 

emosi. Kemudian dari sub indikator tersebut dirangkai kembali 

menjadi bagian-bagian yang akhirnya menjadi item-item pada 

kuisioner. Item tersebut mencakup mengenali kelebihan dan 

kekurangan pada diri sendiri, mengenali peristiwa-peistiwa yang 

membuat senang, mengenali perasaan sendiri saat menghadapi 

masalah dll. Dari item-item tersebut dapat dijelaskan melalui tabel 

dibawah ini. 

1) Saya tahu peristiwa-peristiwa apa yang membuat saya senang 

Tabel 8 

Hasil Alternatif Jawaban dari Mengenali Emosi Diri Item 1 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 42 61% 

Setuju 27 39% 

Tidak Setuju - - 

Sangat Tidak Setuju - - 

JUMLAH 69 100% 

 



59 
 

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa dari 69 responden 

mahasiswa menjawab sangat setuju berjumlah 42 mahasiswa 

sedangkan selebihnya menjawab setuju dengan jumlah 27 responden 

mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden mahasiswa 

dapat mengenali terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi yang 

membuat diri mereka senang dengan maksud mereka apat mengetahui 

sebab perasaan mereka ketika mereka mengalami emosi senang. 

Mayoritas responden (61%) sangat setuju sedangkan sisanya (39%) 

menjawab setuju dengan pernyataan  mereka tahu terhadap peristiwa-

peristiwa terjadi pada diri mereka sehingga mereka tahu mengapa 

mereka mengalami emosi senang. 

2) Saya sulit memahami perasaan saya sendiri saat menghadapi 

masalah 

 

Tabel 9 

Hasil Alternatif Jawaban dari Mengenali Emosi Diri Item 2 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 3 4% 

Setuju 32 47% 

Tidak Setuju 30 43% 

Sangat Tidak Setuju 4 6% 

JUMLAH 69 100% 
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Tabel 9 menggambrakan bahwa 3 responden yang 

menjawab sangat setuju terhadap pernyataan tersebut, sedangkan 

terdapat 32 responden yang menjawab setuju, dan tidak setuju 

sebanyak 30 responden dan sangat tidak setuju sebanyak 4 

responden, maka dari hal tersebut dapat dinyatakan bahwa 

kebanyakan mahasiswa setuju dengan persentase 47% sebagaimana 

didapatkan pernyataan mereka mengalami kesulitan dalam 

memahami perasaan mereka sendiri disaat menghadapi masalah, 

sedangkan 30 mahasiswa tidak menyutujui adanya kesulitan pada 

dirinya terutama perasaan disaat menghadapi masalah dengan 

persentase 43%.   

3) Saya menyadari kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri saya 

Tabel 10 

Hasil Alternatif Jawaban dari Mengenali Emosi Diri Item 3 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 19 28% 

Setuju 43 62% 

Tidak Setuju 5 7% 

Sangat Tidak Setuju 2 3% 

JUMLAH 69 100% 

 

Berdasarkan tabel 10 terhadap item yang ketiga yang 

menyatakan bahwa mereka menyadari kekurangan dan kelebihan 

yang ada pada diri mereka menghasilkan jawaban sangat setuju 
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sebanyak 19 responden dengan persentase 28%, jawaban setuju 

dengan 43 responden mahasiswa, sedangkan tidak setuju sejumlah 

5 mahasiswa dan selebihnya 2 mahasiswa yang menjwab tidak 

setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa 

(62%) dapat menyadari kekurangan serta kelebihan yang ada pada 

diri mereka sedangkan sebagian kecinya (3%) sangat tidak 

menyadari kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri mereka. 

Dan selebihnya (5%)  mahasiswa tidak menyadari kekurangan dan 

kelebihan yang ada pada diri mereka sendiri.  

4) Saya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan saat marah atau saat 

kondisi mood jelek. 

Tabel 11 

Hasil Alternatif Jawaban dari Mengenali Emosi Diri Item 4 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 26 38% 

Setuju 22 32% 

Tidak Setuju 17 25% 

Sangat Tidak Setuju 4 5% 

JUMLAH 69 100% 

 

Dari tabel 11 terhadap item yang keempat yang 

menyatakan bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan pekerjaan 

saat marah atau saat kondisi mood jelek menghasilkan jawaban 

sangat setuju sebanyak 26 responden dengan persentase 38%, 
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jawaban tidak setuju dengan 17 responden mahasiswa, 

sedangkan sangat tidak setuju sejumlah 4 mahasiswa dan ada 

yang menjawab setuju sebagaimana terlihat pada tabel 11 

bahwa jumlah frekuensi sebesar 22 . Hal tersebut menunjukkan 

bahwa mayoritas mahasiswa (38%) tidak dapat menyelesaikan 

pekerjaan saat marah atau saat kondisi mood jelek pada diri 

mereka sedangkan sebagian kecinya (5%) sangat tidak setuju 

dengan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan saat marah atau 

saat kondisi mood jelek pada diri mereka. Dan selebihnya 

(25%) tidak setuju dengan pernyataan mereka tidak bisa 

menyelesaikan pekerjaan saat marah atau saat kondisi mood 

jelek sehingga mereka bisa mengontrol atau mengendalikan 

perasaan atau emosi yang terjadi pada diri mereka. 

5) Saya sulit memahami emosi sendiri disaat mendapatkan nilai yang 

tidak diinginkan.  

Tabel 12 

Hasil Alternatif Jawaban dari Mengenali Emosi Diri Item 5 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 6 7% 

Setuju 21 30% 

Tidak Setuju 34 50% 

Sangat Tidak Setuju 8 13% 

JUMLAH  69 100% 
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Berdasarkan tabel 12 terhadap item yang kelima yang 

menyatakan bahwa mereka sulit memahami emosi mereka sendiri 

disaat mendapatkan nilai yang tidak diinginkan menghasilkan 

jawaban sangat setuju sebanyak 6 responden dengan persentase 7%, 

jawaban tidak setuju dengan 34 responden mahasiswa, sedangkan 

sangat tidak setuju sejumlah 8 mahasiswa dan yang menjawab 

setuju 21 responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian 

mahasiswa (50%) tidak mengalami kesulitan dalam memahami 

emosi mereka sendiri disaat mendapatkan nilai yang tidak 

diinginkan sedangkan sebagian kecinya (7%) sangat setuju bahwa 

mereka mengalami kesulitan dalam memahami emosi mereka 

sendiri disaat mendapatkan nilai yang tidak diinginkan.  

6) Saya selalu tenang ketika menghadapi masalah 

Tabel 13 

Hasil Alternatif Jawaban dari Mengenali Emosi Diri Item 6 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 5 7% 

Setuju 27 39% 

Tidak Setuju 30 44% 

Sangat Tidak Setuju 7 10% 

JUMLAH 69 100% 

 

Berdasarkan tabel 13 menunjukkan bahwa dari 69 responden 

mahasiswa menjawab sangat setuju berjumlah 5 mahasiswa sedangkan 
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selebihnya menjawab setuju dengan jumlah 27 responden mahasiswa. 

Begitupula dengan jawaban tidak setuju dengan jumlah 30 responden 

dan 7 persen menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan 

tersebut. 

Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan responden mahasiswa 

tidak setuju dengan pernyataan bahwa mereka tidak selalu tenang 

ketika menghadapi masalah yaitu dengan persentase 44%. Sedangkan 

mahasiswa yang setuju 39% yang menyatakan bahwa mereka selalu 

tenang dalam menghadapi masalah, dan hanya diantara keduanya 

hanya berjarak 3 responden mahasiswa saja.  

7) Kekecewaan yang saya rasakan sampai mengganggu konsentrasi 

belajar saya 

Tabel 14 

Hasil Alternatif Jawaban dari Mengenali Emosi Diri Item 7 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 13 19% 

Setuju 34 49% 

Tidak Setuju 17 25% 

Sangat Tidak Setuju 5 7% 

JUMLAH 69 100% 

 

Merujuk tabel 14 terhadap item yang ketujuh yang menyatakan 

bahwa kekecewaan yang mereka rasakan sampai mengganggu 
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konsentrasi belajar mereka menghasilkan jawaban sangat tidak 

setuju sebanyak 5 responden mahasiswa, sedangkan yang 

menjawab setuju sebanyak 34 responden mahasiswa dan selebihnya 

ialah 17 responden mahasiswa yang menyatakan tidak setuju 

terhadap kekecewaan yang mereka rasakan sampai mengganggu 

konsentrasi belajar mereka. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa 

(49%) setuju mengalami kekecewaan yang mereka rasakan sampai 

mengganggu konsentrasi belajar mereka sedangkan sebagian 

kecilnya (7%) sangat tidak setuju bahwa kekecewaan yang mereka 

rasakan sampai mengganggu konsentrasi proses belajar mereka. 

b. Mengelola Emosi Diri 

Mengelola emosi memiliki dua sub yang diantaranya ialah 

bagaimana mengendalikan emosi serta mengekpresikan emosi 

dengan tepat. Dari inidikator tersebut lalu dirangkai menjadi 

pernyataan-pernyataan di istrumen penelitian sebagiamana yang 

dituju dari indikator ialah seseorang dapat atau mampu bagaimana 

ia menyelaraskan bentuk ekspresi emosinya dengan situasi 

maupun kondisi yang sedang dihadapinya. Adapun item-item 

tersebut yang meliputi: 
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1) Meskipun saya kesal terhadap pekerjaan tertentu, saya tetap 

berusaha menyelesaikannya dengan baik. 

