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ABSTRAK 
 
 

Dwi Yuli Riyawati, 2006. Perbedaan Kematangan Emosi Pada Wanita Usia 25-35 
Tahun Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan Dan Usia Memasuki Perkawinan (Penelitian 
Komparatif Pada Ibu-ibu Rumah Tangga di RW 5 Desa Tunahan Kec. Keling 
Kab.Jepara Tahun 2006). Psikologi. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri 
Semarang. 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya persoalan tentang rendahnya 
tingkat pendidikan dan banyaknya wanita yang telah menikah diusia yang masih 
muda. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbedaan kematangan emosi 
wanita usia 25-35 tahun ditinjau dari tingkat pendidikan dan usia memasuki  
perkawinan di RW V Desa Tunahan Kec. Keling kab. Jepara tahun 2006. 

Hipotesis yang berbunyi ada hubungan antara kematangan emosi ditinjau dari 
tingkat pendidikan dan usia memasuki perkawinan di RW V Desa Tunahan Kec. 
Keling kab. Jepara  diterima, kemudian sub hipotesis yang pertama yaitu perbedaan 
kematangan emosi ditinjau dari tingkat pendidikan diterima, sedangkan sub hipotesis 
yang kedua yaitu perbedaan kematangan emosi ditinjau dari usia memasuki 
perkawinan ditolak. 

Penelitian ini merupakan penelitian komparatif. Dengan populasi ibu-ibu 
rumah tangga di RW V Desa Tunahan Kec. Keling Kab. Jepara. Jumlah anggota 
sampel 67, dengan menggunakan tehnik sampling total sampel. Metode pengumpulan 
data menggunakan skala psikologis, dengan instrumen skala kematangan emosi 
sebanyak 48 aitem. Alat tersebut telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Metode 
analisis data menggunakan metode analisis varian dua jalan, komputasi menggunakan 
bantuan komputer program SPSS versi 11.0. 

Dari hasil penelitian diperoleh skor kematangan emosi ditinjau dari tingkat 
pendidikan 7.231 dengan p value 0.002  termasuk dalam kategori tinggi, dan skor 
usia memasuki perkawinan ditinjau dari kematangan emosi  2.078 dengan p value 
0.134 termasuk dalam kategori rendah. Untuk mengetahui perbedaan antara 
kematangan emosi ditinjau dari tingkat pendidikan dan usia memasuki perkawinan 
menggunakan anova dua jalan. Dari perhitungan anova dua jalan diperoleh perbedaan 
sebesar 0.773 pada pendidikan SD dalam kategori rendah, 0.828 pada pendidikan 
SMP  dalam kategori tinggi dan 0.75 pada pendidikan SMA dalam kategori tinggi., 
dan 0.636  pada usia 18 sampai dengan 21 tahun dalam kategori tinggi, 0.571 pada 
usia 22 sampai dengan  25 tahun dalam kategori tinggi dan 0.5 pada usia 26 sampai 
29 tahun dalam kategori tinggi. Maka semakin tinggi tingkat pendidikan pada ibu-ibu 
maka semakin tinggi pula tingkat kematangan emosi. 

Saran: Agar lebih meningkatkan tingkat pendidikan kejenjang yang lebih 
tinggi sebelum mengambil keputusan untuk menikah, mencari pengalaman yang 
bermanfaat yang dapat dijadikan bekal hidup sehingga dalam menjalani kehidupan 
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rumah tangganya dapat berjalan dengan baik, memperhatikan usia sebelum 
melangkah keperkawinan dengan pertimbangan kematangan fisiologis, kematangan 
psikologis, kematangan sosial, tujuan masa depan serta perbedaan perkembangan 
antara pria dan wanita. 

 
Kunci :Kematangan emosi, tingkat pendidikan, usia memasuki perkawinan. 
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap individu menginginkan adanya perubahan dalam dirinya. Salah satu 

adalah perubahan dalam hal emosi. Emosi dapat dirumuskan sebagai suatu 

keadaan yang terangsang dari organisme, mencakup perubahan-perubahan yang 

disadari, yang mendalam sifatnya, dan perubahan perilaku (Chaplin, 2002:163). 

Emosi yang matang dapat menjadikan individu tersebut lebih dapat menempatkan 

dirinya sesuai dengan keadaan. 

Kematangan emosi sangat diperlukan untuk pendewasaan diri. Individu 

yang telah mencapai kematangan dalam hal emosi dapat diidentifikasikan sebagai 

individu yang dapat menilai situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum 

bertindak, tidak lagi bereaksi tanpa berpikir sebelumnya seperti anak-anak atau  

orang yang tidak matang (Hurlock, 1994: 213). Individu yang telah mencapai 

kematangan emosi mampu mengontrol dan mengendalikan emosinya, dapat 

berpikir secara baik dengan melihat persoalan secara obyektif dan mampu 

mengambil sikap dan keputusan akan  suatu hal yang tepat (Walgito, 1984: 42). 

Kebanyakan wanita yang telah berusia 25-35 tahun telah menikah dan 

telah memiliki keturunan. Pada usia 25-35 tahun ini pula banyak terjadi 

permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga baik itu yang berkenaan dengan 

masalah ekonomi, masalah mendidik anak, masalah pekerjaan, masalah hubungan 

baik antar tetangga, dan masalah-masalah lain yang timbul dalam kehidupan 
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rumah tangga. Fenomena ini pula yang terjadi di lingkungan penelitian 

mengadakan penelitian. Budaya yang dijunjung di lingkungan penelitian ini 

adalah budaya jawa, karena mayoritas penduduk di lingkungan ini adalah orang 

jawa jadi perbedaan budaya tidak menjadikan pengaruh dalam kehidupan 

bertetangga. 

Usia 25-35 tahun bagi wanita merupakan usia produktif. Pada usia ini 

wanita yang telah menikah baik itu karena telah mencapai kematangan emosi 

ataupun belum mencapai kematangan emosi, namun bagi mereka yang telah 

menikah diharapkan telah mencapai kematangan emosi karena ia harus hidup 

terpisah dari keluarganya. Masa dewasa dimulai dari umur 18 tahun sampai kira-

kira 40 tahun, saat perubahan fisik dan psikologi yang menyertai berkurangnya 

kemampian reproduksi. Dengan meningkatnya lamanya hidup atau panjangnya 

usia rata-rata maka orang dewasa sekarang mencakup waktu yang paling lama 

dalam rentang hidup (Hurlock, 1980: 246). 

Dari hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan di RW V Desa Tunahan 

Kec. Keling Kab. Jepara, banyak remaja muda yang telah menikah pada usia 

sangat muda, yang seharusnya pada usia mereka masih merasakan indahnya 

bangku sekolah, namun fenomena yang terjadi mereka telah menjadi seorang ibu 

muda yang harus mengasuh anak-anak mereka, mengerjakan pekerjaan rumah 

tangga. Usia yang sangat muda menimbulkan kekurangmatangan emosi sehingga 

banyak ibu-ibu muda yang mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah-
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masalah yang timbul dalam perkawinannya.  Permasalahan yang sering timbul 

dalam berkehidupan berumahtangga salah satunya   masalah  mendidik anak. 

Tingkat pendidikan di lingkungan ini dapat dikatakan masih rendah. 

Kebanyakan mereka yang menikah di usia muda adalah mereka yang lulus SD, 

SLTP, dan SLTA. Perbedaan tingkat pendidikan menjadikan perbedaan 

kematangan emosi pada ibu-ibu di RW V Desa Tunahan Kec. Keling kab. Jepara. 

