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ABSTRAK
TINGKAT KEMATAGAN EMOSI REMAJA ASRAMA SMP SANTO
ALOYSIUS TURI YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2019/2020

Maria Hendrika Inda Knoba
Universitas Sanata Dharma
2020
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui tingkat kematangan emosi
remaja asrama SMP St. Aloysius Turi Yogyakarta Tahun Ajaran 2019/2020. (2)
Mengidentifikasi butir-butir item Kuesioner Tingkat Kematangan Emosi yang
perolehan skronya rendah sebagai usulan topik bimbingan untuk meningkatkan
tingkat kematangan emosi remaja asrama SMP St. Aloysius Turi Yogyakarta
Tahun Ajaran 2019/2020.
Jenis penelitian ini kuantitatif deskriptif. Subyek penelitian ini adalah
remaja asrama SMP St. Aloysius Turi Yogyakarta Tahun Ajaran 2019/2020 yang
berjumlah 32 orang. Instrumen penelitian menggunakan Kuesioner Tingkat
Kematangan Emosi. Kuesioner yang disusun terdiri dari 44 item berdasarkan
Karakteristik Kematangan Emosi, yaitu: (1) Kontrol Emosi, (2) Penggunaan
Fungsi Kritis Mental, (3) Pemahaman Diri. Nilai koefisien reliabilitas instrumen
0, 879. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang
mengacu pada norma kategorisasi dengan jenjang sangat tinggi, tinggi, sedang,
rendah dan sangat rendah.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa remaja asrama SMP St. Aloysius
Turi Yogyakarta Tahun Ajaran 2019/2020 memiliki tingkat kematangan emosi
sebagai berikut: ada 4 (12,5%) remaja asrama yang memiliki tingkat kematangan
emosi yang tergolong sangat tinggi, 12 (37,5%) remaja asrama yang memiliki
tingkat kematangan emosi yang tergolong tinggi, 10 (31,25%) remaja asrama
yang memiliki tingkat kematangan emosi yang tergolong sedang, 6 (18,75%)
remaja asrama yang memiliki tingkat kematangan emosi yang tergolong rendah,
dan tidak ada remaja asrama yang memiliki tingkat kematangan emosi yang
tergolong sangat rendah. Melalui hasil perhitungan skor item capaian pengukuran
tingkat kematangan emosi teridentifikasi 3 item yang berada pada kategori rendah
yang digunakan sebagai dasar penyusunan usulan topik-topik bimbingan untuk
meningkatkan kematangan emosi remaja asrama SMP St. Aloysius Turi
Yogyakarta Tahun Ajaran 2019/2020.

Kata Kunci: Kematangan Emosi, Remaja Awal, Asrama.

viii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT
THE EMOTIONAL MATURITY LEVEL OF TEENAGER IN SMP SANTO
ALOYSIUS TURI, YOGYAKARTA DORMITORY DURING
THE 2019/2020 ACADEMIC YEAR

Maria Hendrika Inda Knoba
Sanata Dharma University
2020
The aims of this study were to: (1) Determine the level of teenagers’
emotional maturity in the dormitory SMP St. Aloysius Turi Yogyakarta during the
2019/2020 Academic Year. (2) Identifying the items on the Questionnaire Of
Emotional Maturity Level that had low acquisition rate as a proposed guidance
topic to increase the emotional maturity level of teenagers in SMP St. Aloysius
Turi Yogyakarta Dormitory during the 2019/2020 Academic Year.
The type of the research was a quantitative descriptive study. The subjects
of this study were teenagers in SMP St. Aloysius Turi, Yogyakarta dormitory
during the 2019/2020 Academic Year with total subject were 32 teenager. The
research instrument used was the Emotion Maturity Questionnaire. The
questionnaire compiled with 44 items based on the Emotional Maturity
Characteristics, namely: (1) Emotion Control, (2) Critical Mental Functions
Usage, and (3) Self-Understanding. The value of the reliability coefficient of the
instruments was 0,879. The data analysis technique used was descriptive analysis
that refers to categorization norms with very high, high, medium, low and very
low levels.
The results of this study indicated that teenagers in SMP St. Aloysius Turi
Yogyakarta, 2019/2020 Academic Year, has the following levels of emotional
maturity. There were 4 (12.5%) teenagers who had a very high emotional maturity
level, 12 (37.5%) teenagers who had high emotional maturity level, 10 (31.25%)
teenagers who had moderate emotional maturity level, 6 (18.75%) teenagers who
had relatively low emotional maturity level, and no teenager who very low
emotional maturity level. Based on the results of the score calculation of items
used in measuring the emotional maturity level it was identified 3 items that were
in the low category which were used as a basis for the preparation of suggestions
for guidance topics to improve the teenagers’ emotional maturity level in the SMP
St. Aloysius Turi Yogyakarta dormitory during the 2019/2020 Academic Year.

Keywords: Emotional Maturity, Early Adolescents, Dormitory.
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BAB I
PENDAHULUAN
Pada bab ini dipaparkan latar belakang masalah, identifikasi masalah,
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan
batasan istilah yang digunakan.
A. Latar Belakang Masalah
Masa remaja merupakan masa transisi dalam rentang kehidupan
manusia yang menghubungkan masa kanak-kanak dan masa dewasa. Masa
peralihan yang dialami membuat remaja kesulitan untuk mengelola emosi
khususnya dalam hal pengendalian diri. Pengendalian diri pada masa
remaja belum terbentuk dengan sempurna sehingga remaja cenderung
memiliki emosi yang labil dan meledak-ledak. Remaja seringkali
melampiaskan emosinya secara kurang tepat ketika keinginannya tidak
terpenuhi dengan melibatkan orang yang berada di sekitarnya. Kebiasaan
remaja dalam melampiaskan emosi secara kurang tepat dapat membuat
orang yang berada di sekitarnya merasa tersinggung.
Fenomena umum yang terjadi di usia remaja akhir-akhir ini adalah
kasus-kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, aborsi, tawuran, narkoba,
maupun kriminalitas yang melibatkan remaja menjadi berita yang marak di
media-media masyarakat. Mengapa kondisi semacam ini terjadi? usia
remaja adalah usia yang ideal untuk proses belajar serta mengeksplorasi
dan mengembangkan diri. Namun, hal ini menjadi sia-sia karena terjadi
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penyimpangan-penyimpangan atau gangguan-gangguan perilaku yang
harus mereka alami.
Fenomena kenakalan remaja tersebut sebagian disebabkan oleh
pencapaian emosi yang kurang matang. Remaja menjadi nakal karena
belum mampu melakukan kontrol secara lebih tepat dan mengekspresikan
emosi dengan cara-cara yang diterima oleh masyarakat (lingkungan
sosial).

Kematangan

emosi

adalah

kemampuan

remaja

dalam

mengekspresikan emosi secara tepat dan wajar dengan pengendalian diri,
memiliki kemandirian, memiliki konsekuensi diri, serta memiliki
penerimaan diri yang tinggi.
Hal ini ikut mendorong orang tua untuk menyekolahkan anaknya
di sekolah berasarama, karena kesibukan orang tua yang tidak memiliki
banyak waktu untuk memantau anak-anak dalam kegiatan keseharian,
ditambah lagi kedua orang tua yang sibuk bekerja sehingga anak tidak lagi
terkontrol dengan baik maka sekolah berasrama menjadi pilihan untuk
menitipkan anak-anak mereka dengan harapan mendapatkan pengawasan
yang lebih intensif. Selain itu juga, sekolah berasrama saat ini diyakini
memiliki kelebihan apabila dipandang dari berbagai aspek, diantaranya
kurikulum, kedisiplinan, ekstrakurikuler, serta keamanan dari sudut
pandang moral dan psikologis. Seperti telah diketahui bersama bahwa
pada usia tersebut anak masih sangat bergantung kepada kedua
orangtuanya.
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Asrama SMP Santo Aloysius Turi Yogyakarta merupakan asrama
bagi putra-putri yang bersekolah di SMP Santo Aloysius Turi. Asrama ini
juga, menjadi sarana untuk belajar disiplin, teratur, dan mandiri bagi para
remaja yang tinggal di asrama. Di dukung dengan tempat yang aman,
nyaman, ramah lingkungan dan representatif untuk mendukung kelancaran
belajar para remaja asrama. Saran yang disediakan di asrama antara lain:
ruang belajar yang nyaman dan tenang, ruang doa, sarana olahraga, serta
ruang musik/band.
Di asrama SMP St. Aloysius Turi Yogyakarta ini terdiri dari
remaja yang berasal dari Jawa, Kalimantan, Jakarta, NTT, Papua,
Sulawesi, Sumatra. Walaupun demikian, asrama ini lebih dominan pada
remaja yang berasal dari papua. Maka dari itu sering kali kita jumpai
permasalahan yang sering di alami remaja yang tinggal di asrama antara
lain: adanya perbedaan lingkungan fisik dan sosial. Mereka harus
meyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal baru mereka, baik
penyesuaian dengan teman di asrama, dengan lingkungan masyarakat
sekitar, dengan pengasuh asrama dan aturan-aturan yang berlaku di
asrama.
Ketika remaja telah tinggal di asrama, mereka dituntut untuk dapat
menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selama proses penyesuian diri
anak terjadi bermacam dinamika, namun tidak semua anak berhasil
menyesuaikan diri dengan sempurna. Bagi mereka yang telah terbiasa
melakukan segala aktivitas sendiri sebelum tinggal di asrama biasanya
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tidak akan mengalami masalah ketika harus mengerjakannya sendiri di
asrama.
Kegiatan-kegiatan yang sering terjadi di asrama SMP St. Aloysius
Turi Yogyakarta antara lain: Misa pagi, doa bersama, doa Rosario di Goa
Maria, kerja bakti, olahraga (bola kaki, voli, dan basket), dan belajar
malam. Ketika remaja belum mampu mengikuti kegiatan yang ada di
asrama maka, ia belum bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan di
asrama. Hal ini berpengaruh pada kematangan emosi seseorang, yang di
dukung oleh faktor-faktor kematangan emosi antara lain: lingkungan
(asrama), individu dan pengalaman.
Berdasarkan hasil observasi peneliti pada saat melakukan magang
di SMP St. Aloysius Turi Yogyakarta, yaitu adanya pertengkaran sesama
teman sekelas keduanya berasal dari jawa dan papua. Tanpa melihat dari
akar masalah, maupun alasan dari pihak yang terlibat, remaja asal papua
ini langsung memanggil teman-temannya yang sama-sama berasal dari
papua ini untuk beradu fisik. Karena beberapa karakteristik orang papua
itu antara lain: sangat mengutamakan keluarganya di atas segala-galanya,
mempunyai rasa ketertarikan emosi yang kuat dengan budaya dan tanah
asalnya, dan rasa persatuan yang kuat dengan sesama orang papua. Dilihat
dari kejadian tersebut di tinjau dari salah satu aspek kematangan emosi
yaitau: penggunaan fungsi kritis mental (individu mampu menilai situasi
terlebih

