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BAB IV  

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

Pada bab ini dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan tentang 

hubungan kecerdasan emosi dengan self control siswa kelas VII SMP N 25 

Kota Jambi. 

Berdasarkan verifikasi terhadap data penelitian, seluruh data yang 

diperoleh dari hasil pengadministrasian terhadap siswa kelas VII SMP N 25 

Kota Jambi yaitu sebanyak 80 data. Data penelitian ini meliputi dua variabel, 

yaitu variabel kecerdasan emosional (X) dan variabel self control (Y). Data 

tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Self Control (Y)  

Hasil pengumpulan dan pengolahan data melalui instrumen pada 

variabel self control dari keseluruhan sampel (responden) berjumlah 80 

siswa dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut. 

Tabel 4.1.  Distribusi Frekuensi dan Kategori Skor Self Control (n=80) 

Interval Skor Kategori Frekuensi (F) Persentase (%) 

> 193,2 Sangat Tinggi 0 0 

156,3– 193,1 Tinggi 63 78,8 

119,4 – 156,2 Sedang 17 21,3 

 82,5 - 119,3 Rendah 0 0 

≤  82,4 Sangat Rendah 0 0 

Total 80 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa dari keseluruhan sampel 

yang berjumlah 80 siswa, sebagian besar self control berada pada kategori 
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tinggi dengan jumlah frekuensi 63 siswa atau dapat dipersentasekan 78,8%. 

Selanjutnya disusul pada kategori sedang dengan jumlah frekuensinya 17 

siswa atau dapat dipersentasekan pada 21,3%, sedangkan untuk kategori 

sangat tinggi, rendah dan sangat rendah diperoleh frekuensinya nihil atau 

bernilai nol dari seluruh responden. Adapun gambar deskriptif persentase 

self control dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut. 

 

Gambar 4.1. Analisis Deskriptif Persentase Self control 

Untuk lebih mengetahui rincian deskripsi self control  berdasarkan 

indikator yang dapat dilihat dalam Tabel 4.2 sebagai berikut. 

Tabel 4.2. Deskripsi Rata-rata dan Persentase (%) Self Control 

Berdasarkan Indikator 

Variabel Indikator 

Skor 

Ket 
Ideal 

Ter- 

Tinggi 

Ter- 

Rendah 
Total 

Rata-

rata 

% Rata-

rata 
SD 

Self 

Control 

kendali 

kognitif 

(20) 

100 87 62 5856 

 

73,20 

 

73,20 

 

5,45 Tinggi 

kendali 

keputusan 

(14) 

70 62 40 4017 

 

50,21 

 

71,73 

 

5,50 Tinggi 

kendali 

perilaku 

(12) 

60 51 

 

33 

 

3367 

 

42,09 

 

70,15 

 

4,53 

 

Tinggi 

Keseluruhan  (46) 230 191 

 

145 

 

13240 

 

165,5 

 

71,96 

 

9,95 

 

Tinggi  

0

78,8%

21,3%
0 0

0
20
40
60
80

100

Sangat
Tinggi

Tinggi Sedang Rendah Sangat
Rendah

Persentase Responden
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Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahwa self control berada pada 

kategori tinggi, secara keseluruhan skor tertinggi sebesar 191 dari skor 

ideal yaitu 230,  sedangkan skor terendah keseluruhan adalah 145 skor 

total 13240, rata-rata skor 165,5 dengan persentase sebesar 71,96% dan 

standar deviasi berada pada nilai 9,95. 

a. Kendali Kognitif 

Hasil pengumpulan dan pengolahan data melalui instrumen pada 

indikator kendali kognitif dari keseluruhan sampel (responden) 

berjumlah 80 siswa dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut. 