Dari survey yang dilakukan peneliti di lingkungan ini tidak ditemukan adanya 

pasangan yang berpendidikan lebih tinggi. Kebanyakan ibu-ibu di lingkungan ini 

tidak memiliki pengalaman  wirausaha, kerajinan tangan, atau keterampilan 

khusus yang dapat dijadikan sebagai penghasilan tambahan sehingga hanya 

menjadi ibu rumah tangga. 

 Adanya perkumpulan ibu-ibu seperti arisan, pengajian rutin, PKK dan 

lain sebagainya merupakan salah satu aktivitas yang dapat mempererat hubungan 

antara ibu satu dengan ibu yang lainnya karena dalam perkumpulan ini ibu-ibu 

dapat lebih mengenal karakter ibu-ibu yang lainnya, mendapat ilmu, dapat 

bertukar pikiran antar ibu satu dengan yang lainnya, memperoleh pengalaman 

dalam mengatur rumahtangga deri ibu lain. Keakraban perlu dijaga agar 

hubungan baik selalu terjalin sehingga perbedaan ekonomi, perbedaan tingkat 

pendidikan, dan masalah mendidik anak, masalah antar keluarga dapat diatasi 

dengan cara kekeluargaan. Dalam pernikahan diperlukan adanya kematangan  

dalam hal emosi karena dengan keadaan emosi yang matang, individu dapat 

berpikir secara baik, dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan 

demikian kehidupan dalam berrumah tangga dapat berjalan dengan baik dan 

lancar. 
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Usia pernikahan ibu-ibu di RW V Desa Tunahan Kec. Keling kab. Jepara 

rata-rata lebih dari 5 tahun. Pernikahan yang dilakukan pada usia yang cukup 

muda namun dapat menjadikan kehidupan dalam rumah tangganya berjalan 

dengan baik, karena mereka telah mengetahui peran masing-masing. Tentu saja 

mereka dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah-masalahnya 

dilakukan dengan penyelesaian yang baik, salah satunya dalam memutuskan 

untuk menikah.  Dari gambaran yang ada tentu saja ibu-ibu di lingkungan ini 

adalah ibu-ibu dengan tingkat kematangan emosi yang baik, ibu-ibu yang 

memiliki keluarga yang bahagia, tingkat pendidikannya yang cukup, usia 

pernikahannya cukup lama.  

Kecenderungan dewasa ini, individu yang belum mencapai kematangan 

emosi akan menunjukkan reaksi terhadap penundaan perkawinan. Beberapa 

alasan orang dewasa tidak mau menikah atau menunda perkawinan dapat 

dikarenakan oleh sering gagal dalam mencari pasangan, tidak mau memikul 

tanggungjawab perkawinan dan orangtua, keinginan untuk meniti karier yang 

menuntut kerja lama dan jam kerja tanpa batas dan banyak berpergian, jarang 

mempunyai kesempatan untuk berjumpa dan berkumpul dengan lawan jenis yang 

dianggap cocok dan sepadan, kekecewaan yang pernah dialami karena kehidupan 

keluarga yang tidak bahagia pada masa lalu atau pengalaman pernikahan yang 

tidak membahagiakan yang dialami oleh temannya, besarnya kesempatan untuk 

meningkatkan jenjang karier, dan mempunyai kepercayaan bahwa mobilitas sosial 

akan lebih mudah diperoleh apabila dalam keadaan lajang daripada setelah 
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menikah (Hurlock, 1994: 301). Bahkan bisa dikatakan individu yang belum 

mencapai kematangan emosi belum siap melangsungkan perkawinan. Hal ini 

dikarenakan individu yang belum mencapai kematangan emosi akan sulit dalam 

menyelesaikan masalah dalam kehidupan berumahtangganya disamping 

kurangnya kematangan dalam berpikir. 

Faktor manusia memegang peranan yang penting. Hal ini bisa dimengerti 

sebab tumbuh kembang manusia terpancang pada usia kronologis dan usia mental 

seseorang. Diharapkan semakin tinggi usia kronologis seseorang menjadi lebih 

matang dan dewasa. Kedewasaan seseorang tercermin dengan stabilnya emosi, 

tidak mudah kena pengaruh (Jurnal Pemberdayaan Perempuan, 2001: 5) 

Dengan demikian ada perbedaan kematangan emosi pada wanita usia 25-

35 tahun ditinjau dari tingkat pendidikan dan usia memasuki perkawinan. Dapat 

ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang dan 

semakin tinggi usia seseorang dalam melakukan perkawinan maka individu 

tersebut akan  semakin matang  dalam hal  emosi. 

 

B. Perumusan  Masalah 

Bertolak dari latar belakang masalah bahwa suatu keadaan dianggap 

sabagai indikator dari suatu persoalan, maka persoalan pokok yang ingin diteliti 

yaitu apakah ada perbedaan kematangan emosi pada ibu-ibu yang berada di RW 

V Desa Tunahan Kec. Keling Kab. Jepara Tahun 2005 ditinjau dari tingkat 

pendidikan dan usia  memasuki perkawinan. 



 

 

6

C. Tujuan Penelitian 

Dari latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan dari 

penelitian ini antara lain: 

1. Mengetahui perbedaan kematangan emosi pada wanita usia 25-35 

tahun ditinjau dari tingkat pendidikan (SD, SLTP, dan SLTA) di RW 

V Desa Tunahan Kec. Keling Kab. Jepara  tahun 2006. 

2. Mengetahui perbedaan kematangan emosi pada wanita usia 25-35 

tahun ditinjau dari usia memasuki perkawinan di RW V Desa Tunahan 

Kec. Keling Kab. Jepara tahun 2006. 

 

D. Penegasan Istilah 

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini dan perlu 

diberikan penjelasan. Ini dilakukan dengan maksud menghindari kemungkinan 

terjadinya interprestasi makna dalam menggunakan istilah-istilah dalam 

penelitian. Istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut 

1. Kematangan Emosi 

Walgito (1984: 42) menyatakan bahwa seseorang telah mencapai 

kematangan emosi bila dapat mengendalikan emosinya dan diharapkan 

individu berpikir secara matang, melihat persoalan secara obyektif. 

2. Tingkat pendidikan  

Tingkat adalah lapisan sesuatu yang disusun menurut tinggi rendahnya 

(Purwadarminta, 2002: 107) Menurut Ngalim (1993: 11) pendidikan adalah 
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segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk 

memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya kearah kedewasaan. Jadi 

tingkat pendidikan adalah lapisan atau tingkatan yang dapat memberikan 

bimbingan dan pengarahan yang diberikan pada peserta didik. 

3. Usia memasuki perkawinan 

Menurut Walgito (2000: 12) memasuki perkawinan berarti memasuki 

dunia rumah tangga. Usia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria adalah 

usia seseorang telah dikatakan matang secara fisiologis (Walgito, 2000: 31-

32), sedang secara psikologis usia yang dikatakan telah matang adalah usia 

18-21 tahun (Monks, 2001: 225). Dari penjelasan di atas dapat ditarik 

disimpulkan bahwa usia memasuki perkawinan adalah usia dimana seseorang 

telah matang dalam memasuki dunia rumah tangga yaitu sekitar 18 tahun. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada 

psikologi khususnya psikologi perkembangan tentang kematangan emosi pada 

wanita usia   25-35 tahun di RW V Desa Tunahan, Kec. Keling Kab. Jepara, tahun 

2005 bahwa dengan kematangan emosi yang baik dapat menjadikan individu 

berpikir secara matang dan obyektif sedangkan kematangan emosi di tinjau dari 

tingkat pendidikan dapat menjadikan individu tersebut menjadi manusia yang 

kreatif, bertanggung jawab dan berketerampilan (Fattah: 5) sehingga tingkat 
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pendidikan yang tinggi dan usia memasuki perkawinan yang matang menjadi hal 

yang dapat mempengaruhi kematangan emosi. 