dahulu

sebelum

bereaksi

secara

emosional,

kemudian
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memutuskan bagaimana bereaksi terhadap situasi tersebut). Hal ini terlihat
bahwa anak seusia mereka belum mampu berpikir secara kritis.
Asrama SMP St. Aloysius Turi Yogyakarta juga menjujung nilai
kedisiplinan. Di asrama selalu diterapkan lebih mengikat daripada di
sekolah umum biasa. Dalam penerapannya, seringkali anak harus
mendapatkan sanksi karena tidak mampu mematuhinya. Setiap anak
memiliki reaksi yang berbeda ketika mendapatkan sanksi, ada yang
menangis, ada yang marah, dan ada pula yang bersikap biasa-biasa saja.
Perubahan yang menuntut tanggung jawab besar bagi remaja adalah hal
yang baru dan menjadi beban. Sehingga, remaja di tuntut untuk
menjalankan tugas-tugas perkembangannya sehingga, tidak menjadi
penghambat ketika remaja memasuki fase/tahap berikutnya.
Maka dari itu peneliti ingin melihat bagaimana kematangan emosi
remaja awal yang tinggal di asrama. Berdasarkan hasil fenomena lapangan
tersebut akhirnya peneliti ingin melihat bagaimana kematangan emosi
siswa yang tinggal di asrama ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai
dengan yang diinginkan. Hal tersebutlah yang memunculkan ketertarikan
penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Tingkat Kematangan
Emosi Remaja Asrama SMP Santo Aloysius Turi Yogyakarta Tahun
Ajaran 2019/2020.”
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B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terkait dengan tingkat
kematangan emosi remaja asrama SMP St. Aloysius Turi Yogyakarta
dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:
1. Ada beberapa anak asrama SMP St. Aloysius Turi Yogyakarta
ketika keinginannya tidak terpenuhi seringkali melampiaskan
emosinya secara kurang tepat, dengan teman di sekitarnya.
2. Ada beberapa remaja asrama SMP St. Aloysius Turi
Yogyakarta dikatakan menjadi nakal karena belum mampu
melakukan

kontrol

emosi

secara

lebih

tepat

dan

mengekspresikan emosi yang dapat diterima oleh temantemannya.
3. Ada beberapa remaja asrama SMP St. Aloysius Turi
Yogyakarta yang belum bisa menyesuaikan diri dengan
lingkungan baru (asrama).
4. Ada beberapa remaja asrama SMP St. Aloysius Turi
Yogyakarta belum mampu berpikir secara kritis.
5. Bagaimana

kematangan

emosi

remaja

asrama

ketika

menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan keinginannya.
C. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang
telah di susun, maka peneliti membahas mengenai masalah kematangan
emosi remaja asrama SMP St. Aloysius Turi Yogyakarta Tahun Ajaran
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2019/2020. Subjek yang diteliti dalam penelitisan ini adalah remaja
asrama SMP St. Aloysius Turi Yogyakarta.
D. Rumusan Masalah
Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah:
1. Seberapa tinggi tingkat kematangan emosi remaja asrama SMP
St. Aloysisu Turi Yogyakarta Tahun Ajaran 2019/2020?
2. Item-item mana saja yang teridentifikasi perolehan skornya
rendah sebagai dasar penyusunan usulan topik-topik bimbingan
untuk meningkatkan kematangan emosi remaja asrama SMP St.
Aloysius Turi Yogyakarta Tahun Ajaran 2019/2020?
E. Tujuan Penelitian
Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini
adalah:
1. Seberapa tinggi tingkat kematangan emosi remaja asrama SMP
St. Aloysisu Turi Yogyakarta.
2. Mengidentifikasi item-item mana saja yang perolehan skornya
rendah sebagai dasar penyusunan usulan topik-topik bimbingan
untuk meningkatkan kematangan emosi remaja asrama SMP St.
Aloysius Turi Yogyakarta.
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F. Manfaat Penelitian
Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik
secara teoritis maupun secara praktis.
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan
sumbangan informasi tentang tingkat kematangan emosi remaja
asrama.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Pimpinan Asrama St. Aloysius Turi
Hasil

penelitian

ini

dapat

digunakan

untuk

memperoleh informasi mengenai seberapa tinggi tingkat
kematangan emosi remaja yang tinggal di asrama SMP St.
Aloysius Turi.
b. Bagi Peneliti Lain
Penelitian lain dapat memanfaatkan hasil penelitian
ini sebagai sumber inspirasi atau bahan pembanding apabila
ingin mengembangkan penelitian sekitar topik yang sama.
G. Batasan Istilah
Agar

tidak

menimbulkan

pembiasan

dalam

memahami

permasalahan, maka peneliti membuat batasan istilah sebagai bahan acuan.
Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
9

1. Kematangan Emosi
Kematangan Emosi merupakan suasana atau respons
emosional yang terhindar dari sifat-sifat impulsif (bertingkah
laku berdasarkan dorongan sesaat tanpa pertimbagan yang
matang), atau kekanak-kanakan.
2. Remaja Awal
Remaja Awal adalah suatu usia di mana individu menjadi
terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia di mana
anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang
yang lebih tua melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar.
3. Asrama
Asrama adalah lembaga pendidikan dimana para siswa
tidak hanya belajar, tetapi mereka bertempat tinggal dan hidup
menyatu di lembaga tersebut.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
Pada bab ini dipaparkan tentang kajian teori yang relevan dan mendasari
bangunan konseptual penelitian tindakan ini yang meliputi: kematangan emosi,
siswa SMP sebagai remaja awal, kajian penelitian yang relevan, kerangka pikir,
dan hipotesis penelitian.
A. Hakikat Kematangan Emosi
1. Pengertian Kematangan Emosi
Kematangan (maturity) diartikan sebagai suatu kondisi atau proses
menjadi matang ke arah suatu tahap perkembangan tertentu. Menurut
Willow (2008: 317) kematangan adalah suatu kondisi telah tercapainya
perkembangan alami secara optimal. Adapun menurut Syamsudin
(2004: 79) kematangan menunjukkan kepada suatu masa tertentu yang
merupakan titik kulminasi dari suatu fase pertumbuhan sebagai titik
tolak kesiapan dari suatu fungsi psiko-fisik untuk menjalankan
fungsinya.
Emosi menurut Goleman (2002: 356) emosi merujuk pada suatu
perasaan dan pikiran-pikiran khas, suatu keadaan biologis dan
psikologis,

dan

merupakan

serangkaian

kecenderungan

untuk

bertindak. Goleman menggolongkan jenis-jenis emosi menjadi
beberapa macam, yaitu: amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan
(bahagia, gembira, senang), cinta (hormat, kasih, kepercayaan),
terkejut, jengkel, malu.

10
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Kematangan emosi adalah sebuah kemampuan untuk memikirkan
emosi yang dapat membantu meningkatkan kemampuan untuk
menguasai atau mengendalikan emosi. Dalam hal ini bukan berarti
menekan atau menghilangkan emosi, melainkan individu belajar untuk
mengendalikan

diri

dalam

menghadapi

situasi

yang

dapat

menimbulkan reaksi emosi yang berlebihan.
Menurut Yusuf (2009:139) kematangan emosi adalah suasana atau
respons emosional yang terhindar dari sifat-sifat impulsif (bertingkah
laku berdasarkan dorongan sesaat tanpa pertimbagan yang matang),
atau kekanak-kanakan. Sifat impulsif dan kekanak-kanakan itu
misalnya egois, mau menang sendiri, tidak sabaran, dan melakukan
sesuatu tanpa pertimbangan norma (agama atau adat istiadat).
Pencapaian kematangan emosi memerlukan waktu yang panjang dan
proses pengalaman yang tidak sebentar.
2. Ciri-ciri Kematangan Emosi
Menurut Yusuf (2009: 141) ciri-ciri remaja yang sudah memiliki
kematangan emosional sebagai berikut:
a. Mampu mengontrol emosinya (self control), dalam arti mampu
mengendalikan diri dari perasaan, keinginan, atau perbuatan
yang apabila diperturutkan akan berdampak kurang baik (bagi
dirinya atau orang lain).
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Sebagai contoh, jika kita mudah kesal saat terburu-buru atau
terjebak macet, kita dapat mengatur waktu untuk berangkat saat
arus jalan sedang tidak terlalu macet.
b. Bersikap optimis dalam menata masa depan.
Optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam
menghadapi segala hal atau persoalan. Contohnya, ketika kita
sedang mengikuti lomba menulis cerpen, kita yakin bahwa
dalam lomba ini kita akan meraih hasil yang terbaik.
c. Menaruh respek terhadap diri sendiri dan orang lain.
Respek terhadap diri sendiri adalah rasa hormat dan kagum
terhadap kemampuan diri sendiri. Sedangkan respek terhadap
orang lain adalah rasa hormat-menghormati serta mengagumi
kepribadian orang lain. Contohnya, ketika kita sedang
berkendaraan di jalan tidak dengan cara ugal-ugalan, tapi
dengan cara yang santun. Cara berkendara yang santun itu
bukan hanya menunjukkan penghormatan kepada orang lain
melainkan wujud betapa kita menghargai diri sendiri.
d. Mencintai atau menghormati orang atau aturan (norma) secara
ikhlas.
Hormat merupakan perilaku yang wajib dimiliki oleh setiap
orang. Apabila setiap orang tidak memiliki perilaku hormat,
tentu akan terjadi konflik sosial. Maka dari itu memiliki sikap
hormat dinilai sangat penting guna menjaga kesatuan dan
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persatuan. Contoh, tidak berkata kasar dan bertindak tidak
sopan terhadap orang lain. Serta menghormati peraturan yang
berlaku di lingkungan sekitar maupun di tempat umum.
e. Dapat merespon frustrasi (kekecewaan) secara wajar atau
dengan cara yang positif.
Contoh, melakukan aktivitas yang menyenangkan atau pun
melakukan hobby yang dimiliki, sehingga dapat membantu
menghilangkan frustrasi (misalnya, membaca buku, shooping,
jalan-jalan, menonton film komedi, dan lain-lain).
f. Dapat menghindari diri dari perasaan atau sifat permusuhan,
dendam, tidak percaya diri, dan mudah putus asa.
Contoh, cara menghindarinya dengan memaafkan kesalahan
orang lain, menahan diri dari sifat amarah, dan hendaknya
bersifat ramah, ceria, dan sopan terhadap orang lain, serta
optimis selalu.
3. Karakteristik Kematangan Emosi
Hurlock (2003:213) juga mengungkapkan beberapa karakteristik
kematangan emosi remaja, yaitu :
a. Kontrol emosi
Individu dikatakan sudah mencapai kematangan emosi bila
pada akhir masa remaja tidak “meledakkan” emosinya di
hadapan orang lain melainkan menunggu saat dan tempat yang
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tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara-cara yang
lebih dapat diterima.
b. Penggunaan fungsi kritis mental
etunjuk kematangan emosi salah satunya bahwa individu
mampu menilai situasi secara kritis telebih dahulu sebelum
bereaksi secara emosional dan tidak lagi bereaksi tanpa berpikir
sebelumnya seperti seperti anak – anak atau orang yang tidak
matang.