Tabel 4.3.  Distribusi Frekuensi dan Kategori Skor Kendali 

Kognitif (n=80) 

Interval Skor Kategori Frekuensi (F) Persentase (%) 

> 84 Sangat Tinggi 2 2,5 

67,9– 83,9 Tinggi 62 77,5 

51,8 – 67,8 Sedang 16 20 

 35,7- 51,7 Rendah 0 0 

≤  35,6 Sangat Rendah 0 0 

Total 80 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa dari keseluruhan sampel 

yang berjumlah 80 siswa, indikator kendali kognitif berada pada 

kategori tinggi dengan jumlah frekuensi 62 siswa atau dapat 

dipersentasekan 77,5%. Selanjutnya disusul pada kategori sedang 

dengan jumlah frekuensinya 16 siswa atau dapat dipersentasekan pada 

20%, dan berada pada kategori sangat tinggi dengan jumlah frekuensi 2 

orang siswa atau dapat dipersentasekan 2,5%, sedangkan kategori 

rendah dan sangat rendah diperoleh frekuensinya nihil atau bernilai nol 
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dari seluruh responden. Adapun gambar deskriptif persentase kendali 

kognitif dapat dilihat pada gambar 4.2 sebagai berikut. 

 
Gambar 4.2. Analisis Deskriptif Persentase Kendali Kognitif 

 

b. Kendali Keputusan 

Hasil pengumpulan dan pengolahan data melalui instrumen pada 

indikator kendali keputusan dari keseluruhan sampel (responden) 

berjumlah 80 siswa dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut. 

Tabel 4.4.  Distribusi Frekuensi dan Kategori Skor Kendali 

Keputusan(n=80) 

Interval Skor Kategori Frekuensi (F) Persentase (%) 

> 58,8 Sangat Tinggi 6 7,5 

47,5– 58,7 Tinggi 45 56,25 

36,2– 47,4 Sedang 29 36,25 

 24,9- 36,1 Rendah 0 0 

≤  24,8 Sangat Rendah 0 0 

Total 80 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 terlihat bahwa dari keseluruhan sampel 

yang berjumlah 80 siswa, indikator kendali keputusan berada pada 

kategori tinggi dengan jumlah frekuensi 45 siswa atau dapat 

dipersentasekan 56,25%. Selanjutnya disusul pada kategori sedang 

dengan jumlah frekuensinya 29 siswa atau dapat dipersentasekan pada 

36,25%, dan berada pada kategori sangat tinggi dengan jumlah 

frekuensi 6 orang siswa atau dapat dipersentasekan 7,5%. Sedangkan 

2,5%

77,5%

20 %
0 0

0
20
40
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untuk kategori rendah dan sangat rendah diperoleh frekuensinya nihil 

atau bernilai nol dari seluruh responden. Adapun gambar deskriptif 

persentase kendali keputusan dapat dilihat pada gambar 4.3 sebagai 

berikut. 

 
Gambar 4.3. Analisis Deskriptif Persentase Kendali Keputusan 

 

c. Kendali Perilaku 

Hasil pengumpulan dan pengolahan data melalui instrumen pada 

indikator kendali perilaku dari keseluruhan sampel (responden) 

berjumlah 80 siswa dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut. 

Tabel 4.5.  Distribusi Frekuensi dan Kategori Kendali Perilaku 

(n=80) 
Interval Skor Kategori Frekuensi (F) Persentase (%) 

> 50,4 Sangat Tinggi 1 1,25 

47,4– 50,3 Tinggi 48 60 

37,7– 47,3 Sedang 31 38,75 

 28- 37,6 Rendah 0 0 

≤  27,9 Sangat Rendah 0 0 

Total 80 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 terlihat bahwa dari keseluruhan sampel 

yang berjumlah 80 siswa, sebagian besar indikator kendali perilaku 

berada pada kategori tinggi dengan jumlah frekuensi 48 siswa atau 

dapat dipersentasekan 60%. Selanjutnya disusul pada kategori sedang 

dengan jumlah frekuensinya 31 siswa atau dapat dipersentasekan pada 
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38,75%, berada pada kategori sangat tinggi dengan jumlah frekuensi 1 

orang siswa atau dapat dipersentasekan 1,25%. Sedangkan untuk 

kategori rendah dan sangat rendah diperoleh frekuensinya nihil atau 

bernilai nol dari seluruh responden. Adapun gambar deskriptif 

persentase kendali perilaku dapat dilihat pada gambar 4.4 sebagai 

berikut. 

 

Gambar 4.4. Analisis Deskriptif Persentase Kendali Perilaku 

 

2. Kecerdasan Emosional (X)  

Hasil pengumpulan dan pengolahan data melalui instrumen pada 

variabel kecerdasan emosional dari keseluruhan sampel (responden) 

berjumlah 80 siswa dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut. 

