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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perilaku agresif seringkali diperbincangkan oleh masyarakat karena 

hal tersebut memicu kekhawatiran masyarakat sekitar, terutama di kalangan 

pelajar. Hal ini tentu sangat merugikan bagi semua pihak. Proses timbulnya 

perilaku tersebut ialah ketika seseorang dalam suatu titik keadaan dimana ia 

sedang emosi. Hal tersebut memicu timbulnya kemarahan, dari kemarahan 

tersebut dapat menimbulkan pelampiasan terhadap diri seseorang terhadap 

objek tertentu yang kemudian timbullah perilaku yang dinamakan perilaku 

agresif.  

Sebuah perbuatan digolongkan sebagai perilaku agresif jika perbuatan 

tersebut sengaja dilakukan dengan menyakiti atau merugikan orang lain. 

Dengan demikian, seorang siswa yang karena perbuatannya tidak dengan 

sengaja menyakiti temannya, tidak digolongkan  siswa tersebut berperilaku 

agresif. Tetapi berbeda dengan perilaku siswa yang dengan sengaja 

menyerang temannya dengan tujuan menyakiti. Hasil penelitian Dodge, Coie, 

dan Lynam (dalam Nyoman Surna dan Pandeirot, 2014:190) menunjukkan 

bahwa peserta didik laki-laki lebih agresif dibandingkan dengan perempuan. 

Perbedaannya adalah agresivitas fisik yang dilakukan peserta didik laki-laki 

lebih menonjol. Sebaliknya peserta didik perempuan menonjolkan agresivitas 

verbal. 
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Perilaku agresif di sekolah sudah menjadi masalah yang umum. Siswa 

yang memiliki perilaku agresif akan menunjukkan sikap-sikap yang bisa 

menyakiti orang lain baik secara fisik dan mental. Perilaku agresif ini dapat 

bersifat verbal maupun nonverbal, perilaku agresif juga merupakan bagian 

dari perilaku antisosial. Sikap dan perilaku agresif ini ditampakkan dalam 

pergaulan dan dalam lingkungan keluarga, perilaku agresif ini biasanya 

ditunjukkan melalui ucapan bahkan terkadang dapat melakukan penyerangan 

seperti pukulan, terutama bagi anak laki-laki. Tentunya perilaku agresif ini 

menjadi perhatian khusus bagi guru bimbingan dan konseling. Dimana peran 

guru terutama guru bimbingan dan konseling dapat membantu atau 

menangani siswa yang berperilaku agresif melalui pembelajaran keterampilan 

sosial dan emosional disekolah. 

Selanjutnya sesuai dengan berjalannya jaman, manusia mulai 

menyadari bahwa faktor emosi tidak kalah pentingnya dalam mendukung 

sebuah kesuksesan, bahkan dipandang lebih penting daripada intelejensi. 

Daniel goleman, walaupun bukan pencetus pertama, telah mempopulerkan 

pada pertengahan 1990-an. Seperti juga IQ, konsep kecerdasan emosi ini 

dioperasionalisasikan menjadi alat ukur dan keluarannya disebut EQ 

(Iskandar, 2012:59). Dari situlah pada umumnya masyarakat Indonesia 

memang memandang IQ paling utama, dan menganggap EQ sebagai 

pelengkap, sekedar modal dasar tanpa perlu dikembangkan lebih baik lagi. 

Padahal seharusnya dapat dilihat pada Undang-Undang SIKDIKNAS (Sistem 

Pendidikan Nasional) Nomor 20 Tahun 2003 yang mencoba SDM dengan 
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mengedepankan SQ (kecerdasan spiritual), EQ (kecerdasan emosi) dan tidak 

mengabaikan IQ (kecerdasan intelektual).  

Perkembangan pendidikan belakangan ini, semakin banyak tulisan 

dan kajian-kajian yang menyorot secara kritis pentingnya peran kecerdasan 

emosional dalam mewujudkan keberhasilan atau kesuksesan seseorang. 