Ketika

ada

rangsangan

atau

stimulus

yang

menyebabkan emosi maka individu yang matang emosinya
dapat berpikir dahulu sebelum memberikan tanggapan.
c. Pemahaman diri
Individu yang emosinya matang memberikan reaksi
emosinal yang stabil, tidak berubah-ubah dari satu emosi ke
suasana hati yang lain seperti dalam periode seblumnya.
Individu dikatakan memahami diri apabila mampu mengenali
emosi yang ada pada dirinya.
Berdasarkan pendapat yang telah dijelaskan sebelumnya
maka peneliti menggunakan karakteristik kematangan emosi
menurut Hurlock yaitu kontrol emosi, penggunaan fungsi kritis
mental, dan pemahaman diri. Selanjutnya karakteristik menurut
Hurlock ini akan dijadikan acuan oleh peneliti untuk membuat
aspek kematangan emosi karena teori tersebut dianggap peneliti
relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.
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4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kematangan Emosi
Faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi menurut
Young (Yusuf, 2011) yaitu;
a. Lingkungan
Faktor lingkungan tempat hidup termasuk didalamnya yaitu
lingkungan keluarga dan masyarakat. Keadaan keluarga yang
tidak harmonis, terjadi keretakan dalam hubungan keluarga yang
tidak ada ketentraman dalam keluarga dapat menimbulkan
persepsi yang negatif pada diri individu. Begitu pula lingkungan
sosial yang tidak memberikan rasa aman dan lingkungan sosial
yang tidak mendukung juga akan mengganggu kematangan
emosi.
b. Individu
Faktor individu meliputi faktor kepribadian yang dimiliki
individu. Adanya persepsi dalam setiap individu dalam
mengartikan sesuatu hal juga dapat menimbulkan gejolak emosi
pada diri individu. Hal ini disebabkan oleh pikiran negatif, tidak
realistik, dan tidak sesuai dengan kenyataan. Jika individu dapat
mengendalikan pikiran-pikiran yang keliru menjadi pikiran yang
benar, maka individu dapat menolong dirinya sendiri untuk
mengatur emosinya sehingga dapat mempersepsikan sesuatu hal
dengan baik.
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c. Pengalaman
Pengalaman yang diperoleh individu dalam hidupnya akan
mempengaruhi

kematangan

emosi.

Pengalaman

yang

menyenangkan akan memberikan pengaruh yang posistif
terhadap

individu,

akan

tetapi

pengalaman

yang tidak

menyenangkan bila selalu berulang akan memberikan pengaruh
yang negatif terhadap individu maupun terhadap kematangan
emosi individu tersebut.
B. Hakikat Remaja Awal
1. Pengertian Remaja
Remaja yang dalam bahasa aslinya disebut adolescence, berasal
dari bahasa Latin adolescere yang artinya “tumbuh atau tumbuh untuk
mencapai kematangan.” Istilah adolescence sesungguhnya memiliki
arti yang luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan
fisik (Hurlock, 1991). Pandangan ini didukung oleh Piaget (Hurlock,
1991) yang mengatakan bahwa secara psikologis, remaja adalah suatu
usia di mana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat
dewasa, suatu usia di mana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di
bawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama, atau
paling tidak sejajar. Memasuki masyarakat dewasa ini mengandung
banyak aspek afektif, lebih atau kurang dari usia pubertas.
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Pada usia remaja awal, perkembangan emosi menunjukkan sifat
yang sensitif dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa
atau situasi sosial. Menurut Hurlock (1997: 213) …meskipun emosi
remaja sering kali sangat kuat, tidak terkendali dan tampak irasional,
tetapi pada umumnya dari tahun ke tahun terjadi perbaikan perilaku
emosional. Remaja akhir sudah mampu mengendalikan emosi. Untuk
mampu mengendalikan emosi, sangat dipengaruhi oleh kondisi
sosioemosional lingkungannya, terutama lingkungan keluarga dan
kelompok teman sebaya.
Selain itu, pada masa ini juga remaja sedang mengalami
perkembangan emosi yang memuncak, mereka mudah untuk berubahubah, merasakan senang, sedih, dan takut dalam waktu yang cepat.
Mereka juga mudah marah, mudah dipicu kemarahan, emosinya
cenderung meledak, tidak berusaha mengendalikan perasaannya dan
berlangsung sering sebagai akibat dari perubahan dan pertumbuhan
fisik. Hal ini juga dipicu oleh pengaruh perubahan hormon dan
lingkungan disekitar memengaruhi kondisi emosional pada remaja.
Oleh karena itu, pada masa ini sering disebut sebagai periode “badai
dan tekanan” (storm and stress), yaitu suatu masa di mana ketegangan
emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar.
Remaja yang memiliki ciri-ciri emosi yang matang atau
kematangan emosi adalah remaja yang memiliki kemampuan bernalar
dan bertutur yang lebih terbentuk. Ia mampu secara bebas
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menyampaikan pendapatnya dengan kritis. Ia mampu menilai
kesimpulan-kesimpulan tanpa terbawa arus perasaan. Remaja menjadi
orang yang berkomitmen, berani melibatkan diri. Remaja menjadi
manusia yang bebas memilih belajar, memilih teman, dan memilih cara
hidup. Adapun bagi remaja yang memiliki emosi yang kurang matang
berdampak negatif pada dirinya.
Ketidakstabilan emosi dapat menghambat perkembangan pribadi
dan perkembangan sosial seseorang. Terjadinya masalah-masalah
perkembangan emosi remaja menunjukkan untuk mencapai kestabilan
emosi bukanlah hal yang mudah. Stabilitas emosi merupakan salah
satu indikator dan kematangan emosi. Stabilitas emosi adalah terbebas
dari sejumlah besar variasi atau gambaran fluktuasi suasana hati, sifat
karakteristik orang yang memiliki kontrol emosional baik.
Untuk itu remaja membutuhkan bantuan dalam perkembangan
emosinya secara positif agar mampu mengatasi masalah-masalah yang
dialaminya dengan cara yang tepat dan juga dapat diterima oleh orangorang di sekitarnya. Remaja diharapkan dapat mencapai tugas-tugas
perkembangan yaitu kematangan emosi.
2. Ciri-ciri Remaja
Menurut Biehler (Sunarto dan Hartono, 2006) Ciri-ciri emosional
remaja usia 12-15 tahun:
a. Pada usia ini seorang remaja cenderung banyak murung dan
tidak dapat diterka.
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Setiap kemurungan disebabkan perubahan biologis dalam
hubungannya dengan kematangan seksual dan sebagian lagi
karena kebingungannya dalam menghadapi orang dewasa.
b. Remaja mungkin bertingkah laku kasar untuk menutupi
kekurangan dalam hal rasa percaya diri.
c. Ledakan-ledakan kemarahan mungkin bisa terjadi.
d. Seorang remaja cenderung tidak toleran terhadap orang lain
dan membenarkan pendapatnya sendiri yang disebabkan
kurangnya rasa percaya diri.
Remaja yang emosinya matang memberikan reaksi emosional
yang stabil, tidak berubah-ubah dari satu emosi atau suasana hati
ke suasana hati yang lain, seperti dalam periode sebelumnnya.
Untuk mencapai kematangan emosi, remaja harus belajar
memperoleh

gambaran

tentang

situasi-situasi

yang

dapat

menimbulkan reaksi emosional. Salah satu caranya dengan
membicarakan

berbagai

masalah

pribadinya

(mencurahkan

perasaannya) dengan orang lain.
Adapun secara khusus, Menurut Yusuf (2009: 141) ciri-ciri
remaja yang sudah memiliki kematangan emosional sebagai
berikut:
a. Mampu mengontrol emosinya (self control), dalam arti
mampu mengendalikan diri dari perasaan, keinginan, atau
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perbuatan yang apabila diperturutkan akan berdampak
kurang baik (bagi dirinya atau orang lain).
b. Bersikap optimis dalam menatap masa depan.
c. Menaruh respek terhadap diri sendiri dan orang lain.
d. Mencintai atau menghormati orang atau aturan (norma)
secara iklas.
e. Dapat merespons frustrasi (kekecewaan) secara wajar atau
dengan cara yang positif.
f. Dapat

menghindari

diri

dari

perasaan

atau

sifat

permusuhan, dendam, tidak percaya diri, dan mudah putus
asa.
3. Tugas Perkembangan Masa Remaja
Menurut