 

Tabel 15 

Hasil Alternatif Jawaban dari Mengelola Emosi Diri Item 1 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 19 28% 

Setuju 47 68% 

Tidak Setuju 3 4% 

Sangat Tidak Setuju - - 

JUMLAH  69 100% 

 

Berdasarkan tabel 15 terhadap item yang pertama dari 

indikator yang keuda yang dimaksud ialah indikator mengelola 

emosi diri ialah yang menyatakan bahwa meskipun mereka kesal 

terhadap pekerjaan tertentu, mereka tetap berusaha 

menyelesaikannya dengan baik menghasilkan jawaban sangat setuju 

sebanyak 19 responden mahasiswa, sedangkan yang menjawab 

setuju sebanyak 47 responden mahasiswa dan selebihnya ialah 3 

responden mahasiswa yang menyatakan tidak setuju terhadap 

pernyataan bahwa meskipun mereka kesal terhadap pekerjaan 

tertentu, mereka tetap berusaha menyelesaikannya dengan baik. 
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Dari hasil diatas menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa 

setuju (68%) dapat mengelola emosi meskipun mereka kesal 

terhadap pekerjaan tertentu, mereka tetap berusaha menyelesaikn 

pekerjaannya dengan baik sedangkan sebagian kecilnya (4%) 

mahasiswa jika dihadapi oleh kesal dan kondisi emosi yang tidak 

stabil, mereka sulit untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sehingga 

pekerjaan yang dilakukan tidak dapat menghasilkan hasil yang baik.  

2) Saat saya marah, saya bisa membanting barang-barang yang 

ada disekitar 

Tabel 16 

Hasil Alternatif Jawaban dari Mengelola Emosi Diri Item 2 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 3 4% 

Setuju 7 10% 

Tidak Setuju 24 34% 

Sangat Tidak Setuju 36 52% 

JUMLAH 69 100% 

 

Tabel 16 diatas menggambarkan bahwa pada item yang 

kedua yang menyatakan bahwa saat mereka marah, mereka 

bisa membanting barang-barang apapun yang ada disekitar 

mereka menghasilkan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 34 

responden mahasiswa, sedangkan yang menjawab tidak setuju 

sebanyak 25 responden mahasiswa dan selebihnya ialah 6 
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responden mahasiswa yang menyatakan setuju saat mereka 

marah, mereka bisa membanting barang-barang apapun yang 

ada disekitar mereka bahkan 4 responden mahasiwa 

menyatakan sangat setuju terhadap item pernyataan tersebut. 

Dengan demikian dari hal tersebut menunjukkan bahwa 

kebanyakan mahasiswa (49%) tidak sangat setuju dengan saat 

mereka dalam kondisi marah, mereka bisa membanting barang-

barang apapun yang ada disekitar mereka sedangkan yang 

lainnya (9%) setuju bahkan sangat setuju (6%) dengan 

pernyataan bahwa disaat mereka marah, mereka bisa saja 

membanting barang-barang apapun yang ada disekitar mereka. 

Ini berarti didapatkan dari sebagian mahasiswa jika mengalami 

kondisi marah, terkadang bahkan sering mereka membanting 

barang-barang yang ada disekitar mereka sehingga mereka sulit 

mengatur bahkan mengelola emosi mereka disaat marah. 

3) Saya mampu membuat keputusan yang baik dalam kondisi atau 

dalam keadaan tertekan  

Tabel 17 

Hasil Alternatif Jawaban dari Mengelola Emosi Diri Item 3 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 4 6% 

Setuju 34 50% 

Tidak Setuju 25 37% 
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Sangat Tidak Setuju 5 7% 

JUMLAH 69 100% 

 

Berdasarkan tabel 17 terhadap item yang ketiga dari 

indikator yang kedua yang dimaksud ialah indikator mengelola 

emosi diri ialah yang menyatakan bahwa mereka mampu 

membuat keputusan yang baik meskipun dalam kondisi atau 

dalam keadaan tertekan menghasilkan jawaban sangat setuju 

sebanyak 4 responden mahasiswa, sedangkan yang menjawab 

setuju sebanyak 34 responden mahasiswa dan selebihnya ialah 

25 responden mahasiswa yang menyatakan tidak setuju 

terhadap pernyataan bahwa mereka mampu membuat 

keputusan yang baik meskipun dalam kondisi atau dalam 

keadaan tertekan serta 5 responden mahasiswa menyatakan 

sangat tidak setuju dalam artian mereka tidak memiliki 

kemampuan dalam menentukan keputusan yang baik dalam 

kondisi tertekan. 

Maka dari hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian 

dari mahasiswa setuju (50%) atau mampu dengan membuat 

atau menemtukan keputusan yang baik meskipun dalam 

kondisi atau dalam keadaan tertekan sedangkan yang 

menyatakan sangat setuju (4%), tidak setuju (37%) dan sangat 
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tidak setuju (7%). Dengan demikian terlihat bahwa sebagian 

dari mahasiswa sulit untuk menentukan suatu keputusan jika 

dalam keadaan tertekan atau depresi. 

4) Saya bisa mengatakan kapan saya menjadi marah 

Tabel 18 

Hasil Alternatif Jawaban dari Mengelola Emosi Diri Item 4 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 8 12% 

Setuju 35 51% 

Tidak Setuju 21 30% 

Sangat Tidak Setuju 5 7% 

JUMLAH 69 100% 

 

Berdasarkan tabel 18 terhadap item yang keempat dari 

indikator yang kedua yang dimaksud ialah indikator mengelola 

emosi diri ialah yang menyatakan bahwa mereka bisa 

mengatakan kapan mereka menjadi marah menghasilkan 

jawaban sangat setuju sebanyak 8 responden mahasiswa, 

sedangkan yang menjawab setuju sebanyak 35 responden 

mahasiswa dan selebihnya ialah 21 responden mahasiswa yang 

menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan bahwa mereka 

bisa mengatakan kapan mereka menjadi marah dan 5 

responden mahasiswa menyat akan sangat tidak setuju dengan 

argumen tersebut. 
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Dari hasil diatas menunjukkan bahwa kebanyakan 

mahasiswa setuju (51%) dapat mengatakan kapan mereka 

menjadi marah, sedangkan sebagian kecilnya (7%) mahasiswa 

menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut, hal 

ini berarti mereka sulit menyatakan kepada orang lain jika 

mereka sedang marah, mereka lebih banyak memendam saja, 

begitupula dengan jawaban tidak setuju (30%) yang 

mengalami kesulitan dalam mengungkapkan perasaan yang 

mereka rasakan, dan ini hanya berselisih 14 responden 

mahasiswa saja atau sekitar 21%. 

5) Saya belajar hanya disaat ujian 

Tabel 19 

Hasil Alternatif Jawaban dari Mengelola Emosi Diri Item 5 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 7 10% 

Setuju 27 39% 

Tidak Setuju 29 42% 

Sangat Tidak Setuju 6 9% 

JUMLAH 69 100% 

 

Tabel 19 diatas menggambarkan bahwa pada item yang 

kelima yang menyatakan bahwa mereka belajar hanya disaat 

ujian menghasilkan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 6 

responden mahasiswa, sedangkan yang menjawab tidak setuju 
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sebanyak 29 responden mahasiswa dan selebihnya ialah 27 

responden mahasiswa yang menyatakan setuju dan sangat 

setuju sebesar 7 responden dengan pernyataan mereka belajar 

hanya disaat ujian saja. 

Dengan demikian dari hal tersebut menunjukkan bahwa 

kebanyakan mahasiswa tidak setuju (42%) dengan pernyataan 

mereka belajar hanya disaat ujian saja. Berarti meskipun bukan 

disaat ujian mereka masih tetap akan terus belajar, hal ini 

menunjukkan tingkat pengelolaan emosi terhadap dirinya 

masih bisa dikendalikan. Sedangkan yang lainnya (39%) setuju 

bahkan sangat setuju (10%) dengan pernyataan bahwa disaat 

ujian saja mereka belajar. Ini berarti didapatkan dari sebagian 

mahasiswa kurang adanya semangat tinggi untuk mengatur 

serta mengelola emosi mereka terhadap menahan kesenangan 

dari kesulitan terutama dalam proses belajar. 

6) Saya selalu berusaha untuk mendapatkan hasil belajar yang 

lebih baik dari sebelumnya. 