Sedangkan pandangan sebelumnya yang menempatkan kecerdasan intelektual 

(IQ) sebagai satu-satunya pediktor untuk menentukan keberhasilan seseorang 

semakin beralih pada pandangan yang melihat adanya kecerdasan-kecerdasan 

lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam menentukan sukses seseorang 

(Aunurrahman, 2010:84).  

Sudah sejak lama pendapat kecerdasan seseorang ditentukan oleh satu 

kemampuan potensial, yakni kemampuan kognitif. Karena itu, muncul sebuah 

teori keberhasilan, dimana individu akan sukses bila memiliki tingkat 

intelektual yang tinggi. Tingkat kecerdasan intelektual seseorang dapat dites 

melalui beberapa tes IQ. Di dalam tes IQ, tingkat kecerdasan seseorang dapat 

digolongkan menjadi beberapa kategori seperti superior, diatas rata-rata, rata-

rata, dibawah rata-rata, terhambat.  

Kecerdasan intelektual ini dibawa sejak lahir individu lahir karena 

faktor asupan gizi dan kesehatan ibu saat masih dalam kandungan. Namun, 

selanjutnya kecerdasan intelektual ini berkembang karena pengaruh faktor 

eksternal, seperti pendidikan sekolah, pengalaman dalam belajar, selain itu 

kemauan untuk memotivasi diri. kecerdasan intelektual ini berkembang pesat 

pada saat individu berusia 0 hingga 6 tahun. Lambat laun pandangan 
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mengenai kecerdasan dalam diri manusia ini berubah sebab pada 

kenyataannya tidak selamanya orang yang memiliki tingkat intelektual yang 

tinggi selalu sukses, melainkan mereka yang memiliki intelektual rata-rata 

bahkan rendah. 

Berdasarkan fenomena tersebut pakar psikologi perkembangan 

menyimpulkan pendapat lain, bahwa masih ada kecerdasan yang cukup 

potensial untuk mendongkrak kesuksesan, yakni kecerdasan emosional (EQ). 

Hal ini sama dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Kisdarto 

Amosoeprapto dalam bukunya yang berjudul “temukan kembali Jati Diri 

Anda”. Ia berpendapat, dengan munculnya kecerdasan emosional (EQ), 

kecerdasan kognitif (IQ) bukan lagi segalanya, tidak lagi menjamin pemain 

tunggal, bahkan juga bukan pemain utama karena kecerdasan kognitif (IQ) 

hanya menentukan 20% perjalanan hidup, sisanya sebagian besar yang 80% 

bersifat emosional yang dikendalikan oleh kemampuan emosional. 

(Tridhonanto, 2009: 10-11) 

Menurut Chaplin (2011: 62) dalam Dictionary Of Psychology 

mngatakan definisi emosi sebagai suatu keadaan yang terangsang dari 

organisme mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam 

sifatnya dari perubahan perilaku. sedangkan Daniel Goleman (2011: 62) 

mendefinisikan emosi merujuk kepada makna yang harfiah yang di ambil dari 

Oxford English Dictionary yang memaknai emosi sebagai setiap kegiatan 

atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat 

dan meluap-luap.  
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Berhubungan dengan emosi, kecerdasan emosi adalah kemampuan 

lebih yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam 

menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi dan menunda kepuasan, serta 

mengatur keadaan jiwa. Dengan kecerdasan emosional tersebut seseorang 

mampu menempatkan emosi secara tepat, memilah kepuasan dan mengatur 

suasana hati. (Tridhonanto, 2009: 4) 