William

Kay

(dalam

Yusuf,

2011)

tugas-tugas

perkembangan masa remaja adalah sebagai berikut:
a. Menerima kondisi fisiknya sendiri.
b. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figurefigur yang mempunyai otoritas.
c. Mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan
belajar bergaul dengan teman sebaya atau orang lain, baik
secara individual maupun kelompok.
d. Menemukan manusia model yang dijadikan identitasnya.
e. Menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap
kemampuannya sendiri.
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f. Memperkuat self-control (kemampuan mengendalikan diri)
atas dasar skala nilai, prinsip-prinsip atau falsafah hidu
(Weltanschauung).
g. Mampu

meninggalkan

reaksi

dan

penyesuaian

diri

(sikap/perilaku) kekanak-kanakan.
Dapat disimpulkan bahwa tugas-tugas perkembangan
remaja adalah sikap dan perilaku dirinya sendiri dalam
menyikapi lingkungan di sekitarnya. Perubahan yang terjadi
pada fisik maupun psikologisnya menuntut remaja untuk dapat
menyesuaikan diri dalam lingkungan dan tantangan hidup yang
dihadapannya.
Adapun faktor-faktor yang menghalangi pemenuhan tugas
perkembangan antara lain; tingkat perkembangan yang mundur,
tidak

ada

kesempatan

untuk

mempelajari

tugas-tugas

perkembangan atau tidak ada bimbingan untuk menguasainya,
tidak ada motivasi, kesehatan yang buruk, cacat tubuh, dan
tingkat kecerdasan yang rendah.
C. Hakikat Asrama (Boarding School)
1. Pengertian Asrama
Boarding School merupakan kata dalam bahasa inggris yang terdiri
dari dua kata yaitu Boarding dan School, Boarding berarti menumpang
dan School berarti sekolah, kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia
menjadi sekolah berasrama. Asrama adalah rumah pemondokan untuk
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pada peserta didik, pegawai dan sebagainya, sedangkan berasrama yaitu
tinggal bersama-sama di dalam suatu bangunan atau komplek.
Menurut Maksudin (2013), boarding school adalah lembaga
pendidikan dimana para siswa tidak hanya belajar, tetapi mereka
bertempat tinggal dan hidup menyatu di lembaga tersebut. Boarding
school mengkombinasikan tempat tinggal para siswa di institusi sekolah
yang jauh dari rumah dan keluarga mereka dengan diajarkan agama
serta pembelajaran beberapa mata pelajaran di tempat yang sama.
Jadi dapat disimpulkan boarding school adalah suatu tempat
dimana pendidik dapat mengontrol kegiatan siswa selama 24 jam,
dimana peserta didik belajar di sekolah seperti siswa biasa pada pagi
sampai sore hari dan pada malam hari dilanjutkan belajar ilmu agama
dan melakukan kegiatan yang diadakan di asrama tempat mereka
tinggal.
2. Sistem Boarding School
Dalam sistem boarding school para siswa mondok di sekolahnya
(boarding school) dibawah asuhan para pengasuh lembaga pendidikan.
Oleh karena itu, pengasuh atau pendidik lebih mudah mengontrol
perkembangan

siswa.

Dalam

kegiatan

kulikurel,

kokulikuler,

ekstrakulikurel, baik di sekolah, asrama dan lingkungan masyarakat di
pantau oleh para guru selama 24 jam. Kesesuaian sistem boarding-nya,
terletak pada semua aktivitas siswa yang diprogramkan, diatur dan
dijadwalkan dengan jelas. Pola pendidikan terpadu antara penekanan
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pada

pendidikan

agama

yang dikombinasi

dengan

kurikulum

pengetahuan umum yang menekankan pada penguasaan sains dan
teknologi.
3. Jenis-jenis Boarding School
a. Menurut sistem bermukim siswa
1) All boarding school, yaitu seluruh siswa tinggal di asrama
sekolah.
2) Boarding day school, yaitu seluruh mayoritas siswa tinggal
di sekolah dan sebagian lagi dilingkungan sekitar sekolah.
3) Day boarding, yaitu mayoritas tidak tinggal di sekolah
meskipun ada sebagian ada yang tetap tinggal di sekolah.
b. Menurut jenis siswa
1) Junior Boarding School, yaitu sekolah menerima murid
dari tingkat SD-SMP, namun biasanya tingkat SMP saja.
2) Co-education School, yaitu sekolah yang menerima siswa
laki-laki dan perempuan.
3) Boys School, yaitu sekolah yang menerima siswa laki-laki
saja.
4) Girl School, yaitu sekolah yang menerima siswa perempuan
saja.
5) Pre-professional arts School, yaitu sekolah khusus untuk
seniman.
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6) Religius School, yaitu sekolah yang kurikulumnya mengacu
pada agama tertentu.
7) Special-Need Boarding School, yaitu sekolah untuk anakanak yang bermasalah dengan sekolah biasa.
c. Menurut sistem sekolah
1) Military school, yaitu sekolah yang mengikuti aturan
militer dan biasanya menggunakan seragam khusus.
2) Five day Boarding School, yaitu sekolah dimana siswa
dapat memilih untuk tinggal di asrama atau pulang di akhir
pekan.
4. Kelebihan Boarding School
Sekolah yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan
sistem boarding pada umumnya memiliki kelebihan-kelebihan:
a. Ukuran kelas biasanya lebih kecil daripada kelas-kelas yang
ada di sekola nonboarding. Hal itu bertujuan agar
memudahkan guru melibatkan seluruh siswa dalam belajar
dan mendorong peran serta aktif semua siswa untuk
berinteraksi secara langsung di dalam kelas.
b. Mutu pendidikan akademik dan keahlian khusus bagi siswa
merupakan prioritas utama.
c. Sumber daya yang ada pada sekolah sistem boarding,
seperti perpustakaan, fasilitas teater, sarana olahraga, dan
pilihan local bermutu, lebih memadai.
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d. Sekolah

dengan

sistem

boarding

memiliki

standar

akademik yang lebih tinggi dan hal itu merupakan
tantangan bagi siswa.
e. Pilihan mata pelajaran atau keterampilan di sekolah dengan
sistem boarding lebih banyak dan bervariasi serta memiliki
cakupan yang cukup luas. Hal itu dikemas dalam mata
pelajaran pilihan yang dilaksanakan secara ekstrakurikuler,
termasuk tawaran studi ke luar negeri.
f. Penasihat sekolah sistem boarding biasanya merupaka
tenaga ahli yang relevan.
5. Problematika Boarding School
Sampai saat ini sekolah-sekolah berasrama masih banyak memiliki
persoalan yang belum dapat diatasi sehingga banyak sekolah
berasrama yang tutup. Adapun faktor-fakornya adalah sebagai
berikut:
a. Ideologi Boarding School yaitu tidak jelas
Term ideology yang digunakan untuk menjelaskan
tipologi atau corak sekolah berasrama, apakah religious,
nasional, atau nasionalis-religius. Yang mengambil corak
religius sangat beragam dari yang fundamentalis, moderat
sampai

liberal.

Masalahnya

dalam

implementasi

ideologinya tidak dilakukan secara kaffah. Terlalu banyak
improvisasi yang bias dan keluar dari pakem atau frame
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ideology tersebut. Hal itu juga serupa dengan nasionalis,
tidak mengadopsi pola-pola pendidikan kedisiplinan militer
secara kaffah, akibatnya terdapat kekerasan dalam sekolah
berasrama. Sementara yang nasionalis-religius dalam
praktik sekolah berasraa masih belum jelas formatnya.
b. Dikotomi Guru Asrama VS Guru Sekolah
Sampai saat ini sekolah berasrama kesulitan mencari
guru yang cocok untuk sekolah berasrama. Sekolah-sekolah
tinggi

keguruan

(IKIP

dan

Mantan

IKIP)

tidak

“memproduksi” guru-guru sekolah berasrama. Akibatnya,
masing-masing sekolah dimiliki oleh lembaga tersebut.
Guru sekolah (mata pelajaran) bertugas hanya untuk
mengampu mata pelajarannya, sementara guru pengasuhan
adalah tersendiri hanya bicara soal pengasuhan. Padahal
idealnya, dua kompetensi tersebut harus melekat dalam
sekolah berasrama. Ini penting untuk tidak terjadinya saling
menyalahkan dalam proses pendidikan antara guru sekolah
dengan guru asrama.
c. Kurikulum Pengasuhan yang Tidak Baku
Salah

satu

yang

membedakan

sekolah-sekolah

berasrama adalah kurikulum pengasuhannya. Kalau bicara
kurikulum akademiknya dapat dipastikan hampir sedikit
perbedaannya. Semuanya mengacu kepada kurikulum
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KTSP-nya produk Depdiknas dengan ditambah pengayaan
atau suplemen kurikulum internasional muatan lokal. Tapi
kalau bicara tentang pola pengasuhan sangat beragam dari
yang sangat militer (disiplin) sampai ada yang terlalu lunak.
Kedua-duanya mempunyai efek negatif, pola militer
melahirnya siswa yang berwatak keras dan terlalu lunak
menimbulkan watak licik yang bisa mengantar sang siswa
mempermainkan peraturan.
d. Sekolah dan Asrama Terletak dalam Satu Lokasi
Umumnya sekolah-sekolah berasrama berada salam
satu lokasi dan dalam jarak sangat dekat. Kondisi ini yang
telah banyak berkontribusi dalam menciptakan kejenuhan
anak berada di sekolah Asrama.
D. Kajian Penelitian yang Relevan
Penelitian Hidayat (2015) menunjukkan bahwa terdapat hubungan
positif dan signifikan antara kematangan emosi dengan penerimaan sosial
siswa kelas VII SMP PIRI Ngaglik dengan koefisien korelasi sebesar
0,509 dengan (p<0,05). Tanda positif menunjukkan bahwa semakin tinggi
kematangan emosi siswa, maka semakin tinggi penerimaan sosialnya, dan
semakin rendah kematangan emosi siswa maka semakin rendah
penerimaan sosialnya. Berdasarkan perhitungan dapat ditunjukkan bahwa
sumbangan efektif kematangan emosi terhadap penerimaan sosial adalah
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sebesar 25,9% sedangkan sumbangan sebesar 74,1 % berasal dari faktor
lain.
Sedangkan, penelitian Prasetya (2016) menunjukan bahwa terdapat
pengaruh positif antara tingkat kematangan emosi terhadap tingkat
pengungkapan diri (koefisien regresi sebesar 0,404 dan nilai signifikasi
sebesar 0,014). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat kematangan
emosi maka semakin tinggi juga tingkat pengungkapan diri pada individu.
Kontribusi yang diberikan kematangan emositerhadap pengungkapan diri
sebesar 18,5% sedangkan 81,5% dipengaruhi oleh faktor lain.
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E. Kerangka Pikir
Berdasarkan latar belakang dan kajian teori tentang kematangan
emosi remaja di asrama, maka kerangka pikir penelitian ini digambarkan
sebagai berikut:
Asumsi awal
Tingkat Kematangan Emosi
Remaja SMP

Kematangan
Emosi

Aspek

Faktor

1. Kontrol Emosi

1. Lingkungan

2. Penggunaan Fungsi
Kritis Mental

2. Individu

3. Pemahaman Diri

3. Pengalaman

Tingkat Kematangan
Emosi Remaja
,
Daftar item penyusunan kematangan emosi
yang perolehan skornya rendah

Kerangka piker
Gambar 2.1
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BAB III
METODE PENELITIAN
Pada bab ini dipaparkann tentang jenis penelitian, waktu dan
tempat penelitian, subjek penelitian, variabel penelitian, teknik dan
instrumen penelitian, vadilitas dan reliabilitas dan teknik analisis data.
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini tergolong dalam metode penelitian kuantitatif
deskriptif. Sugiyono (2015) menyatakan bahwa metode penelitian ini
dilakukan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik
pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random,
pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data
bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis
yang telah ditetapkan.
Desain penelitian ini adalah survey. Penelitian Survey adalah suatu
metode terbaik yang tersedia bagi para peneliti sosial yang tertarik
untuk mengumpulkan data guna menjelaskan suatu populasi yang
terlalu besar untuk diamati secara langsung. Penelitian deskriptif ini
dimaksudkan

untuk

memperoleh

gambaran

tentang

tingkat

Kematangan Emosi Remaja Asrama SMP St. Aloysius Turi
Yogyakarta Tahun Ajaran 2019/2020.