 

Tabel 4.6.  Distribusi Frekuensi dan Kategori Skor Kecerdasan 

Emosional (n=80) 

Interval Skor Kategori Frekuensi (F) Persentase (%) 

> 126 Sangat Tinggi 2 2,5 

101,9– 125,9 Tinggi 56 70 

77,8 – 101,8 Sedang 22 27,5 

 53,7- 77,7 Rendah 0 0 

≤  53,6 Sangat Rendah 0 0 

Total 80 100 
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Berdasarkan Tabel 4.6 terlihat bahwa dari keseluruhan sampel 

yang berjumlah 80 siswa, sebagian besar variabel kecerdasan emosional 

berada pada kategori tinggi dengan jumlah frekuensi 56 siswa atau dapat 

dipersentasekan 70%. Selanjutnya disusul pada kategori sedang dengan 

jumlah frekuensinya 22 siswa atau dapat dipersentasekan pada 27,5%, 

Selanjutnya disusul pada kategori sangat tinggi dengan jumlah 

frekuensinya 2 siswa atau dapat dipersentasekan pada 2,5%,  sedangkan 

untuk kategori rendah dan sangat rendah diperoleh frekuensinya nihil atau 

bernilai nol dari seluruh responden. Adapun gambar deskriptif persentase 

kecerdasan emosional dapat dilihat pada gambar 4.5 sebagai berikut. 

 
 Gambar 4.5. Analisis Deskriptfi Persentase Kecerdasan Emosional 

Untuk lebih mengetahui rincian deskripsi kecerdasan emosional 

berdasarkan indikator yang dapat dilihat dalam Tabel 4.7 sebagai berikut. 

Tabel 4.7. Deskripsi Rata-rata (Mean) dan Persentase (%) Kecerdasan 

Emosional Berdasarkan Indikator 

Variabel Indikator 

Skor 

Ket 
Ideal 

Ter- 

Tinggi 

Ter- 

Rendah 
Total 

Rata-

rata 

% 

Rata-

rata 

SD 

Kecerdasan 

Emosional 

Kesadaran 

Diri (6) 

30 29 

 

15 

 

1826 

 

22,83 

 

76,08 

 

2,82 

 

Tinggi 

Pengaturan 

Diri (6) 

30 29 14 

 

1736 

 

21,70 

 

72,33 

 

3,32 

 

Tinggi 

Motivasi (6) 30 29 15 1740 21,75 72,50 3,29 Tinggi 

2,5%

70%

27,5%

0 0
0
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Tinggi Sedang Rendah Sangat
Rendah
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Empati (6) 30 27 13 1717 21,46 71,54 3,50 Tinggi 

Keterampilan 

Sosial (6) 

30 27 13 1646 20,58 68,58 2,96 Tinggi 

Keseluruhan (30) 150 128 90 8665 108,31 72,21 8,57 Tinggi 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 terlihat bahwa kecerdasan emosional berada 

pada kategori tinggi, secara keseluruhan skor tertinggi sebesar 128 dari 

skor ideal yaitu 150,  sedangkan skor terendah keseluruhan adalah 90, skor 

total 8665, rata-rata skor 108,31 dengan persentase sebesar 72,21% dan 

standar deviasi berada pada nilai 8,57. 

a. Kesadaran Diri 

Hasil pengumpulan dan pengolahan data melalui instrumen 

pada indikator kesadaran diri dari keseluruhan sampel (responden) 

berjumlah 80 siswa dapat dilihat pada Tabel 4.8 sebagai berikut. 

Tabel 4.8.  Distribusi Frekuensi dan Kategori Skor Kesadaran 

Diri (n=80) 
Interval Skor Kategori Frekuensi (F) Persentase (%) 

