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ABSTRAK 

Zarina, Hubungan Kecerdasan Emosi dengan Emotion Focused Coping Strategy 
pada Siswa SMA yang Akan Mengikuti Ujian Nasional, Skripsi, Fakultas 
Psikologi Universitas Airlangga, 2016. xv +  77halaman, 65lampiran. 

 Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara Kecerdasan 
Emosi dengan Emotion Focused Coping Strategy pada siswa SMA yang akan 
mengikuti ujian nasional 2017. Menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosi 
merujuk kepada kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang 
lain, kemampuan memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelola emosi 
dengan baik pada diri sendiri dalam hubungan dengan orang lain (Habsari, 
2005). Sedangkan Lazarus (2006) menyebutkan, dalam emotion focused coping 
tidak dibutuhkan usaha untuk mengubah situasi, karena individu tersebut tidak 
menginginkan suatu hal berhasil. Perubahan penekanan ini dilakukan terhadap 
stress, emosional, yang mana menimbulkan kemarahan ketika suatu hal tidak 
tercapai. Emotion-Focused coping berupaya dalam mengatur respon emosional 
terhadap suatu stresor, contohnya seperti berangan-angan, mencari dukungan 
emosional, dan juga perbandingan sosial (Snyder; Dinoff, 1999). 

Penelitian ini dilakukan kepada siswa SMA yang akan mengikuti ujian 
nasional, yang duduk dikelas XII SMA Negeri 21 Surabaya. Metode ini 
menggunakan penelitian kuantitatif, dengan teknik pengambilan data survey. 
Survey dilakukan secara langsung dengan jumlah subyek sebanyak 178 siswa. 
Alat ukur penelitian ini menggunakan alat ukur yang telah dibuat oleh peneliti 
berdasarkan alat ukur ways of coping oleh Lazarus dan Folkman(1985) sejumlah 
31 aitem, Pengukuran validitas menggunakan validitas isi dengan bantuan 
professional judges. Skor reliabilitas untuk skala emotion focused coping sebesar 
0,989. Kecerdasan emosi diukur menggunakan alat ukur yang diadaptasi dari 
Pratiwi(2015) berdasarkan teori dari Daniel Goleman(1996) sejumlah 40 aitem, 
dengan reliabilitas sebesar 0,878. Analisis data pada penelitian ini menggunakan 
uji korelasi Spearman’s Rho dengan bantuan program statistik SPSS 20.0 for 
windows. 

 Hasil analisa menunjukkan signifikansi sebesar (r)=0,011. Berdasarkan 
hasil analisa tersebut diketahui bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan 
antara kecerdasan emosi dengan emotion focused coping strategy pada siswa 
SMA yang akan mengikuti ujian nasional 

Kata kunci : kecerdasan emosi, emotion focused coping strategy, siswa SMA yang 
akan mengikuti ujian nasional 
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