2. Manfaat Praktis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ibu-ibu 

rumah tangga khususnya dan bagi remaja pada umumnya bahwa tingkat 

pendidikan dan usia memasuki perkawinan dapat mempengaruhi kematangan 

emosi seseorang, sehingga akan lebih baik bila mempertimbangkan tingkat 

kematangan emosi sebelum memutuskan untuk menikah, dengan cara mencari 

pengalaman kerja yang cukup, dan meningkatkan tingkat pendidikan. 

 

F. Garis Besar Sistematika Skripsi 

Sistematika dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) pokok yaitu meliputi : 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian ini berisi halaman judul, sari, halaman pengesahan, halaman motto 

dan persembahan, pernyataan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 

grafik, serta daftar lampiran. 

2. Bagian Isi Skripsi 

Bagian isi skripsi terdiri dari : 

Bab I Pendahuluan yang berisi tentang secara global isi skripsi ini. Pada 

pendahuluan dikemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan  sistemtika 

skripsi. 
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Bab II Landasan Teori dan Hipotesis. Pada bab ini terdapat tinjauan 

pustaka, memuat teori-teori yang dijadikan sebagai landasan penulisan dalam 

penelitian ini meliputi; a) Kematangan Emosi yang meliputi; pengertian 

kematangan emosi, ciri-ciri kematangan emosi, faktor-faktor yang 

mempengaruhi kematangan emosi, b) Tingkat Pendidikan yang meliputi; 

pengertian tingkat pendidikan, ciri-ciri  pendidikan, tujuan pendidikan, 

tingkatan dalam pendidikan,  c) usia memasuki perkawinan yang meliputi; 

pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, sahnya perkawinan, batas usia 

memasuki perkawinan, d) perbedaan usia memasuki perkawinan dan tingkat 

pendidikan terhadap kematangan emosi dan hipotesis tentang kematangan 

emosi pada wanita usia 25-35 tahun ditinjau dari tingkat pendidikan dan usis 

memasuki perkawinan di Desa Tunahan Kec. Keling Kab. Jepara tahun 2006. 

Bab III Metodologi Penelitian. Pada bagian ini berisi tentang jenis 

penelitian, metode penentuan objek peneliti yang terdiri dari: populasi, sampel 

dan tehnik sampling, variabel penelitian, metode pengumpilan data, metode 

pengumpulan validitas dan reliabilitas, pelaksanaan uji coba, hasil uji coba 

analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi tentang hasil-hasil 

penelitian yang meliputi; persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, uji 

validitas dan reliabilitas, hasil penelitian dan analisis data, pembahasan hasil 

penelitian. 
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Bab V Penutup. Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan yang ditarik 

dari analisis data hipotesis serta pembahasan, saran yang berisi masukan-

masukan bagi penulis untuk perbaikan. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Pada bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. KEMATANGAN EMOSI 

1.  Pengertian Kematangan Emosi. 

Patty (1982: 117) menyatakan bahwa emosi adalah perasaan terkejut, 

takut, sedih, marah, gembira yang bersifat bukan saja rohani tetapi juga jasmani. 

Emosi dapat dirumuskan sebagai suatu keadaan yang merangsang dari organisme, 

mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya, dan 

perubahan perilaku. (Chaplin, 2002: 163). 

Adapun Crow & Crow (dalam Sunarto dan Hartono, 2002: 150) 

menyatakan bahwa emosi adalah “An emotion, is an affective experience that 

accompanies generalized inner adjustment and mental and psychological stirred-

up state in the individual, and that shows it self in this overt behavior”, atau 

dengan kata lain emosi adalah  pengalaman afektif yang disertai penyesuaian dari 

dalam diri individu tentang keadaan mental, fisik, dan berwujud suatu tingkah 

laku yang tampak. 

Emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-

perubahan fisik. Sunarto (2002: 150) mengungkapkan bahwa pada saat terjadi  

emosi seringkali terjadi perubahan-perubahan pada fisik, antara lain berupa : 

1. Reaksi elektris pada kulit: meningkat bila terpesona. 

2. Peredaran darah: Bertambah cepat bila marah. 
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3. Denyut jantung: bertambah cepat bila terkejut. 

4. Pernapasan: bernapas panjang kalau kecewa. 

5. Pupil mata: membesar bila marah. 

6. Liur: mengering kalau takut atau tegang. 

7. Bulu roma: berdiri kalau takut. 

8. Pencernaan: mencret-mencret kalau tegang. 

9. Otot: ketegangan dan ketakutan mebyebabkan otot menegang atau 

bergetar (tremor). 

10. Komposisi darah: komposisi darah akan ikut berubah karena emosional 

yang menyebabkan kelenjar-kelenjar lebih aktif. 

Berdasarkan tanda-tanda perubahan yang telah dijelaskan diatas bahwa 

emosi yang baik adalah emosi yang dapat mengendalikan perubahan-perubahan  

fisik sedangkan kematangan adalah suatu kesiapan. Gunarsa (1991: 25) 

menyatakan bahwa kematangan emosi merupakan dasar perkembangan seseorang 

dan sangat mempengaruhi tingkah laku. Selain itu Chaplin (2000: 165) 

mendefinisikan kematangan emosi adalah suatu keadaan atau kondisi mencapai 

tingkat kedewasaan dari perkembangan emosional dan karena itu pribadi yang 

bersangkutan tidak lagi menampilkan pola emosional yang pantas bagi anak-anak. 

Hurlock (1994: 213) mengemukakan bahwa petunjuk kematangan emosi 

pada diri individu adalah kemampuan individu untuk menilai situasi secara kritis 

terlebih dahulu sebelum bereaksi secara emosional, tidak lagi bereaksi tanpa 

berpikir sebelumnya seperti anak-anak atau orang yang tidak matang, sehingga 
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akan menimbulkan reaksi emosional yang stabil dan tidak berubah-ubah dari satu 

emosi atau suasana hati ke emosi atau suasana hati yang lain. Individu dikatakan 

telah mencapai kematangan emosi apabila mampu mengontrol dan 

mengendalikan emosinya sesuai dengan taraf perkembangan emosinya. 

Walgito (1984: 42) menyatakan bahwa seseorang telah mencapai 

kematangan emosi bila dapat mengendalikan emosinya dan diharapkan individu 

berpikir secara matang, melihat persoalan secara obyektif. 

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan diatas dapat 

dikemukakan bahwa kematangan emosi adalah kemampuan individu untuk 

mengadakan tanggapan-tanggapan emosi secara matang dan mampu mengontrol 

serta mengendalikan emosinya sehingga menunjukkan suatu kesiapan dalam 

bertindak.   