> 25,2 Sangat Tinggi 13 16,25 

20,3– 25,1 Tinggi 54 67,5 

15,4– 20,2 Sedang 12 15 

 10,5- 15,3 Rendah 1 1,25 

≤  10,4 Sangat Rendah 0 0 

Total 80 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 terlihat bahwa dari keseluruhan sampel 

yang berjumlah 80 siswa, indikator kesadaran diri berada pada 

kategori tinggi dengan jumlah frekuensi 54 siswa atau dapat 

dipersentasekan 67,5%. Selanjutnya disusul pada kategori sangat 

tinggi dengan jumlah frekuensinya 13 siswa atau dapat 
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dipersentasekan pada 16,25%, berada pada kategori sedang dengan 

jumlah frekuensi 12 orang siswa atau dapat dipersentasekan 15%. dan 

berada pada kategori rendah dengan jumlah frekuensi 1 orang siswa 

atau dapat dipersentasekan 1,25%. Sedangkan untuk kategori sangat 

rendah diperoleh frekuensinya nihil atau bernilai nol dari seluruh 

responden. Adapun gambar deskriptif persentase kesadaran diri dapat 

dilihat pada gambar 4.6 sebagai berikut. 

 
Gambar 4.6. Analisis Deskriptif Persentse Kesadaran Diri 

 

b. Pengaturan Diri 

Hasil pengumpulan dan pengolahan data melalui instrumen pada 

indikator pengaturan diri dari keseluruhan sampel (responden) 

berjumlah 80 siswa dapat dilihat pada Tabel 4.9 sebagai berikut. 

Tabel 4.9.  Distribusi Frekuensi dan Kategori Skor Pengaturan 

Diri (n=80) 
Interval Skor Kategori Frekuensi (F) Persentase (%) 

> 25,2 Sangat Tinggi 13 16,25 

20,3– 25,1 Tinggi 42 52,5 

15,4– 20,2 Sedang 21 26,25 

 10,5- 15,3 Rendah 4 5 

≤  10,4 Sangat Rendah 0 0 

Total 80 100 
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Berdasarkan Tabel 4.9 terlihat bahwa dari keseluruhan sampel 

yang berjumlah 80 siswa, indikator pengaturan diri berada pada kategori 

tinggi dengan jumlah frekuensi 42 siswa atau dapat dipersentasekan 

52,5%. Selanjutnya disusul pada kategori sedang dengan jumlah 

frekuensinya 21 siswa atau dapat dipersentasekan pada 26,25%, berada 

pada kategori sangat tinggi dengan jumlah frekuensi 13 orang siswa atau 

dapat dipersentasekan 16,25% dan berada pada kategori rendah dengan 

jumlah frekuensi 4 orang siswa atau dapat dipersentasekan 5%. 

Sedangkan untuk kategori sangat rendah diperoleh frekuensinya nihil atau 

bernilai nol dari seluruh responden. Adapun gambar deskriptif persentase 

pengaturan diri dapat dilihat pada gambar 4.7 sebagai berikut. 

 
Gambar 4.7. Analisis Deskriptif Persentase Pengaturan Diri 

 

c. Motivasi 

Hasil pengumpulan dan pengolahan data melalui instrumen 

pada indikator motivasi dari keseluruhan sampel (responden) 

berjumlah 80 siswa dapat dilihat pada Tabel 4.10 sebagai berikut. 
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Tabel 4.10.  Distribusi Frekuensi dan Kategori Skor Motivasi 
(n=80) 

Interval Skor Kategori Frekuensi (F) Persentase (%) 

> 25,2 Sangat Tinggi 11 13,75 

20,3– 25,1 Tinggi 43 53,75 

15,4– 20,2 Sedang 23 28,75 

 10,5- 15,3 Rendah 3 3,75 

≤  10,4 Sangat Rendah 0 0 

Total 80 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 terlihat bahwa dari keseluruhan sampel 

yang berjumlah 80 siswa, sebagian besar indikator motivasi berada pada 

kategori tinggi dengan jumlah frekuensi 43 siswa atau dapat 

dipersentasekan 53,75%. Selanjutnya disusul pada kategori sedang dengan 

jumlah frekuensinya 23 siswa atau dapat dipersentasekan pada 28,75%, 

berada pada kategori sangat tinggi dengan jumlah frekuensi 11 orang 

siswa atau dapat dipersentasekan 13,75% dan berada pada kategori rendah 

dengan jumlah frekuensi 3 orang siswa atau dapat dipersentasekan 3,75%. 

Sedangkan untuk kategori sangat rendah diperoleh frekuensinya nihil atau 

bernilai nol dari seluruh responden. Adapun gambar deskriptif persentase 

indikator motivasi dapat dilihat pada gambar 4.8 sebagai berikut. 