30
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B. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2019 - Mei 2020.
Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 24-25 April 2020.
Penelitian ini dilakukan di Asrama SMP St. Aloysius Turi Yogyakarta
yang terletak di Desa Donokerto, Turi, Sleman, Yogyakarta, kodepos
55551.
C. Subjek Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan subjek penelitian pada
remaja yang tinggal di Asrama SMP St. Aloysius Turi. Awalnya
peneliti ingin meneliti semua remaja yang ada di Asrama SMP St.
Aloysius Turi, akan tetapi karena adanya kendala Covid-19 sehingga
sebagian remaja asrama pulang ke kampung halamannya. Pengambilan
subjek penelitian ini menggunakan teknik sampling insidental.
Menurut (Sugiyono,2015) teknik sampling insidental adalah teknik
penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara
kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai
sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok
sebagai sumber data. Sehingga sampel yang diiambil berjumlah 32
orang.
Tabel 3.1
Jumlah Subyek Penelitian
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Total

Jumlah
20
12
32
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D. Definisi Variabel
Variabel penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu atribut atau
sifat nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2015). Dalam penelitian ini, variabel
yang diteliti yaitu “Kematangan Emosi”. Kematangan emosi yang
dimaksud adalah kemampuan individu untuk mengendalikan diri
dengan menilai situasi secara kritis sebelum mengungkapkan
emosinya. Remaja yang matang emosinya memiliki karakter yaitu
kontrol emosi, penggunaan fungsi kritis mental, dan pemahaman diri.
Semakin tinggi skor yang dihasilkan pada alat ukur menunjukkan
bahwa tingkat kematangan emosi yang dimiliki individu juga tinggi.
Sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh dari alat ukur
menunjukkan bahwa tingkat kematangan emosi yang dimiliki individu
juga rendah.
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
teknik angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau
pernyataan

tertulis

kepada

responden

untuk

dijawabnya

(Sugiyono,2015). Instrument yang digunakan dalam penelitian ini
skala kematangan emosi. Skala ini disusun peneliti mengacu pada
prinsip-prinsip skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur
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sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang
fenomena sosial (Sugiyono,2015).
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Skala Kematangan
Emosi yang sudah dibuat dan diuji oleh peneliti pendahulu tentang
“Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Pengungkapan Diri Pada
Pengurus Osis SMK Negeri 1 Sapuran”. Skala Kematangan Emosi
yang sudah disusun menggunakan metode likert yang terdiri dari
pernyataan favorable dan unfavorable dengan empat alternatif jawaban
yaitu Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), Sesuai (S),
Sangat Sesuai (SS). Penyusunan skala ini tidak menggunakan alternatif
jawaban (N) dengan tujuan agar menghindari kecenderungan subjek
untuk memilih alternatif jawaban yang berada di tengah dengan alasan
mencari aman (Supratiknya, 2014). Respon jawaban yang terdapat
dalam skala terdiri atas empat respon, yaitu sebagai berikut:
Tabel 3.2
Norma Skoring
Pernyataan

Skor Favorable

Sangata Setuju (SS)
Setuju (S)
Kurang Setuju (KS)
Tidak Setuju (TS)

4
3
2
1

Skor
Unfavorable
1
2
3
4

Responden diminta untuk menjawab pernyataan yang terdapat
dalam Skala Kematangan Emosi dengan memilik salah satu alternatif
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jawaban yang telah disediakan dengan cara memberi tanda (√).
Skoring dilakukan dengan menjumlahkan jawaban responden pada
masing-masing item. Kisi-kisi Skala Kematangan Emosi remaja
asrama SMP St. Aloysius Turi Yogyakara Tahun Ajaran 2019/2020,
sebelum dilakukan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.3
Kisi-Kisi Skala Kematangan Emosi
No.

Aspek

Indikator

1.

Kontrol Emosi
(Individu tidak
mengeluarkan emosinya
dihadapan orang lain dan
mampu menunggu saat
dan tempat yang tepat
untuk mengungkapkan
emosinya dengan caracara yang dapat diterima)

Mengungkapkan
emosi dalam
situasi yang tepat
Mengendalikan
diri saat emosi
memuncak

7, 9, 11,
13

Penggunaan fungsi
kritis mental
(Individu mampu menilai
situasi terlebih dahulu
sebelum bereaksi secara
emosional, kemudian
memutuskan bagaimana
bereaksi terhadap situasi
tersebut)

Mampu berpikir
kritis sebelum
bereaksi secara
emosional

15, 17,
19, 21

16, 18,
20, 22

8

Mampu berpikir
sebelum
memberikan
reaksi (perilaku)
terhadap stimulus
yang ada

23, 25,
27

24, 26,
28

6

Pemahaman diri
(Individu memilki reaksi
emosional yang lebih
stabil, tidak berubah dari
satu emosi ke emosi lain.
Individu tersebut dapat
memahami hal yang

Menunjukkan
reaksi emosional
yang stabil

29, 31,
33, 35

30, 32,
34, 36

8

2.

3.

Item
Jumlah
Favora Unfavor
ble
able
1, 3, 5
2, 4, 6
6

8, 10

8

Sub
Total

14

12, 14

14

16
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dirasakan dan
mengetahui penyebab
dari emosi yang
dihadapi)

Mampu
mengenali
kondisi emosi
yang dirasakan

Total

37, 39,
41, 43

38, 40,
42, 44

22

22

8

F. Uji Validitas dan Reliabilitas
1. Validitas
Instrumen yang valid berarti suatu alat ukur yang digunakan dalam
mendapatkan data itu valid. Valid menunjukkan bahwa instrument
tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur
(Sugiyono,2015). Pengujian yang digunakan dalam validitas ini adalah
validitas isi. Teknik uji validitas isi menggunakan kisi-kisi instrumen
atau matrik pengembangan instrumen. Validitas isi adalah validitas
yang diestimasi lewat pengujian terhadap isi alat ukur dengan analisis
rasional

dengan

cara

professional

judgement

(Anzwar,2009).

Instrumen penelitian dikonstruksi berdasarkan aspek-aspek yang akan
diukur dan seterusnya dikonsultasikan pada dosen pembimbing.
Setelah uji validitas isi Skala Kematangan Emosi diuji coba untuk
melihat validitasnya. Uji validitas empiris dihitung menggunakan
Pearson Product Moment. Adapun formula Pearson Product Moment
adalah sebagai berikut:

44
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Rxy =

𝑁𝑥𝑦 − (𝑥)(𝑦)
√{(𝑁𝑋)2 − (𝑋)2 }{𝑁𝑋𝑌 2 − (𝑌)2 }

Keterangan :
Rxy

= koefesien korelasi antara X dan Y.

N

= jumlah subyek.

X

= skor item tertentu yang akan diuji Validitasnya.

Y

= skor total sup aspek yang memuat item yang uji
validitasnya.

Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau r =
0,30. Bila korelasi dibawah 0,30 maka tidak valid, maka harus di
perbaiki. Untuk mengetahui validitas item pada Skala Kematangan
Emosi, peneliti dibantu dengan menggunakan program IBM SSPS
Statistics versi 21. Berdasarkan perhitungan validitas, diketahui 30
item yang valid dan 14 item yang tidak valid dengan menggunakan
koefisien 0,30.
Tabel 3.4
Kisi-kisi Kuesioner Kematangan Emosi Setelah di Uji Coba
No.

Aspek

Indikator

1.

Kontrol Emosi
(Individu tidak
mengeluarkan emosinya
dihadapan orang lain dan
mampu menunggu saat
dan tempat yang tepat
untuk mengungkapkan
emosinya dengan caracara yang dapat diterima)

Mengungkapkan
emosi dalam
situasi yang tepat
Mengendalikan
diri saat emosi
memuncak

Item
Jumlah
Favora Unfavor
ble
able
3, 5
2, 4, 6
5

7, 11, 13

8, 10,
12, 14

7

Sub
Total

12
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No.

Aspek

2.

Penggunaan fungsi
kritis mental
(Individu mampu menilai
situasi terlebih dahulu
sebelum bereaksi secara
emosional, kemudian
memutuskan bagaimana
bereaksi terhadap situasi
tersebut)

Mampu berpikir
kritis sebelum
bereaksi secara
emosional
Mampu berpikir
sebelum
memberikan
reaksi (perilaku)
terhadap stimulus
yang ada

23, 27

24, 28

4

Pemahaman diri
(Individu memilki reaksi
emosional yang lebih
stabil, tidak berubah dari
satu emosi ke emosi lain.
Individu tersebut dapat
memahami hal yang
dirasakan dan
mengetahui penyebab
dari emosi yang
dihadapi)

Menunjukkan
reaksi emosional
yang stabil

31, 35

32, 34,
36

5

-

38, 40,
44

3

12

18

3.

Indikator

Mampu
mengenali
kondisi emosi
yang dirasakan

Total

Item
Jumlah
Favora Unfavor
ble
able
15, 17,
16, 18,
6
19
20

2. Reliabilitas
Reliabilitas berarti instrumen yang digunakan beberapa kali untuk
mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama
(Sugiyono, 2015). Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil
pengukuran dengan alat tes tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran
harus reliabel, artinya harus memiliki tingkat konsistensi dan
kemantapan (Suryabrata, 2004:28) Uji reliabilitas ini menggunakan

Sub
Total

10

8

30
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teknik koefisien Alpha Cronbach (α). Penghitungan yang dilakukan
dengan Program SPSS.
Rumus koefesien reliabilitas Alpha Cronbach (α) adalah sebagai
berikut:
𝑆𝑥 2 + 𝑆𝑖 2
∝= 2 [1 −
]
𝑆𝑥 2
Keterangan rumus:
𝑆1 2 dan 𝑆2 2

: varian skor belahan 1 dan varian skor belahan 2

𝑆∝ 2

: varian skor skala

Setelah itu hasil perhitungan indeks reliabilitas dikonsultasikan dengan
kriteria Guilford yang terdapat pada tabel 3.5.
Tabel 3.5
Kriteria Guilford
No
1
2
3
4
5

Koefisien Korelasi
0,91 -1,00
0,71 -0,90
0,41 -0,70
0,21 -0,40
negatif – 0,20

Kualifikasi
Sanggat tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah
Sangat Rendah