 

2. Ciri-ciri Kematangan Emosi 

Petunjuk dari kematangan emosi adalah apabila seseorang menilai situasi 

secara kritis terlebih dahulu sebelum ia bereaksi secara emosianal dan tidak lagi 

bereaksi  tanpa berpikir sebelumnya (Hurlock, 1994: 213). Selain itu Walgito 

(1984: 41) mengatakan bahwa bila seseorang telah matang emosinya, telah dapat 

mengendalikan emosinya, maka akan dapat berpikir secara matang, berpikir 

secara baik dan berpikir secara  obyektif. 

Adapun ciri kematangan menurut Anderson (dalam Mappiare, 1983:17-

18) antara lain adalah : 



 14

1. Berorientasi pada tugas, bukan pada diri atau pada ego; minat orang 

matang berorientasi pada tugas-tugas yang dikerjakan, dan tidak condong 

pada perasaan-perasaan diri sendiri atau untuk kepentingan pribadi. 

2. Tujuan-tujuan yang jelas dan kebiasan-kebiasan bekerja yang efisien ; 

seseorang yang matang melihat tujuan-tujuan yang ingin dicapainya 

secara jelas dan tujuan-tujuan itu dapat didefinisikannya secara cermat dan 

tahu mana yang pantas dan tidak serta bekerja secara terbimbing menuju 

arahnya. 

3. Mengendalikan perasaan pribadi ; seseorang yang matang dapat menyetir 

perasaan-perasaannya dalam mengerjakan sesuatu atau berhadapan 

dengan orang-orang lain. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi 

mempertimbangkan pula perasaan-perasaan orang lain. 

4. Keobyektifan ; orang matang memiliki sikap obyektif yaitu berusaha 

mencapai keputusan dalam keadaan yang bersesuaian dengan kenyataan. 

5. Menerima kritik dan saran ; orang matang memiliki kemauan yang 

realitas, paham bahwa dirinya tidak selalu benar, sehingga terbuka 

terhadap kritik-kritik dan saran-saran orang lain demi peningkatan dirinya. 

6. Pertanggungjawaban terhadap usaha-usaha pribadi ; orang yang matang 

mau memberi kesempatan pada orang-orang lain membantu usaha-

usahanya untuk mencapai tujuan. Secara realistik  diakuinya bahwa 

beberapa hal usahanya tidak selalu dapat dinilainya secara sungguh-
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sungguh, sehingga untuk itu dia menerima bantuan orang lain. Tetapi tetap 

dia bertanggungjawab secara pribadi terhadap usaha-usahanya. 

7. Penyesuaian yang realistik terhadap situasi-situasi baru ; orang yang 

matang dapat menempatkan diri seirama dengan kenyataan-kenyataan 

yang dihadapinya dalam situasi-situasi baru. 

Menurut pendapat Walgito (2002: 45) ada beberapa ciri kematangan 

emosi, yaitu: 

a. Dapat menerima baik keadaan dirinya maupun keadaan orang lain seperti 

adanya, sesuai dengan keadaan obyektifnya. Hal ini disebabkan karena 

seseorang yang lebih matang emosinya dapat berpikir secara lebih baik, dapat 

berpikir secara obyektif. 

b. Tidak bersifat impulsif, akan merespon stimulus dengan cara berpikir baik, 

dapat mengatur pikirannya untuk memberikan tanggapan terhadap stimulus 

yang mengenainya. 

c. Dapat mengontrol emosi dan mengekspresikan emosinya dengan baik.  

d. Bersifat sabar, penuh pengertian dan pada umumnya cukup mempunyai 

toleransi yang baik. 

e. Mempunyai tanggung jawab yang baik, dapat berdiri sendiri, tidak mudah 

mengalami frustasi dan akan menghadapi masalah dengan penuh pengertian. 

Menurut Smithson (dalam Rogers, 1981: 100) menyatakan bahwa ada 

tujuh karakteristik yang dapat mengindikasikan kematangan emosi, yaitu: 
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a. Kemandirian, adalah kemampuan untuk menentukan dan memutuskan apa 

dikehendakinya serta tanggung jawab atas keputusannya itu. 

b. Mampu menerima realita, yaitu kemampuan untuk menerima kenyataan 

bahwa dirinya tidak selalu sama dengan orang lain, bahwa ia memiliki 

kesempatan, kemampuan serta tingkat intelegensia yang berbeda dengan 

orang lain. Dengan menyadari hal tersebut ia dapat menentukan tingkah laku 

yang tepat. 

c. Mampu beradaptasi, yaitu kemampuan untuk menerima orang lain atau situasi 

tertentu dengan cara yang berbeda-beda. Dengan kata lain, dapat bersikap 

fleksibel dalam menghadapi orang lain atau situasi tertentu. 

d. Mampu merespon secara peka terhadap orang lain. Kemampuan merespon ini 

harus melibatkan kesadaran bahwa setiap individu adalah unik dan memiliki 

hak-haknya sendiri, dengan demikian diharapkan seseorang akan mampu 

merespon dengan tepat terhadap keunikan masing-masing individu. 

e. Memiliki kapasitas untuk seimbang secara emosional. Individu dengan 

tingkat kematangan emosi yang tinggi menyadari bahwa sebagai mahluk 

sosial yang memiliki ketergantungan pada orang lain, namun ia tidak harus 

takut bahwa ketergantungan itu akan menyebabkan ia diperalat oleh orang 

lain. 

f. Mampu berempati pada orang lain sehingga dapat mamahami perasaan dan 

pikiran orang lain. 
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g. Mampu mengontrol permusuhan dan amarah. Untuk dapat mengontrol 

amarahnya harus mengenali batas sensitivitas dirinya. Jadi dengan 

mengetahui hal-hal apa saja yang membuat dirinya marah, ia akan dapat 

mengontrol amarahnya. 

Menurut Maslow dalam Dariyo (2003: 125) bahwa individu yang 

mengalami kematangan emosi memperlihatkan beberapa ciri : 

a. Tak ada sindrom atau gangguan psikoneurotik, seperti rasa takut, khawatir 

dan cemas yang tidak beralasan. 

b. Mampu memandang hidup dan kehidupan pribadinya secara positif yaitu 

memiliki insting atau pemahaman dan penerimaan yang baik. 

c. Mempunyai spontanitas, mampu bertingkah laku yang wajar dan mudah 

menyesuaikan diri dengan keadaan yang berlangsung. 

d. Mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi secara objektif. 

e. Tidak tergantung pada orang lain secara berlebihan. 

Berdasarkan ciri-ciri kematangan emosi yang telah diuraikan diatas maka 

dapat dikemukakan bahwa ciri-ciri kematangan emosi dapat dikelompokkan 

sebagai berikut : 

a. Dapat menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya. 

b. Mampu mengontrol dan mengarahkan emosi 

c. Mampu menyikapi masalah secara positif. 

d. Tidak mudah frustasi terhadap permasalahan yang muncul. 

e. Mempunyai tanggung  jawab. 

f. Kemandirian. 
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g. Kemampuan adaptasi.  

 

3.   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kematangan Emosi. 

Walgito (1984: 42) mengatakan bahwa kematangan emosi berkaitan 

dengan unsur individu. Makin bertambahnya usia seseorang diharapkan emosinya 

akan lebih matang dan individu akan lebih menguasai atau mengendalikan 

emosinya.  