 

Gambar 4.8. Analisis Deskriptif Persentase Motivasi 
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d. Empati 

Hasil pengumpulan dan pengolahan data melalui instrumen 

pada indikator empati dari keseluruhan sampel (responden) berjumlah 

80 siswa dapat dilihat pada Tabel 4.11 sebagai berikut. 

Tabel 4.11.  Distribusi Frekuensi dan Kategori Skor Empati 
(n=80) 

Interval Skor Kategori Frekuensi (F) Persentase (%) 

> 25,2 Sangat Tinggi 13 16,25 

20,3– 25,1 Tinggi 38 47,5 

15,4– 20,2 Sedang 25 31,25 

 10,5- 15,3 Rendah 4 5 

≤  10,4 Sangat Rendah 0 0 

Total 80 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 terlihat bahwa dari keseluruhan sampel 

yang berjumlah 80 siswa, sebagian besar indikator empati berada pada 

kategori tinggi dengan jumlah frekuensi 38 siswa atau dapat 

dipersentasekan 47,5%. Selanjutnya disusul pada kategori sedang dengan 

jumlah frekuensinya 25 siswa atau dapat dipersentasekan pada 31,25%, 

berada pada kategori sangat tinggi dengan jumlah frekuensi 13 orang 

siswa atau dapat dipersentasekan 16,25%. Sedangkan untuk kategori 

sangat rendah diperoleh frekuensinya nihil atau bernilai nol dari seluruh 

responden. Adapun gambar deskriptif persentase indikator empati dapat 

dilihat pada gambar 4.9 sebagai berikut. 
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Gambar 4.9. Analisis Deskriptif Persentase Empati 

 

e. Keterampilan Sosial 

 

Hasil pengumpulan dan pengolahan data melalui instrumen 

pada indikator keterampilan sosial dari keseluruhan sampel 

(responden) berjumlah 80 siswa dapat dilihat pada Tabel 4.12 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.12.  Distribusi Frekuensi dan Kategori Skor Keterampilan 

Sosial (n=80) 
Interval Skor Kategori Frekuensi (F) Persentase (%) 

> 25,2 Sangat Tinggi 7 8,75 

20,3– 25,1 Tinggi 35 43,75 

15,4– 20,2 Sedang 34 42,5 

 10,5- 15,3 Rendah 4 5 

≤  10,4 Sangat Rendah 0 0 

Total 80 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.12 terlihat bahwa dari keseluruhan sampel 

yang berjumlah 80 siswa, sebagian besar indikator keterampilan sosial 

berada pada kategori tinggi dengan jumlah frekuensi 35 siswa atau dapat 
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dipersentasekan 43,75%. Selanjutnya disusul pada kategori sedang dengan 

jumlah frekuensinya 34 siswa atau dapat dipersentasekan pada 42,5%, 

berada pada kategori sangat tinggi dengan jumlah frekuensi 7 orang siswa 

atau dapat dipersentasekan 8,75% dan berada pada kategori rendah dengan 

jumlah frekuensi 4 orang siswa atau dapat dipersentasekan 5%.  

Sedangkan untuk kategori sangat rendah diperoleh frekuensinya nihil atau 

bernilai nol dari seluruh responden. Adapun gambar deskriptif persentase 

indikator keterampilan sosial dapat dilihat pada gambar 4.10 sebagai 

berikut. 

 

Gambar 4.10. Analisis Deskriptif Persentase indikator keterampilan 

sosial 

 

 

B. Pengujian Persyaratan Analisis  

Uji persyaratan analisis dilakukan terhadap data penelitan sebagai 

dasar pertimbangan untuk memilih dan menetapkan jenis teknik analisa data 

yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Pengujian 

hipotesis dilakukan dengan menggunakan rumus analisis korelasi Pearson 
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Product Moment. Oleh karena itu, uji persyaratan analisis yang dilakukan 

pada data penelitian ini adalah uji normalitas dan uji linieritas. 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas menggunakan teknik analisis Komogorof-Smirnof 

dengan program SPSS 20,00 pada probabilitas α = 0.05. Berikut hipotesis 

yang diajukan untuk uji normalitas (Siregar, 2014:153): 

  Ha: Data berdistribusi normal 

  Ho: Data tidak berdistribusi normal 

  Dasar pengambilan keputusan:  

 Jika probabilitas (sign) > α = 0.05, maka Ha diterima, artinya data 

berdistribusi normal. 