Selanjutnya menurut Aunurrahman (2010: 86) untuk memberikan 

pemahaman dasar tentang kecerdasan emosional, Daniel Goleman, pengarang 

buku Emotional Intelligence pada buku yang diberi judul Working with 

Emotional Intelligence mencoba menjelaskan beberapa konsep keliru yang 

paling lazim terjadi dan harus diluruskan. Pertama, kecerdasan emosi tidak 

hanya berarti sikap ramah. Pada saat-saat tertentu yang diperlukan mungkin 

bukan hanya sikap ramah melainkan mungkin sikap tegas yang barangkali 

memang tidak menyenangkan, tetapi untuk mengungkapkan kebenaran yang 

selama ini dihindari. Kedua, kecerdasan emosi bukan berarti memberikan 

kebebasan kepada perasaan untuk berkuasa. Memanjakan perasaan-perasaan, 

melainkan mengelola perasaan-perasaan sedemikian rupa sehingga 

terekspresikan secara tepat dan efektif, yang memungkinkan orang untuk 

bekerja sama dengan lancar menuju sasaran bersama. Tingkat kecerdasan 

emosi tidak terikat pada faktor genetis, tidak seperti IQ yang berubah hanya 

sedikit setelah melewati usia remaja, kecerdasan emosi lebih banyak 

diperoleh melalui belajar dari pengalaman sendiri, sehingga kecakapan-

kecakapan kita dalam hal ini dapat terus tumbuh. (Goleman, 2000: 9) 
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Fenomena agresifitas itu sendiri didalam dunia pendidikan yang 

paling menonjol mungkin adalah dikalangan pelajar, agresifitas antar pelajar 

telah lama menjadi persoalan, salah satu diantaranya adalah peristiwa tawuran 

antar pelajar. Terdapat salah satu fenomena yang terjadi sekitar bulan oktober 

2017 terjadi tawuran antar SMA, yaitu SMA N 6 Kota Jambi dengan SMK N 

3 Kota Jambi. Terjadi sedikit perselisihan antar beberapa pelajar tersebut dan 

akhirnya saling menyerang, pelajar tersebut saling melempar. Tawuran ini 

terjadi karena permasalahan yang sepele yaitu siswa SMK 3 datang ke SMA 

6 untuk menemui pacarnya, lalu siswa SMA 6 tidak terima jika siswa SMK 3 

masuk ke lingkungan sekolah SMA 6. Akibatnya 5 siswa dibawa kekantor 

polisi yang diduga sebagai provokator. Peneliti memperoleh fenomena ini 

dari siswa SMK 3 itu sendiri, fenomena ini juga sampai masuk ke dalam 

berita jambi. 

Untuk menguatkan penelitian, hal yang melatarbelakangi penelitian 

ini adalah pada saat peneliti melakukan praktik lapangan bimbingan dan 

konseling selama tiga bulan di SMA Adhyaksa 1 Jambi. Peneliti menemukan 

fenomena siswa yang kurang baik dalam hal perilaku agresif ketika disekolah. 

Peneliti melihat di sekolah tersebut kepada siswa/siswi yang memiliki 

perilaku agresif. Seiring dengan dilakukannya praktik lapangan, peneliti 

menemukan gejala siswa mengalami permasalahan mengenai perilaku 

agresif, peneliti melihat bahwa siswa yang kecerdasan emosionalnya rendah 

cenderung berperilaku agresif. Banyak siswa yang melakukan hal diluar 

wajar, seperti memukul, menghina, membentak, menghabiskan kebutuhan 
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orang lain, dll. Dengan demikian peneliti akan meneliti lebih lanjut apakah 

terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional terhadap 

perilaku agresif siswa di SMA Adhyaksa 1 Jambi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah perilaku agresif siswa 

terhadap kecerdasan emosi masih perlu diteliti lebih lanjut. Dengan demikian 

penulis ingin meneliti  Apakah kecerdasan emosional  berperpengaruh 

terhadap perilaku agresif atau tidak. Dengan demikian penulis berminat 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kecerdasan Emosional 

terhadap Perilaku Agresif Siswa kelas XI di SMA Adhyaksa 1 Jambi”. 