Usia dewasa menurut Hurlock (1994: 246-249) dimulai sejak usia 18-40 

tahun, dengan lamanya hidup maka dewasa mencakup waktu yang lama dalam 

rentang hidup, dimana pada masa dewasa individu melakukan penyesuaian  diri 

secara mandiri terhadap kehidupan dan harapan sosial. Sekitar awal atau 

pertengahan umur tiga puluhan kebanyakan orang telah mampu menentukan 

masalah-masalah mereka dengan cukup baik sehingga menjadi cukup stabil dan 

matang secara emosiny, bila hal ini belum tercapai maka merupakan tanda orang 

belum matang secara emosional. 

Rogers (1981: 101-105) menguraikan beberapa faktor pengaruh kematangan 

emosi antara lain adalah: 

a. Keluarga. Pengalaman dengan keluarga mempengaruhi perkembangan emosi 

seseorang dan menumbuhkan perasaan kesepian, ketakutan dan kecemasan 

akan perpisahan. 

b. Jenis Kelamin. Perempuan lebih matang emosinya daripada laki-laki. Peneliti 

Barkeley (Rogers, 1981: 102) menunjukkan bahwa perilaku perempuan 
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terganggu pada awal masa remaja, barangkali karena budaya permisif pada 

perempuan yang mengakibatkan perempuan cepat emosi, tetapi lebih cepat 

stabil dibanding laki-laki dan perempuan lebih dapat mengekspresikan 

emosinya daripada laki-laki.  

c. Televisi. Televisi memberikan gambaran yang membingungkan antara yang 

nyata dan tidak nyata. Efeknya sangat besar terutama film-film keras sehingga 

mengakibatkan munculnya agresi. 

Menurut Young (1985: 345-354) faktor yang mempengaruhi kematangan 

emosi antara lain adalah: 

a. Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan tempat hidup termasuk didalamnya yaitu lingkungan 

keluarga dan lingkungan 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 menganggu kematangan emosi. 

b. Faktor individu 

Faktor individu meliputi faktor kepribadian yang dipunyai individu. Adanya 

persepsi pada 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. Kalau 

individu dapat membatalkan pikiran-pikiran yang keliru menjadi pikiran-
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pikiran yang benar, maka individu dapat menolong dirinya sendiri untuk 

mengatur emosinya sehingga dapat mempersepsikan sesuatu hal dengan baik. 

c. Faktor pengalaman 

Pengalaman yang diperoleh individu selama hidupnya akan mempengaruhi 

kematangan emosinya. Pengalaman yang menyenangkan akan memberikan 

pengaruh yang positif terhadap individu, akan tetapi pengalaman yang tidak 

menyenangkan bila selalu terulang dapat memberi pengaruh negatif terhadap 

individu maupun terhadap kematangan emosi individu tersebut. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kematangan emosi antara lain adalah usia, keluarga, lingkungan, 

jenis kelamin, media televisi, pengalaman serta individu itu sendiri. 

 

B.  TINGKAT PENDIDIKAN 

1. Pengertian  Tingkat  Pendidikan. 

a.  Pengertian Tingkat 

Tingkat menurut Purwadarminta (2002: 107) mempunyai pengertian 

lapisan sesuatu yang disusun menurut tinggi rendahnya. 

b.  Pengertian Pendidikan 

Menelaah makna yang tertulis dalam UU NO 20 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pada pasal 1 ayat 1 bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
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untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, ahklak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat dan negara. Pendidikan mempunyai peranan yang menentukan 

bagi perkembangan dan perwujudan diri individu.  

 Beberapa pengertian pendidikan  dari berbagai tokoh antara lain: 

1.  Driyakara ( dalam Fuad, 2003: 4 )mengatakan bahwa pendidikan adalah 

upaya memanusiakan manusia  muda. Pengangkatan manusia ke taraf 

insani itulah yang disebut mendidik. 

2. Dalam Dictionary of Education ( dalam Fuad, 2003: 4 ) pendidikan adalah 

proses seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk 

tingkah laku lainnya didalam masyarakat ia hidup, proses sosial   yakni 

orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan 

terkontrol  (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dia dapat 

memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan 

kemampuan individu yang optimal. 

3. Crow and Crow ( dalam Fuad, 2003: 4 )menyebut pendidikan adalah 

proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu 

untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya 

serta kelembagaan sosial dari dari generasi kegenerasi. 

4. Ki Hajar Dewantara ( dalam Fuad, 2003: 4 ) menyebutkan pendidikan 

berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti  

(kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek). 
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Pendidikan menurut Ngalim (1993: 11)  adalah segala usaha orang dewasa 

dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan 

jasmani dan rohaninya kearah kedewasaan. Selain itu, dapat pula dikatakan 

bahwa pendidikan adalah pimpinan yang diberikan secara sengaja oleh orang 

dewasa kepada anak-anak , dalam pertumbuhannya (jasmani dan rohani) agar 

berguna bagi diri sendiri dan masyarakat.  

Poerwadarminta (2002: 250) pendidikan adalah ilmu, yang dapat 

didapatkan baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Sedangkan 

mendidik (Poerwadarminta, 2002: 250) merupakan suatu pemberian latihan –

latihan atau ajaran-ajaran mengenai ahklak dan kecerdasan pikiran. 

c.  Pengertian  Tingkat Pendidikan 

Coombs (Idris, 1992:52) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

tingkat pendidikan adalah taraf kemampuan yang ditentukan dari hasil belajar, 

dari saat masuk sekolah hingga kelas terakhir yang dicapai seseorang dengan 

mengabaikan kelebihan waktu untuk jenjang didalam pendidikannya.  

Dapat diketahui bahwa masalah pendidikan merupakan masalah yang 

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pendidikan merupakan kunci 

utama untuk merubah sikap dan unsur tradisi yang menghambat 

pembangunan, dapat pula dikatakan pendidikan itu penting kerena tidak ada 

suatu masyarakat yang berhasil meningkatkan taraf kecerdasan dan 

mengabaikan pendidikan yang pada dasarnya akan mengembangkan potensi 
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baik jasmani maupun rohani , sehingga dapat berkembang sesuai dengan 

perkembangannya untuk mencapai tujuan hidup yaitu karier atau pekerjaan. 

Dalam pendidikan diperlukan adanya proses pembentukan pribadi yang 

meliputi dua sasaran yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang usianya  

belum dewasa dan pembentukan pribadi bagi mereka yang usianya telah 

dewasa. Dalam penelitian ini menekankan pada pribadi yang sudah dewasa, 

hal ini meningkat sejalan dengan meningkatnya tantangan hidup yang selalu 

berubah. Pendidikan merupakan wahana penting untuk membangun manusia-

manusia yang menjadi sumber daya dalam pembangunan. Oleh karena itu 

pendidikan dalam melaksanakan tugasnya tidak melakukan kesalahan dalam 

mendidik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka pendidikan dapat diartikan sebagai suatu 

proses pertumbuhan yang menyesuaikan dengan lingkungan, suatu 

pengarahan dan bimbingan yang diberikan kepada anak dalam 

pertumbuhannya, suatu usaha sadar untuk menciptakan suatu keadaan atau 

situasi tertentu yang dikehendaki oleh masyarakat, suatu pembentukan 

kepribadian dan kemampuan anak dalam menuju kedewasaan ( dalam Fuad, 

2003: 5 ) 

 

2. Ciri-ciri Pendidikan 

Dengan kata lain pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan individu guna 

menghasilkan perubahan-perubahan yang sifatnya permanen (tetap) dalam 
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tingkah laku , pikiran, dan sikap. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha 

pemberian informasi dan pembentukan keterampilan saja, tetapi juga usaha untuk 

mewujudkan keinginan, kebutuhan dan kemampuan individu guna pencapaian 

pola hidup pribadi, sosial yang memuaskan. Pendidikan tidak hanya dipandang 

sebagai sarana untuk persiapan hidup yang akan datang, tetapi juga untuk 

kehidupan sekarang yang dialami individu dalam perkembangannya menuju 

ketingkat kedewasaan (Fuad, 2003: 5). 