Tabel 20 

Hasil Alternatif Jawaban dari Mengelola Emosi Diri Item 6 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 28 41% 

Setuju 39 56% 

Tidak Setuju 2 3% 



73 
 

Sangat Tidak Setuju - - 

JUMLAH 69 100 

 

Berdasarkan tabel 20 yang sudah tertera diatas terhadap 

item yang keenam dari indikator yang kedua yang dimaksud 

ialah indikator mengelola emosi diri ialah yang menyatakan 

bahwa mereka selalu berusaha untuk mendapatkan hasil belajar 

yang lebih baik dari sebelumnya menghasilkan jawaban sangat 

setuju sebanyak 28 responden mahasiswa, sedangkan yang 

menjawab setuju sebanyak 39 responden mahasiswa dan 

selebihnya ialah 2 responden mahasiswa yang menyatakan 

tidak setuju terhadap pernyataan bahwa mereka selalu berusaha 

untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik dari 

sebelumnya. Maka dari hal tersebut menunjukkan bahwa 

sebagian dari mahasiswa setuju (56%) bahkan sangat setuju 

(41%) bahwa meraka selalu berusaha untuk mendapatkan hasil 

belajar yang lebih baik dari sebelumnya, sedangkan dengan 

jawaban tidak setuju tidak setuju hanya  (3%) saja. Dengan 

demikian terlihat bahwa mayoritas mahasiswa mampu untuk 

selalu berusaha untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih 

baik dari sebelumnya. 
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c. Motivasi Diri 

Memotivasi diri sendiri memiliki dua sub yang diantaranya ialah 

bagaimana agar terdorong untuk terus berprestasi dalam prestasi belajar 

serta dapat berpikir optimis dalam keadaan dan situasi apapun yang 

menimpanya sehingga dapat fleksibel dalam mencapai tujuan yang 

ingin dicapai. Dari indikator tersebut lalu dirangkai menjadi 

pernyataan-pernyataan atau item-item yang terdapat di istrumen 

penelitian yang meliputi: 

1) Saya akan terus berusaha mendapatkan nilai terbaik diantara teman 

kelas saya 

Tabel 21 

Hasil Alternatif Jawaban dari Motivasi Diri Item 1 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 24 37% 

Setuju 36 51% 

Tidak Setuju 8 11% 

Sangat Tidak Setuju 1 1% 

JUMLAH 69 100% 

 

Berdasarkan tabel 21 terhadap item yang pertama dari 

indikator yang ketiga yang dimaksud ialah indikator motivasi 

diri dalam proses pembelajaran ialah dengan pernyataan pada 

kuisioner mereka akan terus berusaha mendapatkan nilai 

terbaik diantara teman kelas mereka menghasilkan jawaban 
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sangat setuju sebanyak 24 responden mahasiswa, sedangkan 

yang menjawab setuju sebanyak 36 responden mahasiswa dan 

selebihnya ialah 8 responden mahasiswa yang menyatakan 

tidak setuju terhadap pernyataan bahwa mereka akan terus 

berusaha mendapatkan nilai terbaik diantara teman kelas 

mereka, bahkan didapatkan 1 responden yang sangat tidak 

setuju dengan pernyataan tersebut. 

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa mayoritas 

mahasiswa setuju (51%) bahkan sangat setuju (37%) jika 

mereka mereka akan terus berusaha mendapatkan nilai terbaik 

diantara teman kelas mereka, hal ini berarti mereka mempunyai 

daya saing yang supotif yang tinggi dalam proses pembelajaran 

demi tercapainya nilai akademik yang baik. Namun sedangkan 

didapatkan pula pernyataan sangat tidak setuju (1%) 

mahasiswa bahwa dirinya tidak ingin terus berusaha dalam 

pecapaian nilai terbaik diantara teman kelasnya. 

2) Saya tetap bersemangat ketika menghadapi masalah yang sulit 

Tabel 22 

Hasil Alternatif Jawaban dari Motivasi Diri Item 2 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 12 17% 

Setuju 45 66% 

Tidak Setuju 12 17% 
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Sangat Tidak Setuju - - 

JUMLAH 69 100% 

 

Berdasarkan tabel 22 terhadap item yang kedua dari 

indikator yang ketiga yang dimaksud ialah indikator motivasi 

diri ialah yang menyatakan bahwa mereka tetap bersemangat 

ketika menghadapi masalah yang sulit menghasilkan jawaban 

sangat setuju sebanyak 12 responden mahasiswa, sedangkan 

yang menjawab setuju sebanyak 45 responden mahasiswa dan 

selebihnya ialah 12 responden mahasiswa yang menyatakan 

tidak setuju terhadap pernyataan bahwa mereka tetap 

bersemangat ketika menghadapi masalah yang sulit.  

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa mayoritas 

mahasiswa setuju (66%) bahkan sangat setuju (12%) mahaiswa 

dapat memotivasi diri mereka sendiri dan mereka tetap 

bersemangat ketika menghadapi masalah yang sulit dalam 

artian mereka mempunyai motivasi yang tinggi untuk kembali 

bangkit dari kesulitan atau tantangan yang ada pada dirinya. 

Sedangkan sebagian kecilnya (17%) menyatakan tidak setuju 

dengan pernyataan tersebut, hal ini berarti mereka tidak 

konsisiten terhadap dirinya jika ditimpa kesulitan dan tidak ada 
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rasa semangat untuk kembali bangkitdengan maksud mudah 

untuk berputus asa. 

3) Saya takut mencoba lagi bila sudah pernah gagal dalam pekerjaan 

yang sama 

Tabel 23 

Hasil Alternatif Jawaban dari Motivasi Diri Item 3 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 2 3% 

Setuju 11 16% 

Tidak Setuju 42 61% 

Sangat Tidak Setuju 7 10% 

JUMLAH 69 100% 

 

Tabel 23 diatas menggambarkan bahwa pada item yang 

ketiga yang menyatakan bahwa mereka takut mencoba lagi bila 

sudah pernah gagal dalam pekerjaan yang sama menghasilkan 

jawaban sangat tidak setuju sebanyak 7 responden mahasiswa, 

sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 42 responden 

mahasiswa dan selebihnya ialah 11 responden mahasiswa yang 

menyatakan setuju dengan pernyataan mereka takut mencoba 

lagi bila sudah pernah gagal dalam pekerjaan yang sama 

bahkan 2 responden mahasiwa menyatakan sangat setuju 

terhadap item pernyataan tersebut. 
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Dengan demikian dari hal tersebut menunjukkan bahwa 

kebanyakan mahasiswa (61%) tidak setuju dengan pernyataan 

mereka takut mencoba lagi bila sudah pernah gagal dalam 

pekerjaan yang sama bahkan sangat tidak setuju (10%) hal ini 

menunjukkan mereka berani dalam berlatih atau mencoba 

kembali hal yang sama meskipun mereka pernah gagal dalam 

melakukan sesuatu untuk mencapai proses pembelajaran yang 

baik. Sedangkan yang lainnya (16%) setuju bahkan sangat 

setuju (3%) dengan pernyataan bahwa pernyataan mereka takut 

mencoba lagi bila sudah pernah gagal dalam pekerjaan yang 

sama dengan maksud mahasiswa yang menjawab setuju dan 

sangat setuju mereka kurang dalam peningkatan diri mereka 

terutama dalam memotivasi diri mereka sendiri. 

4) Saya malas belajar setelah mendapatkan nilai jelek 

Tabel 24 

Hasil Alternatif Jawaban dari Motivasi Diri Item 4 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju - 
 Setuju 10 15% 

Tidak Setuju 38 55% 

Sangat Tidak Setuju 21 30% 

JUMLAH 69 100% 
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Tabel 23 diatas menggambarkan bahwa pada item yang 

keempat yang menyatakan bahwa mereka malas belajar setelah 

mendapatkan nilai jelek menghasilkan jawaban sangat tidak 

setuju sebanyak 21 responden mahasiswa, sedangkan yang 

menjawab tidak setuju sebanyak 38 responden mahasiswa dan 

selebihnya ialah 10 responden mahasiswa yang menyatakan 

mereka malas belajar setelah mendapatkan nilai jelek  

Dengan demikian dari hal tersebut menunjukkan bahwa 

kebanyakan mahasiswa (55%) tidak setuju bahkan sangat tidak 

setuju (30%) dengan pernyataan mereka malas belajar setelah 

mendapatkan nilai jelek sedangkan yang lainnya (15%) setuju 

dalam artian mereka malas dan tidak ada rasa gairah yang 

tinggi untuk memperbaiki nilai yang sudah diperoleh meskipun 

nilai tersebut tidak baik. Namun sebagian mahasiswa yang lain 

banyak yang menjawab tidak setuju bahkan sangat tidak setu 

dengan perihal tersebut, hal ini berarti kebanyakan mahasiswa 

memilki tingkat motivasi belajar yang tinggi  untuk perbaikan 

di tahap berikutnya. 
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5) Nilai pelajaran yang rendah memacu saya untuk giat belajar 

Tabel 25 

Hasil Alternatif Jawaban dari Motivasi Diri Item 5 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 17 25% 

Setuju 43 62% 

Tidak Setuju 7 10% 

Sangat Tidak Setuju 2 3% 

JUMLAH 69 100% 

 

Berdasarkan tabel 25 terhadap item yang kelima dari 

indikator yang ketiga yang dimaksud ialah indikator mengelola 

emosi diri ialah yang menyatakan bahwa meskipun mereka 

mendapatkan atau memperoleh nilai pelajaran yang rendah 

memacu mereka untuk giat belajar menghasilkan jawaban 

sangat setuju sebanyak 17 responden mahasiswa, sedangkan 

yang menjawab setuju sebanyak 43 responden mahasiswa dan 

selebihnya ialah 7 responden mahasiswa yang menyatakan 

tidak setuju bahkan 2 responden mahaiswa yang menyatakan 

sangat tidak setuju terhadap pernyataan bahwa mendapatkan 

atau memperoleh nilai pelajaran yang rendah memacu mereka 

untuk giat belajar. 