 Jika probabilitas (sign) < α = 0.05, maka Ho ditolak, artinya data 

tidak berdistribusi normal. 

Hasil perhitungan uji normalitas ketiga variabel tersebut disajikan 

pada Tabel 4.13 sebagai berikut. 

Tabel 4.13. Hasil Uji Normalitas Variabel X dan Y 

No. Variabel Sig.(p) Sig. alpha Keterangan 

1. 

 

2. 

Kecerdasan Emosi (X) 

 

Self Control (Y) 

0,580 

 

0,958 

 

0,05 

Normal 

 

Normal 

 

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Tabel 4.13 di atas 

menunjukkan probabilitas (sign) kedua variabel > α = 0.05. Probabilitas 

(sign) variabel kecerdasan emosional dan variabel self control (Y) sebesar 

0,000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan 
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berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa data kedua 

variabel berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu 

syarat untuk analisis korelasi Pearson Product Moment.sudah dipenuhi. 

Analisis hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6. 

2. Uji Linearitas  

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing 

data variabel kecerdasan emosional (X) cenderung membentuk distribusi 

garis linear terhadap variabel self control (Y). Uji linearitas menggunakan 

model regresi linier dengan menggunakan program komputer SPSS 20.00 

Berikut hipotesis yang diajukan untuk uji linieritas (Siregar, 2014:179): 

Ha: Data kelompok A dengan kelompok B berpola linier 

Ho: Data kelompok A dengan kelompok B tidak berpola linier 

Jika: Fhitung  ≤ Ftabel, maka Ho diterima 

Jika Fhitung      > Ftabel, maka Ho ditolak 

Hasil perhitungan uji linieritas tersebut disajikan pada Tabel 4.14 

sebagai berikut. 

Tabel 4.14. Uji Linearitas Self Control dan Kecerdasan Emosional 

 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

SELF CONTROL 165,50 9,947 80 
KECERDASAN 
EMOSIONAL 

108,31 8,571 80 
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ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 5767,866 1 5767,866 219,660 ,000b 

Residual 2048,134 78 26,258   

Total 7816,000 79    

 

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Tabel 4.14 di atas 

menunjukkan rata-rata self control sebesar 165,50 dengan standar deviasi 

sebesar 9,947, sedangkan rata-rata kecerdasan emosional 108,31 dengan 

standar deviasi sebesar 8,571. Nilai Fhitung sebesar 219,660 sedangkan 

nilai Ftabel sebesar 0,00. Maka Fhitung> Ftabel, maka dapat disimpulkan Ho 

ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi linear 

sederhana dapat digunakan dalam memprediksi self control yang 

dipengaruhi oleh kecerdasan emosi. Hal ini menunjukkan bahwa salah 

satu syarat untuk analisis korelasi Pearson Product Moment sudah 

dipenuhi. Analisis hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7. 

C. Pengujian Hipotesis  

Setelah uji persyaratan analisis dilakukan dan ternyata semua skor tiap 

variabel penelitian memenuhi persyaratan untuk dilakukan pengujian statistik 

lebih lanjut, maka selanjutnya dilaksanakan pengujian hipotesis. Hipotesis 

penelitian dalam penelitian ini yaitu terdapat hubungan antara kecerdasan 

emosional dengan self control. 

Hasil perhitungan analisis korelasi Pearson Product Moment dapat 

dilihat pada tabel 4.15 sebagai berikut. 
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Tabel. 4.15. Uji Hipotesis Penelitian 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

SELF CONTROL 165,50 9,947 80 

KECERDASAN 

EMOSIONAL 
108,31 8,571 80 

 

Correlations 

 SELF 

CONTROL 

KECERDASAN 

EMOSIONAL 

SELF CONTROL 

Pearson 

Correlation 
1 ,859** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 80 80 

KECERDASAN 

EMOSIONAL 

Pearson 

Correlation 
,859** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 80 80 

 

Berdasarkan tabel 4.15 pada tabel corelations menunjukkan hubungan 

antara kecerdasan emosional dengan self control positif yaitu 0,859. Artinya 

hubungan antara variabel X dan Y searah. Maksud searah disini, semakin 

tinggi kecerdasan emosional, maka semakin tinggi self control. Begitu juga 

sebaliknya, semakin rendah kecerdasan emosional, maka semakin rendah pula 

self control.  

D. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah diuraikan, maka terbukti 

bahwa terdapat hubungan antara kecerdasan emosional dengan self control 

Pada bagian berikut akan dijelaskan pembahasan untuk masing-masing 

variabel yang dikaji dalam penelitian. 
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1. Self Control Siswa Kelas VII SMP Negeri 25 Kota Jambi 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa self control siswa 

kelas VII SMP N 25 Kota Jambi secara keseluruhan berada pada kategori 

tinggi dengan perolehan skor rata-rata sebesar 165,50 dengan besaran 

persentase responden sebesar 71,96%. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar dan hampir seluruh siswa kelas VII SMP N 25 Kota 

Jambi mempunyai kontrol diri yang tinggi dan tidak ada siswa yang 

mempunyai tingkat kontrol diri yang rendah. Kontrol diri siswa ini dapat 

dilihat dari kemampuan siswa dalam mengontrol perilaku, kemampuan 

siswa dalam mengontrol kognitifnya dan kemampuan siswa dalam 

mengontrol keputusan yang akan mereka ambil. Kontrol diri siswa ini 

dapat dilihat dari kamampuan siswa dalam mengontrol perilaku, 

kemampuan siswa dalam mengontrol kognitifnya dan kemampuan siswa 

dalam mengontrol keputusan yang akan mereka ambil. 

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa siswa kelas VII SMP N 25 Kota Jambi masih 

walaupun masih berada pada usia remaja, mereka telah mampu 

mengontrol dirinya. Hal ini berarti bahwa sudah terpenuhi tiga aspek 

yang diungkapkan oleh Averill (dalam Ghufron & Risnawita S, 2010: 29). 

Averill menyebutkan bahwa aspek-aspek kontrol diri terdiri dari kontrol 

perilaku (Behavior Control), kontrol kognitif (cognitive control), dan 

kontrol dalam mengambil keputusan (decesional control). 
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2. Kecerdasan Emosional Siswa Kelas VII SMP Negeri 25 Kota Jambi 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kecerdasan emosi 

siswa kelas VII SMP N 25 Kota Jambi secara keseluruhan berada pada 

kategori tinggi dengan perolehan skor rata-rata sebesar 108,31 dengan 

besaran persentase responden sebesar 72,21%. Kecerdasan emosi yang 

tinggi menunjukan bahwa siswa memiliki kemampuan yang baik dalam 

memahami diri sendiri serta memiliki kecakapan dalam membina 

hubungan dengan orang lain. Hasil penelitian menunjukan bahwa siswa 

telah memiliki kesadaran diri yang tinggi sehingga dapat mengenali diri 

dan memahami emosi yang selanjutnya akan memberikan keyakinan 

yang kuat terhadap diri individu.  

Hasil penelitian pada aspek pengaturan diri menunjukan bahwa 

siswa telah mampu mengendalikan emosi diri. Siswa mampu menekan 

pikiran negatif dan menyelesaikan masalah dengan pemecahan yang 

positif. Seperti yang diungkapkan Goleman (2016:56) pengaturan diri 

yang baik membuat individu mampu menghibur diri sendiri, menangani 

kecemasan, kemurungan maupun perasaan sakit hati. 

 Aspek pengaturan diri pada subyek menunjukkan hasil yang 

tinggi pada indikator pengendalian emosi serta penyelesaian masalah 

dengan hal positif. Hasil yang tinggi pada indikator tersebut 

menunjukkan bahwa subyek telah mampu memahami berbagai emosi 

dan mampu menahan emosi yang akan merugikan orang lain. 
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Hasil menunjukkan bahwa siswa memiliki motivasi yang besar 

dalam mencapai tujuan dalam hidup. Goleman (2016:109) 

mengungkapkan bahwa beragam emosi dapat menghambat maupun 

mengoptimalkan kemampuan pada diri individu bahkan memberi 

dorongan yang kuat untuk berprestasi. Motivasi membuat individu lebih 

efektif dan produktif dalam menggunakan waktu di kehidupan sehari-hari 

sehingga menumbuhkan perasaan berharga.  