Berdasarkan pernyatan tersebut dapat didefinisikan beberapa ciri 

pendidikan, antara lain: 

a. Pendidikan mengandung tujuan, yaitu kemampuan untuk berkembang 

sehingga bermanfaat untuk keperluan hidup. 

b. Untuk mencapai tujuan itu, pendidikan melakukan usaha yang terencana 

dalam memilih isi (materi), strategi, dan tehnik penilaian yang sesuai. 

c. Kegiatan pendidikan dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat (formal dan nonformal).(Hadikusumo, 1995: 21) 

 

3. Tujuan Pendidikan 

Penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan dimaksud 

dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal yamg 

dapat saling melengkapi dan memperkaya (UU No.20/2003 Pasal 13 Ayat 1). 

Pendidikan nasional pada jalur pendidikan formal terdiri atas pendidikan 

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (UU No.20/2003 Pasal 14).. 
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Dengan demikian pendidikan bertujuan mempersiapkan generasi muda 

untuk terjun dalam masyarakat yaitu kehidupan masyarakat dengan segala 

karakteristik dan kekayaan budayanya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi 

pendidikan. Oleh karena itu tujuan, isi serta proses pendidikan harus disesuaikan 

dengan kondisi karakteristik yaitu kekayaan dan perkembangan masyarakat 

tersebut. Tujuan yang lain yang ingin dicapai untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (UU No 20/2003 

Pasal 3)  

Tiga misi yang melatarbelakangi pembangunan nasional dibidang 

pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas 

manusia Indonesia, dan mengembangkan kemampuan setiap warga negara untuk 

mengembangkan dirinya.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikana 

adalah mempersiapkan generasi muda untuk terjun dalam masyarakat, 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 
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4. Tingkatan Dalam Pendidikan    

Dalam UU RI No.20 Tahun 2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional 

disebutkan bahwa pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana  untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses penbelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Di 

Indonesia jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal 

yang dapat saling melengkapi dan memperkaya (UU No 20/ 2003 Pasal 13). 

Namun pada penalitian ini peneliti lebih menekankan pada pendidikan formal. 

A. Pendidikan Formal. 

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang  

yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

Tinjauan pendidikan formal meliputi 3 tingkatan pendidikan yaitu tingkat 

pendidikan dasar (meliputi tingkat SD, MI, SLTP, MTs), tingkat pendidikan 

menengah (meliputi tingkat SLTA atau yang sederajat dan tingkat pendidikan 

tinggi (meliputi tingkat setelah SLTA). 

1. Pendidikan Dasar atau Pendidikan Tingkat Rendah. 

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan  yang melandasi 

jenjang pendidikan menengah (UU No 20/2003 pasal 17). Pendidikan 

dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.   
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Tujuan pendidikan pada tingkat dasar atau rendah untuk mengembangkan 

sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan 

dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta 

mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk 

mengikuti pendidikan menengah.  Fungsi pendidikan dasar, antara lain 

memberikan dasar bekal pengembangan kehidupan pribadi dan kehidupan 

masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengukuti 

pendidikan menegah (Fuad, 2003: 129). 

Kemampuan yang didapat dari jenjang pendidikan ini antara lain : 

 1.  Mengenali dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang             
diyakini. 

2. Mengenali dan menjalankan hak dan kewajiban diri, beretos 
kerja, dan peduli terhadap lingkungan. 

3. Berpikir logis, kritis, kreatif, serta berkomunikasi lisan, tulis, 
melalui berbagai media termasuk teknologi informasi. 

4. Menikmati dan menghargai keindahan. 
5. Membiasakan pola hidup sehat. 
6. Memiliki rasa cinta dan bangga terhadap tanah air 

(Kebijaksanaan Umum Kurikulum Dikdasmen, 2001). 
 
Beberapa ketentuan pada pendidikan dasar ini antara lain : 
1. Pada Kelas Awal (I dan II) 

a. Alokasi waktu yang disediakan untuk kelas awal adalah 27 
jam pelajaran per minggu. 

b. Satu jam pelajaran tatap muka dilaksanakan selama 35 
menit. 

c. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan tematik 
yang diajarkan melalui tema-tema untuk menciptakan 
pembelajaran yang lebih bermakna. 

d. Pemilihan tema-tema untuk kegiatan pembelajaran 
dilakukan secara bergantian paling sedikit tiap minggu. 

e. Dari mata pelajaran Kewarganegaraan dan sejarah dipilih 
hanya tema-tema kewarganegaraan saja. 
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f. Penekanan mata pelajaran Bahasa Indonesia hanya pada 
aspek yang dapat meningkatkan kemampuan Membaca dan 
menulis Permulaan. 

g. Penekanan mata pelajaran Matematika hanya pada aspek 
yang dapat meningkatkan kmampuan berhitung. 

 
2. Pada Kelas Orientasi (Kelas III-VI)  

a. Alokasi waktu yang disediakan untuk kelas orientasi adalah 
30  jam pelajaran per minggu. 

b. Satu jam pelajaran tatap muka dilaksanakan selama 40 
menit. 

c. Jumlah mata pelajaran adalah 9 mata pelajaran dan setiap 
mata pelajaran mempunyai alokasi waktu tersendiri. 

d. Mulai dari Kelas III menggunakan pendekatan pengajaran 
mata pelajaran tunggal sesuai dengan jenis mata pelajaran 
dalam struktur program kurikulum. 

e. Mata pelajaran Ilmu Sosial hanya mencakup materi 
ekonomi dan geografi sosial. 

Daerah dapat menambah mata pelajaran yang sesuai dengan 
kebutuhannya maksimal sebanyak 4 jam pelajaran. 

 
3. Pada Sekolah menengah pertama 

a. Alokasi waktu yang disediakan adalah 34 jam pelajaran per 
minggu. 

b. Satu jam pelajaran tatap muka dilaksanakan selama 45 
menit. 

c. Jumlah mata pelajaran adalah 9 mata pelajaran dan setiap 
mata pelajaran mempunyai alokasi waktu tersendiri. 

d. Mata pelajaran Kewarganegaraan dan Sejarah mencakup 
materi kewarganegaraan dan sejarah yang disajikan dengan 
menggunakan sistem blok per caturwulan. 

e. Mata pelajaran Sains mencakup materi fisika, biologi, 
kimia, dan geografi fisik yang disajikan secara tematik. 

f. Mata pelajaran Ilmu Sosial hanya mencakup materi 
ekonomi dan geografi sosial yang disajikan secara tematik. 

g. Penyajian materi mata pelajaran Kesenian dan Kerajinan 
Tangan dapat menggunakan sistem blok yang dilakukan 
secara bergantian  setiap caturwulan. 

Daerah dapat menambah mata pelajaran yang sesuai dengan 
kebutuhannya maksimal sebanyak 4 jam pelajaran. 
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 Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memperoleh keterangan 

tentang proses belajar mengajar dan upaya pencapaian tujuan pendidikan 

dasar dalam rangka pembinaan dan poengembangan serta penentuan 

akreditas satuan pendidikan dasar yang bersangkutan (Hadikusumo, 

1995:114). 