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa mayoritas 

mahasiswa setuju (62%) mendapatkan atau memperoleh nilai 
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pelajaran yang rendah memacu mereka untuk giat belajar 

sedangkan sebagian kecilnya (3%) mahasiswa jika dihadapi 

oleh nilai yang jelek tidak berefek dengan motivasi mereka 

terhadap proses pembelajaran. 

d. Mengenali Emosi Orang Lain (Empati) 

Selanjutnya ialah indikator yang keempat yakni dapat 

mengenali emosi yang terjadi pada orang lain atau dilingkungan 

sekitanya. Indikator ini  memiliki dua sub yang diantaranya ialah peka 

terhadap perasaan orang lain serta dapat mendengarkan masalah orang 

lain atau temannya. Peka dalam empati empati termasuk dapat 

memberikan respon positif yang berupa respon afektif dan kognitif 

yang terjadi pada permasalahan orang lain dengan kepudlian yang ada 

pada dirinya, sehingga seseorang tersebut dapat menangkap bahasa 

secara verbal maupun nonverbal. Dari inidikator tersebut lalu 

dirangkai menjadi pernyataan-pernyataan pada istrumen penelitian ini 

yang terdiri dari: 
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1) Ketika seorang teman menceritakan masalahnya kepada saya, saya 

dapat merasakan kesulitannya 

Tabel 26 

Hasil Alternatif Jawaban dari Mengenali Emosi Orang Lain Item 1 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 25 36% 

Setuju 35 50% 

Tidak Setuju 8 11% 

Sangat Tidak Setuju 2 3% 

JUMLAH 69 100% 

 

Berdasarkan tabel 26 terhadap item yang pertama dari 

indikator yang keempat yang dimaksud ialah indikator mengenal 

emosi orang lain ialah yang menyatakan bahwa ketika seorang teman 

menceritakan masalahnya kepada mereka, mereka dapat merasakan 

kesulitannya menghasilkan jawaban sangat setuju sebanyak 25 

responden mahasiswa, sedangkan yang menjawab setuju sebanyak 35 

responden mahasiswa dan selebihnya ialah 8 responden mahasiswa 

yang menyatakan tidak setuju bahkan 2 responden mahaiswa yang 

menyatakan sangat tidak setuju terhadap pernyataan bahwa ketika 

seorang teman menceritakan masalahnya kepada mereka, mereka 

dapat merasakan kesulitannya 

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa mayoritas 

mahasiswa setuju (50%) bahkan sangat setuju (36%) ketika 
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seorang teman menceritakan masalahnya kepada mereka, 

mereka dapat merasakan kesulitannya sedangkan sebagian 

kecilnya (2%) mahasiswa saja. Maka dapat disimpulkan 

kebanyakan dari mahasiswa mempunyai sikap empati terhadap 

temannya, bahkan kesulitan yang dihadapi teman mereka dapat 

merasakan apa yang temannya rasakan, hal ini menunjukkan 

empati merupakan salah satu indikator dari sikap konselor 

yang harus dimiliki nantinya.  

2) Saya berusaha memahami dan mendengarkan segala sesuatu 

yang terjadi pada teman saya 

Tabel 27 

Hasil Alternatif Jawaban dari Mengenali Emosi Orang Lain Item 2 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 28 41% 

Setuju 38 55% 

Tidak Setuju 3 4% 

Sangat Tidak Setuju - - 

JUMLAH 69 100% 

 

Berdasarkan tabel 27 terhadap item yang kedua dari 

indikator yang keempat yang dimaksud ialah indikator 

mengelola emosi diri ialah yang menyatakan bahwa mereka 

berusaha memahami dan mendengarkan segala sesuatu yang 

terjadi pada teman mereka menghasilkan jawaban sangat setuju 

sebanyak 28 responden mahasiswa, sedangkan yang menjawab 
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setuju sebanyak 38 responden mahasiswa dan selebihnya ialah 

3 responden mahasiswa yang menyatakan tidak setuju terhadap 

pernyataan bahwa mereka berusaha memahami dan 

mendengarkan segala sesuatu yang terjadi pada teman mereka. 

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa mayoritas 

mahasiswa setuju (55%) bahkan sangat setuju (41%) mereka 

dapat berusaha memahami dan mendengarkan segala sesuatu 

yang terjadi pada teman mereka, hal ini sejalan dengan 

bukunya Abdul Hayat pada Dalaney salah satu dari sekian 

banyaknya ialah mendapatkan keterbukaan antar sesama serta 

mampu memahami kesulitan orang lain. Sedangkan sebagian 

kecilnya hanya (4%) mahasiswa tidak dapat memahami dan 

mendengarkan segala sesuatu yang terjadi pada teman mereka 

sendiri.  

3) Saya merasa jenuh disaat mendengarkan keluh kesah teman saya 

Tabel 28 

Hasil Alternatif Jawaban dari Mengenali Emosi Orang Lain Item 3 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 3 4% 

Setuju 4 6% 

Tidak Setuju 38 55% 

Sangat Tidak Setuju 24 35% 

JUMLAH 69 100% 
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Tabel 28 diatas menggambarkan bahwa pada item yang 

ketiga yang menyatakan bahwa merasa jenuh disaat mendengarkan 

keluh kesah temannya menghasilkan jawaban sangat tidak setuju 

sebanyak 24 responden mahasiswa, sedangkan yang menjawab 

tidak setuju sebanyak 38 responden mahasiswa dan selebihnya ialah 

4 responden mahasiswa yang menyatakan setuju merasa jenuh 

disaat mendengarkan keluh kesah teman nya bahkan 3 responden 

mahasiwa menyatakan sangat setuju terhadap item pernyataan 

tersebut.  

Dengan demikian dari penejelasan tabel diatas menunjukkan 

bahwa kebanyakan mahasiswa (55%) tidak setuju bahkan sangat 

tidak setuju (35%) dengan pernyataan yang menyatakan bahwa 

mereka merasa jenuh disaat mendengarkan keluh kesah temannya 

sedangkan yang lainnya (6%) setuju bahkan sangat setuju (4%) 

dengan pernyataan tersebut. Dengan demikian mayoritas 

mahasiswa menunjukkan rasa empati terhadap temannya, bahkan 

tidak merasa jenuh terhadap curahan hati dari persoalan temannya 

dan ini merupakan salah satu bentuk keterampilan dari 

mendengarkan dengan baik. 
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4) saya bisa menangkap informasi dari pembicaraan dengan 

orang lain 

Tabel 29 

Hasil Alternatif Jawaban dari Mengenali Emosi Orang Lain Item 4 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 20 29% 

Setuju 45 65% 

Tidak Setuju 4 6% 

Sangat Tidak Setuju - - 

JUMLAH 69 100% 

 

Berdasarkan tabel 29 terhadap item yang keempat dari 

indikator yang keempat yang dimaksud ialah indikator 

mengenali emosi diri ialah yang menyatakan bahwa mahaiswa 

bisa menangkap informasi dari pembicaraan dengan orang lain 

menghasilkan jawaban sangat setuju sebanyak 20 responden 

mahasiswa, sedangkan yang menjawab setuju sebanyak 45 

responden mahasiswa dan selebihnya ialah 4 responden 

mahasiswa yang menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan 

bahwa mereka bisa dapat menangkap informasi dari 

pembicaraan dengan orang lain. 

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa mayoritas 

mahasiswa setuju (65%) bahkan sangat setuju (29%) memiliki 

pendengaran atau keterampilan mendengarkan informasi 
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dengan baik, sehingga apa yang didengarkan dari apa yang 

didapatkan dari komunikas dapat diterima dengan baik. 