Aspek motivasi pada subyek menunjukkan hasil yang sedang 

yang berarti bahwa subyek telah mampu menumbuhkan dorongan dalam 

diri dan bangkit dari kegagalan. Hasil yang tinggi pada indikator fokus 

pada tujuan menunjukkan subyek yang mampu bertahan pada tujuan dan 

tidak mudah goyah oleh gangguan yang datang.  

Hasil juga menunjukkan bahwa siswa telah mampu memahami 

emosi orang lain. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil yang tinggi pada 

aspek empati. Empati membuat individu lebih peka melihat perasaan 

orang lain bahkan terhadap perasaan yang tidak diungkapkan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Goleman (2016:57) 

bahwa orang yang empatik memiliki kemampuan untuk dapat 

menangkap sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan 

keinginan dan kehendak orang lain. Individu yang mampu memahami 

perasaan orang lain dengan baik memiliki peluang yang besar untuk 

menjadi pusat dalam hubungan sosial. Pada aspek empati, indikator 

memahami perasaan orang lain menunjukkan hasil tinggi yang berarti 
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subyek telah mampu telah mampu mengenali dan memahami perasaan 

orang lain baik yang diungkapkan maupun yang tidak diungkapkan. Hal 

tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Nurdin (2009) bahwa 

individu dengan empati tinggi lebih mampu menangkap sinyal-sinyal 

yang di kehendaki oleh orang lain.  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui hasil pada aspek membina 

hubungan dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa siswa 

cukup mampu membina hubungan sosial tanpa mengalami kesulitan yag 

berarti. Seperti yang dikemukakan oleh Goleman (2003:43) bahwa 

individu yang memiliki kemampuan membina hubungan adalah individu 

yang memiliki kepintaran dalam menggugah tanggapan yang 

dikehendaki oleh diri sendiri pada orang lain. 

Kemampuan membina hubungan yang baik akan membuat 

individu berada dalam popularitas, mampu bekerja sama dalam tim serta 

memiliki sikap kepemimpinan dan manajemen konflik yang baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan membina hubungan sangat 

mempengaruhi bagaimana posisi individu dalam sebuah lingkungan 

sosial.  

3. Hubungan Antara Kecerdasan Emosional Dengan  Self Control Siswa 

Kelas VII SMP Negeri 25 Kota Jambi 

Hasil analisis membuktikan bahwa terdapat hubungan antara 

kecerdasan emosional (X) dengan self control (Y). Temuan ini diperoleh 

berdasarkan tabel corelations menunjukkan hubungan antara kecerdasan 
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emosional dengan self control sangat kuat positif yaitu 0,859 dengan 

signifikasi 0,000  < 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 

yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara kecerdasan emosional 

secara signifikan dengan self control diterima kebenarannya.  

Menurut Ghufron & Risnawita S (2010:23) bahwa “Kontrol diri 

berkaitan dengan bagaimana individu mengendalikan emosi serta 

dorongan-dorongan dari dalam dirinya”. Menurut konsep ilmiah, 

pengendalian emosi berarti mengarahkan energi emosike saluran ekspresi 

yang bermanfaat dan dapat diterima secara sosial. Mengontrol emosi 

berarti mendekati situasi dengan menggunakan sikap yang rasional untuk 

merespon situasi tersebut dan mencegah munculnya reaksi yang 

berlebihan. 

Hasil penelitian yang ditemukan juga sependapat dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Firdila Ariesta tahun 2014 “Hubungan 

Antara Kecerdasan Emosi Dengan Kontrol Diri Peserta Didik Di 

Kelas VII SMP Muhammadiyah 6 Padang”, yang mengungkapkan 

bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi 

dengan kontrol diri peserta didik di kelas VII Muhammadiyah 6 Padang 

dengan r hitung sebesar 0,530 dan r tabel sebesar 0,235 df 71 pada taraf 

signifikansi 0,05 atau tingkat kepercayaan 95%, artinya r hitung lebih 

besar dari r tabel dengan tingkat hubungan cukup kuat. 
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Dari hasil temuan serta hasil penelitian yang ditemukan dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi kecerdasan emosional yang dimiliki 

siswa kelas VII SMP N 25 Kota Jambi maka akan berpengaruh terhadap 

self control siswa kelas VII SMP N 25 Kota Jambi. 

 