 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat batasan dalam penulisan 

skripsi. Penulisan skripsi harus diberikan batasan agar pembahasan dalam 

penulisan skripsi ini lebih terarah, maka penulisan skripsi  ini lebih terfokus 

pada:  

1. Variabel bebas atau variabel X adalah Kecerdasan Emosional dan   

Variabel terikat atau variabel Y adalah Perilaku Agresif. 

2. Kecerdasan emosional diukur menggunakan teori Goleman dengan 

beberapa aspek yaitu kesadaran diri, penguasaan diri, motivasi diri, 

empati diri, dan keterampilan. Sedangkan Perilaku agresif diukur 

menggunakan teori Buss dan Perry dengan beberapa aspek yaitu agresi 

fisik, agresi verbal, kemarahan dan permusuhan. 
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3. Lokasi tempat penelitian dilaksanakan pada siswa kelas XI SMA 

Adhyaksa 1 Jambi. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah di atas, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kecerdasan emosional 

terhadap perilaku agresif siswa kelas XI di SMA Adhyaksa 1 Jambi? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengungkapkan pengaruh kecerdasan emosional 

terhadap perilaku agresif siswa kelas XI di SMA Adhyaksa 1 Jambi.   

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini akan memberikan manfaat bagi: 

1. Bagi guru  

Dengan mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap perilaku 

agresif siswa, guru dapat mengambil tindakan untuk membimbing dan 

mencegah perilaku agresif disekolah. Sehingga siswa akan menjadi 

manusia yang mandiri dan dewasa. 
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2. Bagi Sekolah 

Hasil penulisan ini dapat memberikan masukan positif dan menjadi 

alternatif model pembelajaran dalam perilaku agresif  siswa yang kian 

beragam.  

3. Bagi peneliti 

Sebagai tambahan pengetahuan dan informasi mengenai pengaruh 

perkembangan sosial terhadap tingkah laku anak. 

F. Anggapan Dasar 

Menurut Sutja, dkk (2017: 47) anggapan dasar atau asumsi adalah 

merupakan prinsip, kepercayaan, sikap atau predisposisi yang digunakan 

peneliti untuk membangun hipotesis atau pertanyaan penelitian. Maka 

penelitian ini mengacu pada asumsi bahwa: 

1. Setiap siswa memiliki kecerdasan emosional yang berbeda-beda. 

2. Setiap siswa memiliki perilaku agresif yang berbeda-beda. 

3. Perilaku agresif memerlukan penanganan dalam pengendalian emosi  

yang menjadi salah satu aspek kecerdasan emosional. 

G. Hipotesis Penelitian 

Ha  : Terdapat pengaruh yang positif antara kecerdasan emosional dan 

perilaku agresif siswa kelas XI di SMA Adhyaksa 1 Jambi.  

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang positif antara Kecerdasan  

emosional dan perilaku agresif siswa kelas XI di SMA Adhyaksa 

1 Jambi.  
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H. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan penjelasan atas konsep terkait 

variabel yang dibahas. Definisi operasional tersebut adalah: 

1. Perilaku agresif 

perilaku agresif adalah perilaku yang bisa menyakiti orang lain yang 

dapat dilakukan secara verbal maupun fisik. 

2. Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami emosi, 

bentuk dari kecerdasan emosional adalah kesadaran diri, penguasaan diri, 

motivasi, empati dan hubungan sosial. 

I. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka konseptual 

 

Keterangan :              = Proses untuk mengetahui variabel X berpengaruh  

terhadap variabel Y. 

Kecerdasan Emosional (X) Perilaku Agresif (Y) Pengaruh 

Teori Daniel Goleman 

- kesadaran diri (mengenali 

emosi) 

- penguasaan diri (mengelola 

emosi) 

-  Motivasi diri 

- Empati diri,dan 

- keterampilan sosial 

(hubungan sosial) 

Teori Buss dan 

Perry  

- agresi fisik 

- agresi verbal 

- kemarahan 

- permusuhan 