5) saya sering melakukan musyawarah dengan teman untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan 

Tabel 30 

Hasil Alternatif Jawaban dari Mengenali Emosi Orang Lain Item 5 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 16 23% 

Setuju 40 58% 

Tidak Setuju 12 17% 

Sangat Tidak Setuju 1 1% 

JUMLAH 69 100% 

 

Berdasarkan tabel 30 terhadap item yang kelima dari indikator 

yang keempat yang dimaksud ialah indikator mengenali emosi orang 

lain atau empati ialah yang menyatakan bahwa mereka sering 

melakukan musyawarah dengan teman untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan demi tercapainya pemecahan yang soluktif 

menghasilkan jawaban sangat setuju sebanyak 16 responden 

mahasiswa, sedangkan yang menjawab setuju sebanyak 40 responden 

mahasiswa dan selebihnya ialah 12 responden mahasiswa yang 

menyatakan tidak setuju bahkan 1 responden mahasiswa yang 

menyatakan sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. 
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Dari hasil diatas menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa 

setuju (58%) dengan adanya musyawarah bersama demi tercapainya 

pemecahan persoalan dengan baiks sedangkan sebagian kecilnya yaitu 

hanya (1%) mahasiswa saja yang tidak suka berkompromi terhadap 

temannya atau bermusyawarah, hal ini sebagaimana terlihat pada tabel 

dengan jumlah satu mahasiswa saja. 

e. Membina Hubungan dengan Orang Lain 

Membina atau membangun hubungan dengan orang lain 

merupakan indikator yang terakhir atau indikator yang kelima yakni 

dapat berkomunikasi atau meningkatkan keterampilan sosial baik antar 

teman sebaya maupun orang lain yang akan lebih mudah 

melaksanakan atau menjalankan kegiatan belajrnya yang tentunya 

akan lebih baik prestasinya dibandingkan dengan mahasiswa yang 

yang sudah memposisikan diri pada keadaan atau situasi sossial 

belajarnya sebagiamana sejalan pendapat dari Shapiro Laurence dalam 

penelitian Munlifatun Sadiyan. Disisi lain indikator ini  memiliki dua 

sub yang diantaranya ialah dapat bekerjasama dan dapat 

berkomunikasi antar sesama. Dari inidikator tersebut lalu dirangkai 

menjadi pernyataan-pernyataan pada istrumen penelitian ini yang 

meliputi: 
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1) Saya bisa memulai pembicaraan dengan orang yang baru saya kenal  

Tabel 31 

Hasil Alternatif Jawaban dari Membina Hubungan dengan Orang Lain 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 20 29% 

Setuju 30 43% 

Tidak Setuju 17 25% 

Sangat Tidak Setuju 2 3% 

JUMLAH 69 100% 

 

Berdasarkan tabel 31 terhadap item yang pertama dari 

indikator yang kelima yang dimaksud ialah indikator membangun 

hubungan dengan orang lain ialah yang menyatakan bahwa mereka 

bisa memulai pembicaraan dengan orang yang baru mereka kenal 

menghasilkan jawaban sangat setuju sebanyak 20 responden 

mahasiswa, sedangkan yang menjawab setuju sebanyak 30 responden 

mahasiswa dan selebihnya ialah 17 responden mahasiswa yang 

menyatakan tidak setuju bahkan 2 responden mahaiswa yang 

menyatakan sangat tidak setuju terhadap pernyataan bahwa mereka 

bisa memulai pembicaraan dengan orang yang baru mereka kenal. 

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa mayoritas 

mahasiswa setuju (43%) bahwa mereka bisa memulai 

pembicaraan dengan orang yang baru saya kenal sedangkan 

sebagian kecilnya (3%) mahasiswa tidak bisa memulai 
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pembicaraan dengan orang yang baru mereka  kenal dalam 

artian mereka sulit dalam berkomunikasi dengan orang baru 

atau orang yang dianggapnya asing. 

2) Saya mudah akrab dengan orang lain walaupun dengan orang baru 

Tabel 32 

Hasil Alternatif Jawaban dari Membina Hubungan dengan Orang Lain 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 21 30% 

Setuju 26 38% 

Tidak Setuju 19 28% 

Sangat Tidak Setuju 3 4% 

JUMLAH 69 100% 

 

Berdasarkan tabel 32 terhadap item yang kedua dari 

indikator yang kelima yang dimaksud ialah indikator 

membangun keakraban dengan orang lain ialah yang 

menyatakan bahwa mereka mudah akrab dengan orang lain 

walaupun dengan orang baru menghasilkan jawaban sangat 

setuju sebanyak 21 responden mahasiswa, sedangkan yang 

menjawab setuju sebanyak 26 responden mahasiswa dan 

selebihnya ialah 19 responden mahasiswa yang menyatakan 

tidak setuju bahkan 3 responden mahaiswa yang menyatakan 

sangat tidak setuju terhadap pernyataan bahwa mereka mudah 

akrab dengan orang lain walaupun dengan orang baru 
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Dari hasil diatas menunjukkan bahwa mayoritas 

mahasiswa setuju (38%)  dengan adanya pernyataan bahwa 

mereka mudah akrab dengan orang lain walaupun dengan 

orang baru sedangkan sebagian kecilnya (4%) mahasiswa 

merasa kesulitan dalam berkomunikasi terhadap oarang yang 

baru dikenal. 

3) Bekerjasama dengan orang lain hanya merepotkan saya 

Tabel 33 

Hasil Alternatif Jawaban dari Membina Hubungan dengan Orang Lain 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 2 3% 

Setuju 7 10% 

Tidak Setuju 36 52% 

Sangat Tidak Setuju 24 35% 

JUMLAH 69 100% 

 

Tabel 33 diatas menggambarkan bahwa pada item yang 

ketiga yang menyatakan bahwa bekerjasama dengan orang lain 

hanya merepotkan diri mereka menghasilkan jawaban sangat 

tidak setuju sebanyak 24 responden mahasiswa, sedangkan 

yang menjawab tidak setuju sebanyak 36 responden mahasiswa 

dan selebihnya ialah 7 responden mahasiswa yang menyatakan 

setuju bekerjasama dengan orang lain hanya merepotkan 
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dirinya bahkan 2 responden mahasiwa menyatakan sangat 

setuju terhadap item pernyataan tersebut. 

Dengan demikian dari penejelasan tabel diatas 

menunjukkan bahwa kebanyakan mahasiswa (52%) tidak 

setuju bahkan sangat tidak setuju (35%) dengan pernyataan 

yang menyatakan bahwa bekerjasama dengan orang lain hanya 

merepotkan mereka sedangkan yang lainnya (6%) setuju 

bahkan sangat setuju (4%) dengan pernyataan tersebut. Dengan 

demikian mayoritas mahasiswa menunjukkan kepercayaan 

terhadap dirinya dengan adanya membangun keterbukaan 

melalui bekerjasama antar sesama, bahkan dengan bekerjasama 

dapat mempermudah persoalan yang dihadapi demi 

mencegahnya suatu perdebatan atau konflik antar sesama. 

4) Saya enggan mengikuti organisasi atau ekstrakulikuler dikampus 

Tabel 34 

Hasil Alternatif Jawaban dari Membina Hubungan dengan Orang Lain 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 4 6% 

Setuju 14 20% 

Tidak Setuju 27 39% 

Sangat Tidak Setuju 24 35% 

JUMLAH 69 100% 
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Tabel 34 diatas menggambarkan bahwa pada item yang 

keempat yang menyatakan bahwa mereka enggan mengikuti 

organisasi atau ekstrakulikuler dikampus menghasilkan jawaban 

sangat tidak setuju sebanyak 24 responden mahasiswa, sedangkan 

yang menjawab tidak setuju sebanyak 27 responden mahasiswa dan 

selebihnya ialah 14 responden mahasiswa yang menyatakan setuju 

bahkan 4 responden mahasiwa menyatakan sangat setuju terhadap 

item pernyataan tersebut. 

Dengan demikian dari penejelasan tabel diatas menunjukkan 

bahwa kebanyakan mahasiswa (39%) tidak setuju bahkan sangat 

tidak setuju (39%) dengan pernyataan yang menyatakan bahwa 

mereka enggan mengikuti organisasi atau ekstrakulikuler dikampus 

sedangkan yang lainnya (20%) setuju bahkan sangat setuju (6%) 

dengan pernyataan tersebut. Dengan demikian mayoritas 

mahasiswa senang mengikuti segala kegiatan ekstrakulikuler yang 

diadakan oleh pihak kampus atau organisasi meskipun jarak atau 

selisih mahasiswa yang mengikuti organisasi dengan mahasiswa 

yang enggan terhadap kegiatan kampus ialah berbanding sedikit. 
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5) Saya enggan untuk memulai percakapan terlebih dahulu dengan orang 

yang saya kenal. 

 

Tabel 35 

Hasil Alternatif Jawaban dari Membina Hubungan dengan Orang Lain 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 2 3% 

Setuju 11 16% 

Tidak Setuju 38 55% 

Sangat Tidak Setuju 18 26% 

JUMLAH 69 100% 

 

Tabel 35 diatas menggambarkan bahwa pada item yang 

kelima yang menyatakan bahwa mereka enggan untuk memulai 

percakapan terlebih dahulu dengan orang yang mereka kenal 

menghasilkan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 18 responden 

mahasiswa, sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 38 

responden mahasiswa dan selebihnya ialah11 responden mahasiswa 

yang menyatakan setuju merasa enggan untuk memulai percakapan 

terlebih dahulu dengan orang yang mereka kenal bahkan 2 

responden mahasiswa menyatakan sangat setuju terhadap item 

pernyataan tersebut. 