2. Pendidikan Tingkat Menengah. 

Pendidikan tingkat menengah merupakan  lanjutan dari pendidikan 

dasar.  Bentuk satuan pendidikan menengah terdiri dari Sekolah 

Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah 

Menengah Keagamaan (MA), Sekolah Menengah Kedinasan, juga 

Sekolah Menengah Luar Biasa (SLB) (UU No 20/2003 pasal 18). 

Untuk lebih jelas bentuk satuan pendidikan menengah akan 

dijelaskan lebih lanjut di bawah ini: 

a. Sekolah menengah umum adalah sekolah pada jenjang pendidikan 

menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan 

peningkatan keterampilan siswa. 

b. Sekolah menengah kejuruan adalah sekolah pada jenjang pendidikan 

menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan sisiwa 

untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. 

c. Sekolah menengah keagamaan adalah sekolah pada jenjang 

pendidikan menengah yang mengutamakan penguasaan pengetahuan 

khusus siswa tentang ajaran agama yang bersangkutan. 
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d. Sekolah menengah kedinasan adalah sekolah pada jenjang pendidikan 

menengah yang mengutamakan peningkatan kemampuan dalam 

pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri sipil atau calon 

pegawai negeri sipil. 

e. Sekolah menengah luar biasa adalah sekolah pada jenjang pendidikan 

yang khusus diselenggarakan untuk siswa yang menyandang kelainan 

fisik dan atau mental. (Hadikusumo, 1995 :115) 

Kemampuan yang didapat dari jenjang pendidikan ini antara lain : 

1. Meyakini, memahami, dan menjalankan ajaran agama dalam 
kehidupan. 

2. Memahami dan menjalankan hak dan kewajiban untuk 
berkarya secara produktif, kompetitif, dan mampu 
memanfaatkan lingkungan serta bertanggung jawab. 

3. Berpikir logis, kritis, inovatif, memecahkan masalah, serta 
berkomunikasi lisan, dan tulis dan secara kontekstual melalui 
berbagai media termasuk teknologi informasi. 

4. Berekspresi dan menghargai diri. 
5. Menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani. 
6. Berpartisipasi aktif dalam kehidupan sebagai cerminan rasa 

cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air (Kebijaksanaan 
Umum Kurikulum Dikdasmen, 2001). 

 
Beberapa ketentuan pada Sekolah Menengah Umum antara lain : 

1. Program Ilmu Alam 
a. Mata pelajaran Kewarganegaraan dan Sejarah mencakup 

materi kewarganegaraan dan sejarah yang disajikan dengan 
menggunakan sistem blok per caturwulan. 

b. Mata pelajaran Fisika termasuk unsur-unsur geografi fisik 
dan ilmu pengetahuan bumi dan antariksa yang disajikan 
secara tematik. 

c. Ilmu Sosial Terpadu meliputi unsur-unsur ekonomi dan 
geografi sosial yang disajikan secara tematik. 

 



 31

2. Program Ilmu Sosial 
a. Mata pelajaran Ekonomi termasuk unsur-unsur akuntansi. 
b. Sains Terpadu meliputi unsur-unsur fisika, kimia, dan 

biologi yang disajikan secara tematik. 
 

3. Program Bahasa 
a. Mata pelajaran Kewarganegaraan dan Sejarah mencakup 

materi kewarganegaraan dan sejarah yang disajikan dengan 
menggunakan sistem blok per caturwulan. 

b. Bahasa Asing yang lainnya mencakup antara bahasa Arab, 
bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Jepang, dan bahasa 
Cina. 

c. Sains Terpadu meliputi unsur-unsur fisika, kimia, dan 
biologi yang disajikan secara tematik. 

3. Pendidikan Tingkat Tinggi. 

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah 

pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, 

sarjana, megister, doktoral, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan 

oleh perguruan tinggi, dan diselenggarakan dengan sistem terbuka  (UU 

NO 20/ 2003 pasal 19).  Satuan pendidikan dapat berbentuk akademik, 

politehnik, sekolah tinggi, institut, universitas ( Fuad, 2003: 131) 

Adapun fungsi pendidikan tinggi antara lain adalah: 

a. Meneruskan dan mengembangkan peradaban, ilmu, teknologi, dan 

seni, serta ikut dalam membangun menusia Indonesia seutuhnya. 

b. Menghasilkan tenaga-tenaga yang berbudi luhur yang bertaqwa 

kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bermoral Pencasila dalam arta 

mampu menghayati dan mengamalkannya. 
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c. Menghasilkan tenaga-tenaga pembangun yang terampil, menguasai 

ilmu dan teknologi sesuai dengan kebutuhan pembangunan.( Fuad, 

2003: 131) 

Untuk lebih jelas bentuk satuan pendidikan tinggkat tinggi akan 

dijelaskan lebih lanjut di bawah ini: 

a. Akademik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggrakan 

pendidikan terapan dalam satu cabang atau sebagai cabang ilmu 

pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu. 

b. Politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan 

pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. 

c. Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional 

dalam satu disiplin ilmu tertentu. 

d. Institut merupakan perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah 

fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau 

profesional dalam sekelompok disiplin ilmu sejenis. 

e. Universitas merupakan perguruan tinggi yang terdri atas sejumlah 

fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau 

profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.  (Fuad, 

2003:131-132)) 

Kemampuan yang didapat dari jenjang pendidikan ini antara lain : 
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1. Memiliki keyakinan dan ketaqwaan yang tercermin dalam 
perilaku sehari- hari sesuai dengan ajaran agama yang dianut. 

2. Memiliki nilai dasar humaniora untuk menerapkan 
kebersamaan dalam kehidupan. 

3. Menguasai pengetahuan dan keterampilan akademik serta 
beretos belajar untuk melanjutkan pendidikan. 

4. Mengalihgunakan kemampuan akademik dan keterampilan 
hidup di masyarakat local dan global. 

5. Berpartisipasi aktif, demokratis, dan berwawasan kebangsaan 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
(Kebijaksanaan Umum Kurikulum Dikdasmen, 2001). 

 
 Dengan demikian pendidikan tinggi diselenggarakan untuk 

menyiapkan mahasiswa menjadi anggota yang memiliki kemampuan 

akademik, yang dapat menerapkan serta mendayagunakan IPTEK, 

kesenian bagi keberhasilan atau pengembangan untuk bangsa dan negara.      

Dari uraian diatas dapat ditarik bahwa pendidikan formal yang ada dapat 

dibedakan menurut tingkatannya yaitu pendidikan dasar atau pendidikan tingkat 

rendah, pendidikan tingkat menengah, dan pendidikan tingkat tinggi yang 

masing-masing tingkatan mempunyai kemampuan kompetensi yang berbeda 

setelah lulus dari jenjang pendidikan ini. 

Kemampuan yang didapat dari masing-masing tingkat pendidikan yang 

memberi sumbangan terhadap kematangan emosi antara lain : 

Tingkat Pendidikan Kematangan Emosi 

Tingkat Pendidikan Rendah (SD, 

SMP) 

a. Mengenali dan berprilaku sesuai dengan 

ajaran agama yang diyakini 

b. Berpikir logis, kritis, kreatif serta 

berkomunikasi lisan, tulis, melalui 



 34

berbagai media termasuk teknologi 

informasi. 