Diuji coba skala kematangan emosi kepada 32 remaja Asrama
SMP St. Aloysius Turi Yogyakarta Tahun 2019/2020, diperoleh
perhitungan reliabilitas alpha cronbach mendapatkan hasil pada tabel
3.6.
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Tabel 3.6
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
.879

N of
Items
30

Bila hasil hitung reliabilitas di atas (0,879) dikonsultasikan
dengan Kriteria Guilford diketahui bahwa koefisiensi reliabilitas
Skala Kematangan Emosi termasuk tinggi.
G. Teknik Analisis Data
Sugiyono (2015) mengatakan bahwa analisis data diarahkan untuk
menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan
dalam proposal. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah skoring jawaban subjek, membuat tabulasi data dan menghitung
total jawaban, mengelompokkan dan menampilkan hasil penelitian.
Langkah- langkah analisis data yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Memberi skor pada tiap alternatif jawaban yang dipilih oleh
responden.
Skor untuk pernyataan positif adalah: Sangat setuju = 4, Setuju = 3,
Kurang setuju = 2, Tidak setuju = 1. Sedangkan skor untuk
pernyataan negatif adalah: Sangat setuju = 1, Setuju = 2, Kurang
setuju = 3, dan Tidak setuju = 4.
2. Menstabulasi Data
Menghitung skor total masing-masing responden maupun
item kuisioner dan skor rata-rata responden maupun rata-rata butir.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40

Langkah selanjutnya adalah menganalisa data secara statistik
dengan menggunakan SPSS.
3. Mengkategorikan subjek
Tujuan kategori ini adalah untuk menempatkan individu ke
dalam kelompok-kelompok yang terpisah secara berjenjang
menurut suatu yang kontinum berdasarkan atribut yang diukur
(Azwar, 2009). Kontinum jenjang pada penelitian ini adalah dari
sangat tinggi hingga sangat rendah. Lima (5) jenjang kategori
diagnosis yang digunakan yaitu: sangat tinggi, tinggi, sedang,
rendah, dan sangat rendah. Norma kategori yang digunakan
terdapat pada table 3.7 di bawah ini:
Tabel 3.7
Norma Kategorisasi
Skor
µ+1,5 σ <X
µ+0,5 σ <X ≤ µ+1,5 σ
µ-0,5 σ <X ≤ µ+0,5 σ
µ-1,5 σ <X ≤ µ-0,5 σ
X ≤ µ-1,5 σ

Kategorisasi
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

Keterangan:
Skor maksimum teoritik

: Skor tertinggi yang diperoleh
subyek penelitian berdasarkan
perhitungan skala.

Skor minimum teoritik

: Skor terendahyang diperoleh
subjek

penelitian menurut

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
41

perhitungan skala.
Standar deviasi (σ/ sd)

: Luas jarak rentangan yang
dibagi dalam enam satuan deviasi
sebaran.

Mean teoritik ( µ )

: Rata-rata teoritis skor
maksimum dan minimum.

Kategori di atas diterapkan sebagai patokan dalam
pengelompokan tinggi rendah Kematangan Emosi Remaja
Asrama SMP St. Aloysius Turi Yogyakarta dengan jumlah item
44, diperoleh capaian skor sebagai berikut:
Skor maksimum teoritik

: 4 x 30 = 120

Skor minimum teoritik

: 1 x 30 = 30

Luas jarak

: 120 – 30 = 90

Standar deviasi (σ/ sd)

: 90 : 6 = 15

Mean teoritik ( µ )

: (120 + 30) : 2 = 75

Hasil perhitungan analisis data skor subjek disajikan
dalam norma kategorisasi Tingkat Kematangan Emosi Remaja
Asrama SMP St. Aloysius Turi Yogyakarta sebagai berikut:
Tabel 3.8
Norma Kategori Kematangan Emosi
Kriteria Skor
µ+1,5 σ <X
µ+0,5 σ <X ≤ µ+1,5 σ
µ-0,5 σ <X ≤ µ+0,5 σ
µ-1,5 σ <X ≤ µ-0,5 σ
X ≤ µ-1,5 σ

Rentang Skor
>99
84-98
69-83
54-68
≤53

Kategori
Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah
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Selain

menyusun

kategorisasi

subjek,

peneliti

juga

menyusun kategorisasi skor butir menggunakan norma yang sama
dengan norma penyusunan kategorisasi subjek. Untuk menyusun
kategorisasi skor item digunakan unsur-unsur perhitungan skor item
sebagai berikut:
Skor maksimum teoritik

: 4 x 32 = 128

Skor minimum teoritik

: 1 x 32 = 32

Luas jarak

: 128 – 32 = 96

Standar deviasi (σ/ sd)

: 96 : 6 = 16

Mean teoritik ( µ )

: (128 + 32) : 2 = 80

Hasil perhitungan analisis data skor butir/item kematangan
emosi remaja asrama SMP St. Aloysius Turi Yogyakarta Tahun
Ajaran 2019/2020, kemudian dijadikan dasar penyusunan kategori
skor item. Adapun kategorisasi skor item adalah sebagai berikut:
Tabel 3.9
Kategorisasi Skor Butir Instrumen Kematangan Emosi
Kriteria Skor
µ+1,5 σ <X
µ+0,5 σ <X ≤ µ+1,5 σ
µ-0,5 σ <X ≤ µ+0,5 σ
µ-1,5 σ <X ≤ µ-0,5 σ
X ≤ µ-1,5 σ

Rentang Skor
>104
89-104
73-88
57-72
≤ 56

Kategori
Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.
A. Hasil Penelitian
1. Tingkat Kematangan Emosi Remaja Asrama SMP St. Aloysius
Turi Yogyakarta Tahun Ajaran 2019/2020
Berdasarkan

data

yang

telah

diperoleh

dengan

menggunakan Skala Kematangan Emosi, dilakukan analisis data
dengan teknik statistik deskriptif dengan mengkategorisasikan dan
mempresentasikan

hasil,

diperoleh

data

deskripsi

tingkat

kematangan emosi yang disajikan dalam Tabel 4.1 dan Grafik 4.1.
Tabel 4.1
Kategorisasi Tingkat Kematangan Emosi Remaja Asrama
SMP St. Aloysius Turi Yogyakarta Tahun Ajaran 2019/2020
Kategori

Rentang Skor

Frekuensi (f)

Persentase

Sangat Tinggi

>99

4

12,5%

Tinggi

84-98

12

37,5%

Sedang

69-83

10

31,25%

Rendah

54-68

6

18,75%

Sangat Rendah

≤ 53

0

0%

32

100%

Total

44
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Berikut adalah hasil grafik yang menunjukkan capaian hasil
kategorisasi tingkat kematangan emosi remaja asrama SMP St.
Aloysius Turi Yogyakarta Tahun Ajaran 2019/2020.

14
12
12
10
10
8
6
6
4
4
2
0
0

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sangat Rendah

Grafik 4.1
Tingkat Kematangan Emosi Remaja Asrama
SMP St. Aloysius Turi Yogyakarta Tahun Ajaran 2019/2020
Berdasarkan Tabel 4.1 dan Grafik 4.1 diketahui bahwa
terdapat 4 atau 12,5% remaja asrama yang memiliki tingkat
kematangan emosi yang tergolong sangat tinggi. Terdapat 12 atau
37,5% remaja asrama yang memiliki tingkat kematangan emosi
yang tergolong tinggi. Terdapat 10 atau 31,25% remaja asrama
yang memiliki tingkat kematangan emosi yang tergolong sedang.
Terdapat 6 atau 18,75% remaja asrama yang memiliki tingkat
kematangan emosi yang tergolong rendah. Dan terdapat 0 atau 0%
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remaja asrama yang memiliki tingkat kematangan emosi yang
tergolong sangat rendah.
Berdasarkan

hasil

penelitian

tersebut,

peneliti

menyimpulkan bahwa sebagian besar Tingkat Kematangan Emosi
Remaja Asrama SMP St. Aloysius Turi Yogyakarta Tahun
2019/2020 tergolong tinggi yaitu 37,5 %.
2. Hasil Analisis Capaian Skor Item Tingkat Kematangan Emosi
Remaja Asrama SMP St. Aloysius Turi Yogyakarta Tahun
Ajaran 2019/2020
Berdasarkan

hasil

perhitungan

skor

analisis

aspek

kematangan emosi emosi remaja asrama SMP St. Aloysius Turi
Yogyakarta tahun 2019/2020 sebagai berikut:
Tabel 4.2
Kategorisasi Skor Tingkat Kematangan Emosi Remaja Asrama SMP St.
Aloysius Turi Yogyakarta Tahun Ajaran 2019/2020

Kategori

Skor

No. Item

Frekuensi
(f)
0

Persentase

Sangat Tinggi

≥104

0

Tinggi

89-104

3,4,5,7,8,10,11,13,
15,17,19,23,24,27,
28,31,35
6,12,16,18,32,34,
36,38,40,44

17

57%

Sedang

73-88

10

33%

Rendah

57-72

2,14,20

3

10%

Sangat Rendah

≤ 56

0

0

0%

30

100%

Total

0%
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Data yang terdapat pada tabel di atas menunjukkan bahwa
item yang berada dalam kategori sangat tinggi berjumlah 0 (0%), item
yang berada dalam kategori tinggi berjumlah 17 (57%), item yang
berada dalam kategori sedang berjumlah 10 (33%), item yang berada
dalam kategori rendah berjumlah 3 (10%), dan item yang berada dalam
kategori sangat rendah berjumlah 0 (0%). Oleh karena itu, item-item
yang masuk teridentifikasi dalam kategori rendah digunakan untuk
merumuskan usulan topik bimbingan pribadi sosial yang diterapkan
untuk meningkatkan kematangan emosi remaja asrama SMP St.
Aloysius Turi Yogyakarta Tahun Ajaran 2019/2020.
B. Pembahasan
1. Deskrisi tingkat kematangan emosi remaja asrama SMP St.
Aloysius Turi Yogyakarta Tahun Ajaran 2019/2020
Hasil penelitian membuktikan bahwa remaja asrama SMP
St. Aloysius Turi Yogyakarta dapat dikatakan matang secara emosi.
Hal tersebut dibuktikan dengan kategori tingkat Kematangan Emosi
remaja asrama yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini
menunjukkan bahwa remaja asrama SMP St. Aloysius Turi
Yogyakarta telah matang secara emosi atau memiliki kematangan
emosi yang baik.
Remaja asrama SMP St. Aloysius Turi Yogyakarta
memiliki kemampuan untuk; pertama, remaja asrama memiliki kontrol
diri artinya remaja asrama mampu mengungkapkan emosinya dengan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
48