Dengan demikian dari penejelasan tabel diatas menunjukkan 

bahwa kebanyakan mahasiswa (55%) tidak setuju bahkan sangat 

tidak setuju (26%) dengan pernyataan yang menyatakan bahwa 
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mereka merasa enggan untuk memulai percakapan terlebih dahulu 

dengan orang yang mereka kenal sedangkan yang lainnya (16%) 

setuju bahkan sangat setuju (3%) dengan pernyataan tersebut. 

Dengan demikian mayoritas mahasiswa menunjukkan rasa empati 

terhadap temannya, bahkan tidak merasa jenuh atau enggan untuk 

memulai komunikasi dengan orang yang baru mereka kenal. 

6) Dilingkungan baru, saya sulit untuk bersosialisasi 

Tabel 36 

Hasil Alternatif Jawaban dari Membina Hubungan dengan Orang Lain 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 4 6% 

Setuju 14 20% 

Tidak Setuju 29 42% 

Sangat Tidak Setuju 22 32% 

JUMLAH 69 100% 

 

Tabel 36 diatas menggambarkan bahwa pada item yang 

keenam yang menyatakan bahwa dilingkungan baru, mereka merasa 

kesulitan untuk bersosialisasi menghasilkan jawaban sangat tidak 

setuju sebanyak 22 responden mahasiswa, sedangkan yang 

menjawab tidak setuju sebanyak 29 responden mahasiswa dan 

selebihnya ialah 14 responden mahasiswa yang menyatakan setuju 

merasa kesulitan dalam bersosialisai dilingkungan baru mereka 



96 
 

bahkan 3 responden mahasiwa menyatakan sangat setuju terhadap 

item pernyataan tersebut. 

Hal ini berarti didapatkan dari penejelasan tabel diatas 

menunjukkan bahwa kebanyakan mahasiswa (42%) tidak setuju 

bahkan sangat tidak setuju (32%) dengan pernyataan yang 

menyatakan bahwa mereka merasa kesulitan dalam bersosialisasi 

atau berbaur dilingkungan baru, perihal tersebut merupakan salah 

satu dari keterampilan sosial artinya mereka dapat mempengaruhi 

orang lain, mencegah dan menimalisir konflik dan yang paling 

penting mereka dapat bergaul atau berbaur dengan siapa saja, 

meskipun kondisi tersebut berada dilingkungan baru, sedangkan 

yang lainnya (20%) setuju bahkan sangat setuju (6%) dengan 

pernyataan tersebut. Dengan demikian mayoritas mahasiswa 

menunjukkan keterampilan bersosial dalam membangun hubungan 

antar sesama baik ke teman sebayanya tau ke mahasiswa lainnya 

akan lebih mudah dalam menjalankan dan melaksanakan proses 

belajarnya serta pastinya akan menunjang prestasi akademiknya. 

Dari penjelasan setiap item diatas dapat didata setiap 

aspeknya dalam kuisioner kecerdasan emosional yang diperoleh 

sebagai berikut yang diperoleh dari rata-rata setiap lima indikator 

kecerdasan emosionan sebagai berikut.   
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Tabel 37 

Kriteria Tingkat Kecerdasan Emosional Berdasarkan Setiap Aspek 

Indikator 

No 

 

 

 

  

Kriteria 

Tingkat 

Kecerdasan 

Emosional 

 

  

 

Aspek Kecerdasan Emosional 

 

 

Kesadaran 

Diri 

 

Pengaturan 

Diri 

Motivasi 

Diri 

 

Empati 

 

Hubungan 

Sosial 

1 Sangat baik 

 

- 20.9% 21.7% 20.3% 

2 Baik 17.8% 19.3% - - - 

3 Cukup baik - - - - - 

4 

Kurang 

baik - - - - - 

 

Tabel diatas menunjukkan data setiap aspek kecerdasan 

emosional mahaiswa, maka dari tabel 37 diatas dapat diketahui bahwa 

aspek yang paling rendah ialah pada aspek kesadaran diri (17.8%) dan 

indikator pengaturan diri atau bagaimana mengelola emosi diri dengan 

baik dengan persentase (19.3%) sedangkan aspek atau indikator 

kecerdasan emosional yang tertinggi diantara kelima aspek tersebut 

ialah mengenali emosi orang lain atau istilah lainnya ialah empati 

dengan persentase (21.7%) lalu dilanjutkan dengan aspek atau dengan 

indikator motivasi diri (20.9%) serta indikator membangun hubungan 

sosial yang baik dengan persentase (20.3%). 
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2. Tingkat Hasil Prestasi Belajar Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Konsentrasi Konseling Angkatan 2016 

 

 

Mengambil data yang sudah tersedia yaitu hasil prestasi belajar 

mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam konsentrasi konseling angkatan 

2016 yang berbentuk IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) dari semester pertama 

(I) hingga semester tiga (III) sebagai subjek penelitian yang merupakan hasil 

penelitian oleh pihak akademis. Penilaian hasil prestasi belajar tersebut 

dinyatakan dalam kuantitatif (angka) antara 1 sampai 4. Penelitian ini 

diperoleh kategori Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan ketentuan sebagai 

berikut. 

Tabel 38 

Ketentuan Kategori Indeks Prestasi Komulatif 

No Kategori IPK Nilai IPK 

1 Cukup Memuaskan 2,00-2,75 

2 Memuaskan 2,76-3,00 

3 Sangat Memuaskan 3,01-3,50 

4 Pujian 3,51-4,00 

  

Dari tabel diatas menunjukkan ketentuan kategori dari Indeks Prestasi 

Komulatif  yang berkategori cukup memuaskan dari 2,00-2,75, 

memuaskan2,76-3,00 sangat memuaskan dari 3,01-3,50, dan kategori pujian 

3,51-4,00. Adapun hasil pestasi belajar mahasiswa yang dimaksud adalah 

hassil belajar yang berupa kognitif yang dicapai selama proses belajar kuliah . 

berdasarkan data yang diperoleh dari staff kantor Tata Usaha (TU) data hasil 
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prestasi belajar mahasiswa program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam 

konsentrasi konseling angkatan 2016 dapat dikategorikan sebagai berikut. 

 

Tabel 39 

Tingkat Hasil Prestasi Belajar Mahasiswa KPI Konsentrasi Konseling 

 

Kriteria Tingkat Hasil Prestasi 

Belajar Mahasiswa  

 

Jumlah 

Mahasiswa 

 

Persentase Jumlah 

Mahasiswa 

 

Pujian  32 46.5% 

Sangat Memuaskan 27 39.1% 

Memuaskan 6 8.7% 

Cukup Memuaskan 4 5.7% 

JUMLAH 69 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil prestaasi belaajar 

mahasiswa kebanyakan masuk dalam kategori pujian dengan jumlah 32 

mahasiswa dan kategori sangat memuaskan sebanyak 27 orang,  kategori 

memuaskan sebanyak 6 orang, dan dengan kategori cukup memuaskan hanya 

4 mahasiswa saja. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Komunikasi 

dan Penyiaran Islam konsentrasi konseling angkatan 2016 lebih banyak 

masuk dalam kategori pujian sebanyak hampir sebagian dari jumlah 

mahasiswa dengan jumlah persentase 46.5%. 
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Tabel 40 

Data Skor Statistik dari Indeks Prestasi Komulatif 

No 

 

Frequensi 

 

Nilai IPK 

 

Jumlah (n)  

 

1 Mean 3.4 

 69 

 

 

  

  

  

2 Median 3.5 

3 Mode 3.75 

4 Std. Deviation 0.42 

5 Variance 0.17 

6 Range  2.65 

7 Minimum 1.32 

8 Maximum 3.97 

 

Merujuk pada tabel diatas yang menenrangkan variabel y atau pada 

hasil prestasi belajar mahasiswa yang berupa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

memiliki rata-rata sebesar 3.4 sedangkan nilai tengah atau median ialah 3.4 

dimana jumlah skor sama dengan jumlah rata-rata. Adapun nilai modus atau 

nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang sering muncul pada mahasiswa 

Komunikasi dan Penyiaran Islam konsentrasi konseling angkatan 2016 ialah 

sebesar 3.75 yang didapatkan dari awal semester hingga semester tiga. 

Adapun nilai tertinggi yang diperoleh mahasiswa ilah sebesar 3.97 sedangkan 

nilai terendahnyaa ialah sebesar 1.32 dengan range atau jarak antara nilai 

tertinggi dan terendah ialah sebesar 2.65. 
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3. Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Hasil Prestasi Belajar Mahasiswa  

Sebelum menganalisis adanya hubungan atara kecerdasan emosional 

dengan hasil prestasi belajar mahasiswa atau tidak adanya hubungan diantara 

kedua variabel tersebut yang mengacu pada analisis korelasi Product Moment 

dari Carl Pearson dengan menggunakan alat bantu SPSS 16, maka penelitian 

ini mensyaratkan data untuk melakukan uji normalitas terlebih dahulu yaitu 

dengan menggunakan uji Kolmogrof-Smirnov dengan tujuan agar penelitian 

yang didistribusikan bersifat normal. Disisi lain uji normalitas jug bertujuan 

untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, Dependent Variabel, 

Independent Variabel atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak 

pada penyebaran data karena model regresi yang baik adalah distribusi data 

normal atau mendekati normal.
38

 Duwi Priyatno sependapat juga dalam 

bukunya bahwa asumsi yang mendasari pada analisis korelasi Product 

Moment Pearson adalah bahwa distribusi data kedua variabel, yakni variabel 

x dan variabel y adalah normal sedangkan pada korelasi lainnya tidak 

mengharuskan, yakni seperti pada korelasi Kendall‟s dan Spearman yang 

tidak mensyaratkan distribusi  data normal.
39

 

 

                                                           
     

38
 Alni Rahmawati, Fajarwati, Fauziyah, Statistika Teori dan Praktek Edisi V. (), hal. 225 

     
39

 Duwi Priyatno, SPSS untuk Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate. (Gava media, Yogyakarta: 
2009). Hal. 1 
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Adapun hasil uji normalitas data yang telah dilakukan dengan 

SPSS 16 ialah sebagai berikut. 

Tabel 41 

Uji Normalitas Data 

 

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. 

  

  

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk 

kecerdasan emosional dan hasil prestasi belajar mahasiswa jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam konsentrasi konseling angkatan 2016 

adalah sebesar 0.179. Adapun jika nilai p atau nilai signifikansi lebih 

besar dari 0.05 maka data bisa dikatakan normal (p > 0.05), begitu 

juga sebaliknya, jika jumlah nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 

maka data tidak berdistribusi normal (p < 0.05). Dengan demikian 

dengan nilai p atau nilai signifikan pada penelitian ini ialah 0.179 > 
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0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data kecerdan emosional dan 

hasil prestasi belajar mahasiswa berdistribusi normal.  

Selanjutnya untuk menguji atau membuktikan hipotesis yang 

diajukan sebelumnya,  maka peneliti melakukan uji keeratan atau uji 

korelasi dua variabel yakni variabel x ialah hubungan kecerdasan 

emosional sedangkan variabel y ialah hasil prestasi belajar mahasiswa 

yang berupa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan menggunakan 

korelasi Product Moment  

Sebagaimana Korelasi bivariate atau Product Moment Pearson 

ialah bertujuan mengukur keeratan hubungan diantara hasil-hasil 

pengamatan dari populasi yang mempunyai dua varian atau dua 

variabel (bivariate).
40

 Perhitungan ini mensyaratkan bahwa populasi 

asal sampel mempunyai data varian dan berdistribusi normal yang 

dapat diketahui melalui SPSS 16 berdasarkan perhitungan sebagai 

berikut. 

 

 

 

                                                           
40

 Alni Rahmawati, Fajarwati, Fauziyah, Statistika Teori dan Praktek Edisi V. (), hal. 308 
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Tabel 42 

Uji Korelasi Product Moment 

 

 

Correlations 

  

kcrdasanemosional 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).  

 

 Berdasarkan hasil uji tabel diatas, uji keeratan varibel antara 

kecerdasan emoional dan hasil prestasi belajar dapat diketahui melalui 

perhitungan analisis korelasi Product Moment menghasilkan koefisien 

korelasi (r) atau niali Pearson Correlation sebesar 0.4263 jumlah 

koefisien tersebut merupakan berarah positif. Disisi lain, uji korelasi 

juga bisa dilihat dari besarnya nilai signifikan atau nilai p yang 

berjumlah 0.029 < 0.05 (p < 0.05) atau nilai signifikansi lebih kecil 

dari 0.05 yang berarti bahwa kecerdasan emosional memberikan 

pengaruh secara signifikan atau secara nyata terhadap hasil prestasi 

belajar mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam pada 
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konsentrasi konseling Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

angkatan 2016.
41

 

Selanjutnya tanda yang diajukan SPSS, signifikan tidaknya 

korelasi dua variabel dapat dilihat juga dari adanya tanda bintang pada 

kolom output SPSS (*) pada pasangan data yang dikorelasikan.
42

 

Karena pada hasil output terdapat tanda bintang (*) maka dapat 

disimpulkan kedua variabel antara variabel kecerdasan emosional 

dengan hasil prestasi belajar ialah terdapat adanya korelasi secara 

signifikan sehingga menerima HA dan menolak HO. Hal ini juga 

menggambarkan bahwa terdapat hubungan yang berarah positif antara 

kecerdasan emosional dengan  hasil prestasi belajar mahasiswa jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Isllam pada konsebtrasi konseling 

angkatan 2016. 

Berikutnya ialah hasil pengkuran pada variabel x yaitu 

kecerdasan emosional dan variabel y yakni hasil prestasi belajar 

mahasiswa yang diuji melalui alat SPSS 16 yang dapat digambarkan 

melalui tabel dibawah ini. 

 

 

 

                                                           
     

41
 Duwi Priyatno, SPSS untuk Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate. (Gava media, Yogyakarta: 

2009), hal. 18 
     

42
 Alni Rahmawati, Fajarwati, Fauziyah, Statistika Teori dan Praktek Edisi V, hal. 308 
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Tabel 43 

Data skor statistik dari variabel kecerdasan emosional dan nilai IPK 

Mahasiswa 

 

No 
 

Frequensi 
 

Kecerdasan Emosional 
 

Nilai IPK 
 

Jumlah (n)  
 

1 Total score 6357 - 

 69 
 
 
  
  
  

2 Mean 92.13 3.4 

3 Median 92 3.5 

4 Mode 87 3.75 

5 Std. Deviation 9.33 0.42 

6 Variance 87 0.17 

7 Range  59 2.65 

8 Minimum 51 1.32 

9 Maximum 110 3.97 

 

Berdasarkan tabel diatas yang diperoleh melalui alat bantu SPSS 16 

maka didapatkan  jumlah skor terendah atau minimum dari variabel x atau 

dari kecerdasan emosional ialah sebesar 51 sedangkan pada variabel y yakni 

pada hasil prestasi belajar mahasiswa yang berupa Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK) sebesar 1.32 dan skor tertinggi pada hasil jawaban kuisioner kecerdasan 

emosional ialah 110 dan pada hasil prestasi belajar mahasiswa atau IPK ialah 

sebesar 3.97 yang hampir mendekati 4. Ini menunjukkan bahwa range atau 

jarak antara skor terendah dan tertinggi pada variabel x atau pada kecerdsan 

emosional ialah 59, sedangkan pada variabel y atau hasil prestasi belajar 

mahasiswa sebesar 2.65. 
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Adapun rata-rata skor kecerdasan emosioanl ialah 92.13 dan 

berdeviasi 9.33 dari rata-ratanya. Sedangkan nilai varians lebih sedikit dari 

nilai rata-rata yaitu sebesar 87 didapatkan dari kuadrat standar devisiasi. 

Adapun skor tengah pada jumlah skor kecerdasan emosional atau istilahnya 

dengan median didapatkan dengan jumlah 92, sedangkan modus atau skor 

yang paling banyak muncul ialah 87 dari 69 responden yang diteliti. Hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah responden yang mempunyai skor 87 adalah 

paling dominan dalam penelitian ini.    

Disisi lain pada variabel y atau pada hasil prestasi belajar mahasiswa 

yang berupa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) memiliki rata-rata sebesar 3.4 

sedangkan nilai tengah atau median ialah 3.4 dimana jumlah skor sama 

dengan jumlah rata-rata. Adapun nilai modus atau nilai IPK yang sering 

muncul pada mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam konsentrasi 

konseling ialah sebesar 3.75 yang didapatkan dari awal semester hingga 

semester tiga. 

Hasil penelitian diatas yang telah diuji keeratan hubungan antara 

kecerdasan emosional dengan hasil prestasi belajar mahasiswa melalui SPSS 

16 berdasarkan uji Korelasi Product Moment yang melalui alat kuisioner atau 

angket berdasarkan indikator kecerdasan emosional menuerut Goelaman 

menghasilkan adanya hubungan atau adanya keeratan antara kedua variabel 

tersebut, dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa jika meningkatnya 
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kecerdasan emosional mahasiswa, maka meningkat pula hasil prestasi 

belajarnya yang berbentuk hasil Indeks Prestasi Akademik (IPK) yang 

ditempuh dalam tiga semester. Demikian pula sebaliknya, jika hasil 

kecerdasan emosional rendah maka hasil prestasi beajar mahasiswa yang 

dicapai juga tidak baik. Sebagaimana keterampilan kecerdasan emosional atau 

indikator dari kecerdasan emosional menurut Goelaman pada dasarnya 

mengacu pada lima indikator yang meliputi sikap mengenali emosi diri, 

bagaimana megelola emosi, dapat memotivasi diri sendiri, mengenali emosi 

orang lain atau empati serta dapat membina hubungan dengan orang lain yang 

akan dibahas secara mendalam dari hasil penelitian oleh peniliti sebagai 

berikut. 

a. Mengenali Emosi Diri 

Peranan kecerdasan emosional sangat penting bahkan cukup 

signifikan dalam pencapaian hasil belajar mahasiswa karena salah satunya 

mahasiswa dapat mengembangkan dan meningkatkan keterampilan 

kesadaran diri yang merupakan salah satu indikator dari kecerdasan 

emosional, dimana jika mahasiswa yang memiliki kecerdasan emosional 

yang relatif tinggi cendrung berfikir terlebih dahulu sebelum mengambil 

suatu keputusan atau tindakan yang akan diperbuat sehingga mahasiswa 

benar-benar dapat memahami persoalan serta pertanyan yang akan 

diselesaikan dengan baik sehingga mengalami kemudahan dalam mencapai 
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jawaban atau penyelesaian yang teradapat dalam diri individu maupun 

dalam diri orang lain. Begitupula sebaliknya, jika mahasiswa yang 

memiliki kecerdasan emosional yang relatif rendah, maka cendrung akan 

mengalami kesukaran dalam menemukan jawaban atau penyelesaian dalam 

permasalahan yang terdapat dalam dirinya pribadi, sehingga berakibat 

terhadap pertanyan yang dijawab  menjadi tidak tepat, ragu-ragu dalam 

memilih keputusan serta munculnya ketidak yakinan dengan apa yang 

dikerjakan. Idealitanya  mahasiswa harus dapat lebih mudah dalam 

memusatkan perhatian penuh terhadap akademiknya dan lebih tekun dalam 

penyelesaian tugas-tugas akademik.  