cara-cara yang dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Hal ini sesuai
dengan pendapat Chaplin (2002) yang mengatakan bahwa individu
dikatakan telah mencapai kematangan emosi apabila mampu
mengontrol dan mengendalikan emosinya sesuai dengan taraf
perkembangan emosinya. Kontrol emosi pada remaja asrama SMP St.
Aloysius Turi Yogyakarta terlihat dari sikap remaja asrama yang saling
menghormati sesama teman asrama dan menganggap semua anak
asrama adalah keluarganya disaat mereka jauh dari orang tua.
Sehingga sudah jarang terjadi adanya kesalahpahaman di antara
mereka.
Kedua, yaitu berpikir kritis artinya remaja asrama SMP St.
Aloysius Turi Yogyakarta mampu menilai situasi secara kritis terlebih
dahulu sebelum bereaksi secara emosional. Hal ini sesuai dengan
pendapat Young (dalam Powel, 1963) yang menyatakan bahwa
kematangan emosi adalah kemampuan seseorang dalam mengotrol dan
mengendalikan emosi. Berpikir kritis yang ada pada remaja asrama
terlihat pada sikap remaja asrama yang mendengarkan perintah atau
arahan dari bruder (kepala asrma) karena bagi mereka bruder adalah
pengganti orang tua mereka ketika berada di asrama. Ketika, mereka
tidak mengikuti peratuan maka mereka akan mendapatkan sanksi
misalnya menyapu halaman, jam belajar di tambah, tidak di bagikan
hp, dll.
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Ketiga, remaja asrama memiliki pemahaman diri yang baik.
Kesadaran diri yang baik menunjukkan bahwa individu telah matang
secara emosi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang disampaikan
oleh Goleman (2003) yang mengatakan bahwa orang yang memiliki
kematangan emosi akan memiliki keterampilan emosi yang baik, salah
satunya mencakup kesadaran diri. Kesadaran diri yang ada pada
remaja asrama yaitu: mentaati peraturan yang berlaku di asrama,
misalnya tidak keluar masuk asrama tanpa izin, ketika jam belajar
semua remaja asrama belajar dan mengerjakan tugas sekolahnya,
merapikan kamar tidur, dan mengantri saat mengambil makan dan
berdoa pada jamnya. Pemahaman ini muncul karena para remaja
asrama sadar bahwa dirinya telah menjadi bagian dalam proses menuju
pendewasaan.
Beberapa faktor yang mempengaruhi sebagian besar remaja
asrama masuk pada kategori tinggi dan sangat tinggi dalam hal
kematangan emosi, seperti yang dikatakan Hurlock (2004) yaitu: faktor
keterbukaan dan katarsis emosi yang tepat. Remaja asrama yang
masuk dalam kategori tinggi dan sangat tinggi, diindikasikan telah
memiliki keterbukaan untuk memperoleh gambaran tentang situasi
yang dapat menimbulkan reaksi emosional. Keterbukaan membuat
individu mendapat rasa aman atas situasi yang sedang mereka hadapi.
Selain itu Hurclok (2004) juga menjelaskan bahwa keterbukaan akan
membantu individu memperoleh hubungan sosial yang baik dengan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
50

lawan bicara atau lingkungan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa
adanya rasa untuk ingin lebih mengenal lingkungan sekitar tempat
remaja asrama berproses selama tinggal di asrama.
Faktor lain adalah adanya katarsis emosi yang tepat pada
remaja asrama SMP St. Aloysius Turi Yogyakarta. Remaja asrama
yang masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi diindikasikan telah
memiliki pengalihan perasaan yang tepat sesuai dengan tempat dan
waktu yang tepat pula.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat remaja
asrama yang berada dalam kategori sedang. Remaja asrama yang
masuk dalam kategori sedang, pada dasarnya sudah matang secara
emosi namun belum optimal. Kondisi ini dikarenakan, remaja asrama
sedang berproses untuk belajar mencapai tingkat kematangan emosi
yang sesuai dengan usia perkembangan remaja awal, seperti mampu
untuk belajar mengontrol emosi, mampu berpikir kritis dan mampu
memiliki pemahaman diri.
Selain itu juga, penelitian ini juga menunjukkan bahwa
terdapat remaja asrama yang juga berada dalam kategori rendah.
Namun, remaja asrama yang memiliki kematangan emosi rendah
memiliki hambatan dalam pengembangan kepribadian. Masih terdapat
6 orang remaja asrama yang capaian skornya rendah. Hal ini
dipengaruhi tidak terpenuhinya faktor pendukung kematangan emosi.
Remaja asrama yang masuk dalam kategori rendah, pada dasarnya
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belum mampu memahami serta mengelola emosi atau dengan kata lain
sulit mengendalikan emosi dalam porsi yang tepat akan mengakibatkan
tidak terkendalinya emosi sehingga remaja sering kali meledak-ledak
dalam meluapkan kemarahannya.
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan
bahwa: tingkat kematangan emosi remaja asrama SMP St. Aloysius
Turi Yogyakarta sebagian besar terindikasi baik dan dapat terus
dikembangkan karena masuk dalam kategori sangat tinggi, tinggi, dan
sedang. Kematangan emosi remaja yang tinggi akan memahami segala
kelebihan dan kelemahan yang ada pada dirinya, siswa yang memiliki
kematangan

emosi

yang

tinggi

akan

memiliki

kemampuan

penyesuaian diri (lingkungan asrama) yang baik terhadap segala situasi
yang dihadapinya, dengan kemampuan ini akan mempermudah remaja
mengatur serta melepaskan emosi-emosi yang negatif ditempat dan
waktu yan tepat serta bertanggung jawab.
2. Usulan

Topik-Topik

Pendampingan

Yang

Sesuai

Untuk

Meningkatkan Kematangan Emosi Remaja Asrama SMP St.
Aloysius Turi Yogyakarta Tahun Ajaran 2019/2020
Berdasarkan hasil identifikasi item-item perolehan skor
kuesioner kematangan emosi remaja asrama SMP St. Aloysius Turi
Yogyakarta Tahun Ajaran 2019/2020 terdapat 3 item yang perolehan
skornya rendah. Ke tiga item tersebut menjadi dasar penyusunan topik-
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topik bimbingan untuk meningkatkan kematangan emosi remaja
asrama SMP St. Aloysius Turi Yogyakarta.
Topik-topik bimbingan tersebut dijabarkan pada tabel 4.3
Tabel 4.3
Usulan Topik-Topik Bimbingan Untuk Meningkatkan
Kematangan Emosi Remaja Asrama SMP St. Aloysius Turi
Yogyakarta Tahun Ajaran 2019/2020
No.
1.

Aspek
Kontrol
Emosi

Indikator
(a)
Mengungkapkan
emosi dalam
situasi yang
tepat.

(b)
Mengendalikan
diri saat emosi
memuncak.

2.

Penggunaan
Fungsi
Kritis
Mental

Mampu berpikir
kritis sebelum
bereaksi secara
emosional.

Item

Tujuan

Topik
Bimbingan

Mampu
“Cara
mengendalikan Mengendalikan
Saya langsung
emosi dan
Emosi”
memarahi orang
memantapkan
lain ketika mereka
nilai serta cara
menyinggung
bertingkah
perasaan saya tanpa laku yang
mempertimbangkan dapat diterima
situasi.
dalam
kehidupan
(14)
sosial yang
lebih luas.
Saya akan
berbicara dengan
nada keras bila
menghadapi orang
yang
menjengkelkan.
(2)

(20)
Saya panik ketika
menghadapi
masalah rumit.

Mampu
“Berpikir
mempelajari
Kritis”
cara-cara
pengambilan
keputusan dan
pemecahan
masalah secara
objektif.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini dipaparkan simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran
berdasarkan hasil penelitian Tingkat Kematangan Emosi Remaja Asrama SMP St.
Aloysius Turi Yogyakarta 2019/2020.
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian dapat
disimpulkan beberapa hal berikut sebagai jawaban atas pokok pembahasan
dalam penelitian ini:
1. Tingkat kematangan emosi remaja asrama SMP St. Aloysius
Turi Yogyakarta Tahun Ajaran 2019/2020 berada pada kategori
tinggi, namun masi ada beberapa remaja asrama yang berada
pada kategori sedang dan rendah.
2. Berdasarkan hasil penelitan yang dilakukan terdapat 3 item
kematangan emosi yang capaian skornya kategori rendah.
Ketiga butir item kematangan emosi yang masuk dalam
kategori rendah digunakan sebagai dasar untuk merumuskan
usulan topik-topik bimbingan pribadi sosial yang implikatif
untuk meningkatkan kematangan emosi remaja asrama SMP St.
Aloysius Turi Yogyakarta Tahun Ajaran 2019/2020.
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B. Keterbatasan Penelitian
Setelah dilakukan pembahasan terhadap hasil penelitian, peneliti
menyadari bahwa penelitian ini tidak lepas dari adanya keterbatasan.
Keterbatasan pada penelitian ini yakni:
1. Peneliti tidak bisa terlibat penuh dalam proses pengambilan
data, karena adanya kendala covid-19 yang menyebabkan kita
harus mengikuti peraturan yang berlaku yaitu social distancing
sehingga peneliti kurang mengetahui apakah subjek (remaja
asrama) dalam mengisi kuesioner dengan sungguh-sungguh
atau sebaliknya.
2. Peneliti menyadari bahwa kurang adanya penyampaian secara
langsung mengenai petunjuk pengisian kuesioner. Sehingga,
dalam pengisian kuesioner masih ada yang salah mengisi dan
kurang membacanya dengan sungguh-sungguh.
3. Peneliti menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam hal
usulan topik-topik bimbingan sehingga peneliti baru saja
menambahkannya setelah mendapat masukan saat ujian skripsi.
C. Saran
1. Bagi Remaja Asrama SMP St. Aloysius Turi Yogyakarta
Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa
remaja asrama SMP St. Aloysius Turi Yogyakarta memiliki
kematangan emosi yang berada kategori tinggi diharapkan
dapat mempertahankan dan mengembangkan kematangan
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emosi yang dimiliki agar bisa mencapai kematangan emosi
dalam kategori yang sangat tinggi. Sedangkan untuk remaja
asrama yang memiliki kematangan emosi yang kategorinya
sangat

tinggi

diharapkan

agar

tetap

mempertahankan

kematangan emosi yang dimiliki.
2. Bagi Penelitian Lain
Hasil penelitian ini dapat membantu peneliti lain untuk
melihat dan mengetahui tingkat kematangan emosi remaja
asrama SMP St. Aloysius Turi Yogyakarta. Hasil penelitian ini
dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti lain jika
akan meneliti lebih lanjut pada kematangan emosi remaja
asrama SMP St. Aloysius Turi Yogyakarta.
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SKALA KEMATANGAN EMOSI
_______________________________________________________
DATA PRIBADI
Nama Lengkap

: ______________________________

Kelas

: __________

Jenis Kelamin
: L / P (coret yang tidak perlu)
_________________________________________________________

Petunjuk Pengisian:
Dibawah ini terdapat sejumlah pernyataan tentang kematangan emosi.
Bacalah dan pahami setiap pernyataan tersebut. Kemudian berilah tanda
centang (√) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan pengalaman
diri anda.
Berikut ini adalah pilihan jawaban tersebut:
SS

: Bila pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan diri Anda dan
pengalaman Anda dalam kehidupan sehari-hari.