Adapun hasil rata-rata perolehan dari katagori kesadaran diri 

dalam penelitian mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam pada 

konsentrasi konseling angkatan 2016 yang menghasilkan 17.8% dari 

100% atau dari skor jumlah subjek penilitian dan kategori ini masuk 

dalam kriteria baik setelah dari indikator empati dan indikator motivasi 

diri. Maka dari hasil penelitian diatas dapat terlihat bahwa mahasiswa 

dapat serta mampu menyadari sebab atau alasan yang membuat 

mahasiswa mengalami kesulitan, kemudahan, marah dan senang dalam 

menghadapi emosi dirinya serta dalam proses pembelajarannya.   

Adapun indikator kesadaran diri dalam instrumen penilitian ini 

terdiri dari dua sub yang meliputi mengenali dan memahami emosi diri 
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sendiri serta memahami sebab timbulnya emosi. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Salovey dalam Goleman yang memaparkan bahwa dengan 

adanya mengenali dan memahami emosi diri serta memahami dang 

mengetahui sebab timbulnya emosi pada diri sendiri maka seseorang 

tersebut dapat menempatkan diri pada keadaan, kondisi atau situasi 

apapun termasuk dalam proses pembelajaran dan kegiatan yang 

bersangkutan dengan akademik meskipun hal tersebut tidak disenangi atau 

tidak disukai olehnya.  

b. Mengelola Emosi 

Hasil penilitian menunjukkan bahwa aspek mengelola emosi 

atau pengaturan emosi diri mahasiswa yang ditunjukkan melalui 

angket berkontribusi 19.3% dengan kriteria tingkat kecerdasan 

emosional baik dengan peringkat kedua terakhir dari indikator 

membangun hubungan dengan orang lain. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa sebagian mahasiswa mampu mengendalikan emosinya 

sehingga berdampak positif pada pelaksanaan proses pembelajaran. 

Namun sebagian mahasiswa yang lainnya menunjukkan kurang 

mampu mengendalikan emosinya sebagaimana terlihat pada jawaban 

dari kuisioner dari instrumen “saya belajar hanya disaat ujian”, 

kemudian “saat saya marah, saya bisa membanting barang-barang 

yang ada disekitar. Idealnya individu yang mampu mengendalikan 



111 
 

emosinya, maka ia akan dapat menyelaraskan ekspresi emosinya 

dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya. Padahal kondisi 

emosi yang terkendali dengan baik akan menciptakan hubungan antar 

sesama mahasiswa dan kelompok atau dengan kelompok lain akan 

terjalin dengan baik. Namun sejalan pula dengan hasil penilitian pada 

indikator membangun hubungan dengan sekitar juga berkontribusi 

baik dengan persentase 20.3% dengan hasil penilitian tersebut, 

seharusnya bisa dijadikan bahan perbaikan atau evaluasi bagi 

mahasiswa dan tenaga pendidik untuk meningkatkan keterampilan 

pengelolaan emosi dan membangun hubungan antar sesama, 

mengingat program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam konsetrasi 

konseling nantinya akan diterjunkan menjadi penyuluh atau konselor. 

Proses pembelajaran yang diiringi oleh kecerdasan intelektual 

jika tidak disertai pengelolaan emosi yang baik maka tidak akan 

menghasilkan seorang mahasiswa yang sukses dalam akademiknya, 

karena mahasiswa yang mampu mengatur dirinya dengan baik maka ia 

sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran dan 

mampu segera pulih dari tekanan emosi sehingga proses pembelajaran 

akan berjalan dengan baik sesuai tujuan dan hasilnya menjadi lebih 

maksimal. 

c. Memotivasi Diri Sendiri 
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Aspek motivasi diri sendiri berkontribusi 20.9% dengan 

kriteria tingkat kecerdasan emosional sangat baik, hasil tersebut cukup 

menimbulkan peran motivasi positif seperti perasaan antusias, gairah 

atau minat sera keyakinan diri dalam mencapai prestasi belajar 

mahasiswa yang tidak boleh dilupakan. Kekhawatiran atau tidak 

adanya keyakinan diri merupakan inti dari efek kecemasan yang 

bersifat merusak segala kemampuan mental. Kemampuan untuk 

menggunakan hasrat agar setiap saat dapat membangkitkan semangat 

dan tenaga untuk mencapai keadaan yang lebih baikserta mampu 

mengambil inisiatif dan bertindak secara edektif, sebagaimana 

tergambar pada pengisian angket kecerdasan emosional mahasiswa 

dalam aspek motivasi diri. 

 Pengisian angket tersebut dapat diketahui bahwa dorongan 

mahasiswa untuk berprestasi atau mendapatkan hasil belajar yang 

maksimal cukup tinggi terbukti dengan adanya dorongan untuk 

menjadi lebih baik atau memenuhi standart keberhasilan, motivasi diri 

sebagai salah satu aspek dalam angket kecerdasan emosional, motivasi 

menimbulkan sikap optimis saat mahasiswa merasa tujuannya dalam 

proses pembelajaran tidak tercapai, kegigihan dalam 

memeperjuangkan sasaran elaupun ada halangan untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan.   
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d. Mengenali Emosi Orang Lain (Empati) 

Empati atau kemampuan membaca perasaan orang lain 

memberikan kontribusi sebasar 21.7% dan ini adalh kriteria peringkat 

tertinggi diantara indikator-indikator yang lainnya dengan tingkat 

kriteria kecerdasan emosional sangat baik, dari hasil tersebut dapat 

terlihat pada hasil yang menunjukkan mahasiswa bisa menunjukkan 

bahwa mereka mampu melihat kesedihan atau perasaan sedih dari raut 

wajah orang lain dan mahasiswa mampu merasakan kesedihan melalui 

curahan hati temannya, bahkan mereka tidak enggan untuk 

mendengarkan serta memberikan solusi terhadap permasalahan 

sekitarnya. Sebagaimana sejalan dari Goleman dalam bukunya yang 

diterbitkan tahun 2005 mengungkapkan bahwa setiap hubungan 

merupakan akar kepudulian berasal dari penyesuaian emosional dari 

kemampuan untuk berempati. 

e. Membina Hubungan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan sosial 

ditunjukkan mahasiswa melalui angket atau kuisioner kecerdasan 

emosional yang memberikan kontribusi 20.3% dengan kriteria tingkat 

kecerdasan emosional mahasiswa baik. Aspek keterampilan sosial 

dapat terlihat dari bagaiamana dalam berinteraksi dengan orang lain, 

dapaat bekerjasama denagna baik, bisa mempengaruhi orang lain, 

sanggup untuk menjadi pemimpin, bersosialisasi dan mampu 
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menyelesaikan perselisihan dengan baik. Kemampuan dalam membina 

hubungan merupakan suatu keterampilan yang menunjang 

popularitaas, kepemimpinan antar pribadi. Sebaliknya mahasiswa yang 

sukar dalam menempatkan diri dengan situasi sosial akan sulit dalam 

berprestasi baik karena ruang gerak yang terbatas. Keterbatasan ini 

tidak hanya pada bantuan belajar yang diterima dari lingkungan tetapi 

juga keterbatasan ilmu yang diperolehnya karena kurang bertukar 

informasi dengan teman dan keterbatasan motivasi dari lingkungan 

sehingga mahasiswa ini cendrung mudah kehilangan semangat 

belajarnya.  

Sebagaimana juga selaras dari Goelaman yang manyatakan 

bahwa prestasi mahasiswa dalam proses pembelajaran tidak hanya 

ditentukan oleh kecerdasan emosional saja, melainkan adanya 

pendukung dari kecerdasan intelektual yang berjalan secara searah dan 

selaras sehingga dapat menyeimbangkan peran dimensi antara 

kecerdasan emosional dengan hasil pretasi belajar mahasiswa. 

 

 

 

 