S
: Bila pernyataan tersebut Sesuai dengan diri Anda dan
pengalaman
Anda dalam kehidupan sehari-hari.
TS

: Bila pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan diri Anda dan
pengalaman Anda dalam kehidupan sehari-hari.

STS

: Bila pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan diri Anda
dan pengalaman Anda dalam kehidupan sehari-hari.
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Contoh:
No.

Pernyataan

Pilihan Jawaban
SS

1.

S

TS

STS

√

Saya sering mengalami konflik dengan orang
lain

Pembetulan Jawaban:
No.

Pernyataan

Pilihan Jawaban
SS

1.

Saya sering mengalami konflik dengan orang
lain

S

TS

√

√

STS

Pilihlah pernyataan yang paling sesuai menurut pendapat Anda sendiri karena
tidak ada pilihan jawaban yang salah atau benar. Jawablah pernyataanpernyataan berikut dengan jujur dan sesuai dengan pengalaman diri Anda.
Jangan sampai ada satupun pernyataan yang terlewatkan.

Selamat Mengerjakan ☺
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Skala Kematangan EmSosi

No

Pernyataan

1.

Saya langsung memarahi orang lain
ketika mereka menyinggung perasaan
saya tanpa mempertimbangkan situasi

2.

Saya dapat mengelola kemarahan saya
agar tidak menyakiti orang lain

3.

Saya tidak peduli berdebat keras
dengan orang lain walaupun di depan
umum

4.

Ketika
menghadapi
suatu
permasalahan, saya berusaha melihat
masalah tersebut dari berbagai sudut
pandang

5.

Saya ungkapkan emosi secara spontan,
bebas, dan tidak memperhatikan situasi
yang ada

6.

Saya mampu menahan sikap kasar saat
sedang
marah
untuk
menjaga
kenyamanan perasaan orang lain

7.

Saya mengungkapkan perasaan bahagia
saya tanpa mempertimbangkan orang
lain di sekitar yang sedang bersedih

8.

Saya merasa puas ketika dapat
melampiaskan kemarahan pada orang
lain

9.

Saat
marah,
mengendalikan

saya
perasaan

SS

berusaha
sampai

S

TS STS
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amarah itu hilang
10. Membanting barang adalah cara yang
paling efektif untuk meredakan rasa
marah bagi saya
11. Saya dapat mengendalikan rasa kesal
yang sedang saya rasakan
12. Saya akan berbicara dengan nada keras
bila
menghadapi
orang
yang
menjengkelkan
13. Saya memikirkan kata-kata yang tepat
untuk disampaikan kepada orang lain
saat saya marah
14. Pertimbangan sebelum melakukan
sesuatu
menurut
saya
hanya
membuang-buang waktu dan seringkali
pertimbangan itu salah
15. Menyusun kata-kata, penting bagi saya
sebelum menjawab kritik teman
16. Saya meluapkan kata-kata kasar kepada
orang
yang
menjadi
penyebab
timbulnya masalah tanpa peduli dia
sakit hati atau tidak
17. Saya memikirkan dampak sebelum
memutuskan sesuatu
18. Saya panik ketika menghadapi masalah
rumit
19. Tidak semua respon emosi dapat saya
ungkapkan dengan spontan
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20. Saya kurang suka jika saya diminta
untuk introspeksi diri
21. Saya berani mengakui kesalahan saya
22. Saya tidak peduli dengan kesalahan
yang saya buat
23. Saya tetap tenang dalam menghadapi
berbagai masalah
24. Saya terkadang kesal tanpa alasan yang
jelas
25. Saya mudah menangis tanpa sebab
yang pasti
26. Saya dapat mengatasi rasa malas
dengan tetap bekerja dengan baik
27. Saya merasa putus asa jika menemui
kegagalan
28. Saya tidak tahu merasa senang atau
takut ketika ditunjuk oleh guru untuk
menjawab soal
29. Saya tidak bisa bersikap dewasa dalam
menghadapi suatu masalah
30. Saya tidak bisa membayangkan
kehidupan di masa depan
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Lampiran 3. Hasil Uji Validitas

No. Item

Parameter Uji

Hasil Hitung

Keputusan

1.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.198
.277
32
.594**
.000
32

Tidak Valid

3.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.382*
.031
32

Valid

4.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.540**
.001
32

Valid

5.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.528**
.002
32

Valid

6.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.674**
.000
32

Valid

7.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.386*
.029
32

Valid

8.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.401*
.023
32

Valid

9.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.068
.713
32

Tidak Valid

10.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.515**
.003
32

Valid

11.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.363*
.041
32

Valid

2.

Valid
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12.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.541**
.001
32

Valid

13.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.390*
.028
32

Valid

14.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.444*
.011
32

Valid

15.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.326
.069
32

Valid

16.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.675**
.000
32

Valid

17.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.307
.088
32

Valid

18.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.440*
.012
32

Valid

19.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.557**
.001
32

Valid

20.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.544**
.001
32

Valid

21.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.239
.187
32

Tidak Valid

22.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.179
.328
32

Tidak Valid

23.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.298
.098
32

Valid
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24.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.411*
.019
32

Valid

25.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.005
.977
32

Tidak Valid

26.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.131
.475
32

Tidak Valid

27.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.335
.061
32

Valid

28.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.464**
.008
32

Valid

29.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.227
.212
32

Tidak Valid

30.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.281
.120
32

Tidak Valid

31.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.400*
.023
32

Valid

32.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.494**
.004
32

Valid

33.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.259
.152
32

Tidak Valid

34.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.427*
.015
32

Valid

35.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.476**
.006
32

Valid
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36.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.477**
.006
32

Valid

37.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.138
.451
32

Tidak Valid

38.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.445*
.011
32

Valid

39.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.263
.146
32

Tidak Valid

40.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.601**
.000
32

Valid

41.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.169
.355
32

Tidak Valid

42.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.167
.360
32

Tidak Valid

43.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

-.296
.100
32

Tidak Valid

44.

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.367*
.039
32

Valid

Skor
Total

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

1
32
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Lampiran 4. Tabulasi Data

No Nama
1EK
2ELL
3BC
4JS
5CA
6DK
7AYL
8CAPE
9KS
10GNB
11VNFE
12SJS
13DW
14YK
15DEL
16ROP
17JA
18ESP
19ZB
20YH
21GSRC
22AINC
23DAW
24ED
25PD
26AASM
27JFDM
28AH
29MAB
30LAN
31BMS
32AYB

Skor
1
2
2
3
1
1
4
2
3
3
3
3
2
4
4
1
1
2
3
1
2
3
1
2
1
1
1
2
2
1
1
3
3

2
3
3
3
2
2
4
2
3
4
2
4
3
2
4
4
4
4
3
1
2
3
1
4
3
2
3
3
4
4
4
3
3

3
2
3
4
1
3
4
2
4
4
2
4
3
4
3
1
4
3
4
4
4
2
3
2
2
1
2
1
3
3
3
3
3

4
4
3
3
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
4
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3

5
2
3
4
1
1
4
2
2
3
2
3
4
4
3
2
3
4
3
3
3
2
4
1
2
1
1
2
4
3
3
3
3

6
2
2
3
4
3
4
3
4
3
4
3
1
4
4
4
3
4
3
3
3
3
4
3
3
2
2
2
3
4
3
3
3

7
2
3
4
1
2
4
3
3
2
3
2
2
3
4
2
1
4
3
2
3
2
3
1
3
3
4
4
3
4
3
3
3

8
3
2
4
3
1
3
3
4
4
3
4
1
4
4
1
1
3
4
4
3
2
4
2
3
1
4
2
4
4
4
3
3

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2 1 2 2 4 2 4 2 4 1 3 1 3 3 4 3 1 4 3 2 2 3 76
3 3 3 3 3 2 3 1 2 1 3 3 3 3 2 1 3 2 2 1 2 2 72
3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 2 3 2 98
2 2 2 1 4 2 3 1 3 1 3 3 4 3 3 1 1 3 1 1 2 1 62
4 3 3 1 2 2 3 1 3 2 3 3 3 3 2 1 1 1 2 2 3 1 64
4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 104
3 2 2 2 2 1 3 4 3 2 2 2 2 4 4 2 4 1 3 3 1 3 74
4 2 4 2 3 2 1 1 3 1 1 1 2 3 3 1 1 4 2 2 2 3 74
3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 1 3 4 2 97
4 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 4 4 2 3 2 3 3 1 1 2 3 77
3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 2 99
3 1 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 4 1 3 2 1 4 2 3 2 3 77
3 3 4 4 1 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 1 3 2 2 1 3 1 84
3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 2 2 103
2 1 1 2 4 2 4 1 2 2 3 1 3 3 4 1 3 4 3 2 3 1 70
1 3 3 2 3 1 3 3 1 1 4 2 2 1 3 1 3 2 1 2 2 1 65
4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 107
3 1 3 1 3 3 2 3 1 2 3 4 2 4 3 4 4 3 4 2 3 2 86
4 1 3 2 3 2 4 3 4 1 4 2 3 3 1 4 2 3 1 1 1 4 77
3 4 3 3 4 4 4 2 3 2 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 94
4 2 2 2 4 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 87
3 1 2 1 4 2 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 3 1 1 3 86
3 2 3 1 3 2 3 3 2 2 1 3 1 2 1 3 1 3 2 3 1 1 64
4 2 2 1 1 2 2 4 4 2 3 2 3 3 2 1 3 2 3 2 2 2 71
2 1 4 1 2 1 4 1 2 3 2 3 4 1 2 3 3 4 1 3 3 1 64
2 2 2 1 1 2 3 1 2 1 1 4 2 4 2 2 2 2 2 2 1 3 63
3 2 2 1 1 3 1 4 2 3 3 1 3 2 3 4 3 2 2 2 2 2 70
3 2 3 1 3 4 4 4 3 1 4 4 4 4 3 2 3 3 2 2 4 2 91
4 4 3 2 1 4 3 2 3 2 3 4 3 4 3 1 2 4 3 4 4 4 93
4 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 1 3 3 2 3 2 2 84
3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 1 3 3 2 3 2 2 85
3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 84