 

Tingkat Pendidikan Sedang ( SMU 

dan yang sederajat ) 

a. Meyakini, memahami, dan menjalankan 

ajaran agama dalam kehidupan. 

b. Memahami dan menjalankan hak dan 

kewajiban untuk berkarya secara 

produktif, kompetitif, dan mampu 

memanfaatkan lingkungan serta 

bertanggung jawab. 

c. Berpikir logis, kritis, inovatif, 

memecahkan masalah, serta 

berkomunikasi lisan, dan tulis dan secara 

kontekstual melalui berbagai media 

termasuk teknologi informasi. 

d. Berekspresi dan menghargai diri. 

 

Tingkat Pendidikan Tinggi a. Memiliki keyakinan dan ketaqwaan 

yang tercermin dalam perilaku sehari- 

hari sesuai dengan ajaran agama yang 

dianut. 

b. Mengalihgunakan kemampuan 

akademik dan keterampilan hidup di 

masyarakat lokal dan global. 

c. Berpartisipasi aktif, demokratis, dan 

berwawasan kebangsaan dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara 



 35

C.  USIA MEMASUKI PERKAWINAN 

1.  Pengertian Perkawinan 

Menurut Ensiklopedia Indonesia (dalam Walgito, 2002: 11) perkataan 

perkawinan/ nikah sedang menurut Perwadarminta (2002:453)  adalah perjodohan 

laki-laki dan perempuan menjadi suami istri ;nikah; 

Menurut Undang-Undang perkawinan, yang dikenal dengan Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan 

yaitu:“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Walgito,2000: 

11).” 

Dalam Undang-Undang perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa 

perkawinan pria harus sudah berusia 19 tahun sedangkan  wanita sudah harus 

berumur 16 tahun (Walgito,2000: 28). Batasan  yang diberikan untuk melakukan 

perkawinan hanya tercantum batas umur paling rendah, batas bawah seseorang 

boleh melangsungkan perkawinan, sedang batas atas tentang umur perkawinan 

tidak dikemukakan dalam Undang-Undang. 

Pernikahan dalam tradisi masyarakat Indonesia, bukan hanya kedua 

mempelai yang menikah tetapi kedua keluarga. Ikatan pernikahan kedua 

mempelai merupakan ikatan tali silaturahmi antara dua keluarga, sehingga 

pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan laki-laki dan perempuan tetapi 

menyatukan juga kedua keluarga. 
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Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia, karena dengan jalan  pernikahan yang sah pergaulan seorang laki-laki 

dan perempuan menjadi mulia sesuai dengan kedudukan manusia, sebagai 

manusia yang terhormat. Pernikahan merupakan tuntunan naluri manusia untuk 

meneruskan keturunan, memperoleh ketenangan hidup dan menimbulkan serta 

memupuk rasa kasih sayang antara suami istri. 

Memasuki pernikahan berarti memasuki dunia rumah tangga 

(Walgito,2000: 12). Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Hak 

dan kewajiban itu perlu dipenuhi dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar 

terwujud keharmonisan  dalam rumah tangga. Untuk mencapai keharmonisan 

dalam rumah tangga dibutuhkan kesiapan mental dan tidak hanya sekedar cinta. 

Tidak sedikit pernikahan yang terjadi antara suami istri yang belum siap mental 

atau nikah dini akan mengalami kegagalan dalam rumah tangganya.    

Menurut Walgito (2000: 31-32) dalam hal umur dikaitkan dengan 

perkawinan, memang tidak ada ukuran yang pasti. Untuk memberikan jawaban 

persoalan umur berapakah yang merupakan umur ideal dapat dikemukakan 

beberapa hal sebagai bahan pertimbangan, yaitu:  

a) Kematangan fisiologis atau kejasmanian 

Bahwa untuk melakukan tugas sebagai akibat perkawinan dibutuhkan 

keadaan kejasmanian yang cukup matang, cukup sehat. Pada umur 16  tahun 

untuk wanita dan umur 19 tahun pada pria kematangan ini telah tercapai. 
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b) Kematangan psikologis 

Dapat diketahui bahwa banyak hal yang dapat timbul  dalam perkawian 

dan dalam hal ini membutuhkan adanya pemecahannya dari segi psikologis. 

Kematangan ini pada umumnya dapat dicapai pada  umur 21 tahun. Usia 18-

21 tahun merupakan masa remaja akhir (Monks,2001:255). Pada usia ini 

seseorang sudah dianggap dewasa dan selanjutnya dianggap sudah 

mempunyai tanggung jawab terhadap perkataan-perkataannya, mendapatkan 

hak-hak sebagai orang dewasa dan sebagainya. 

c) Kematangan sosial, khususnya sosial-ekonomi 

Kematangan sosial, khususnya sosial-ekonomi diperlukan dalam 

perkawinan, karena hal ini merupakan penyangga dalam pemutar roda 

keluarga sebagai akibat perkawinan. Pada umur yang masih muda, pada 

umumnya belum mempunyai pegangan dalam hal sosial-ekonomi. Padahal 

kalau seseorang telah memasuki perkawinan, maka keluarga tersebut harus 

dapat berdiri sendiri untuk kelangsungan keluarga itu, tidak menggantungkan 

pada pihak lain termasuk orang tua. 

Kematangan sosial ekonomi juga berkaitan dengan umur individu. Makin 

bertambah umur seseorang, kemungkinan untuk kematangan dalam bidang 

sosial ekonomi juga akan semakin nyata. Pada umumnya dengan 

bertambahnya umur seseorang akan makin kuatlah dorongan untuk mencari 

nafkah sebagai penopang apalagi seseorang tersebut telah menikah. 
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Kematangan emosi mempunyai pengaruh besar bagi kokohnya sebuah 

rumah tangga (Mappiare, 1983: 153). Walgito (2002:44) menyatakan bahwa 

kematangan emosi dan pikiran akan saling berkaitan. Bila seseorang telah matang 

emosinya, telah dapat mengendalikan emosinya, maka individu akan dapat 

berpikir secara matang dan berpikir secara obyektif, sehingga individu yang sudah 

mempunyai kematangan emosi yang baik akan dapat menjalani perkawinannya 

dengan baik pula. 

 

2. Tujuan Perkawinan. 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang perkawinan, tujuan pernikahan adalah 

untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, 

dengan melangsungkan pernikahan akan memperoleh suatu keberhasilan, baik 

materiil maupun spirituil (Walgito, 2002: 13) 

Tujuan perkawinan sangatlah beragam, sesuai dengan perlakuan masing-

masing, ada yang bertujuan meningkatkan karier, untuk meraih jabatan tertentu 

dan lain-lain (Machfud, 1998: 20), maka secara garis besar tujuan perkawinan 

dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu: 

a. Untuk menaati anjuran agama 

Dalam melaksanakan perkawinan harus bertujuan untuk menaati anjuran 

agamanya. 
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b. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. 

Melalui perkawinan akan terwujud keluarga yang bahagia. Dalam 

keluarga yang bahagia, telah terjalin hubungan suami istri yang serasi dan 

seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik dijalan yang diridhoi Allah, 

terdidiknya anak-anak yang sholihah, terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin 

suami istri, terjalin persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak 

suami dengan pihak keluarga besar istri, dapat melaksanakan ajaran agama 

dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan para tetangga dan 

dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula. 

c. Untuk mengembangkan dakwah islamiyah 

Dengan perkawinan, pasangan suami istri akan melahirkan anak-anak dan 

keturunan  yang sah. Sejak kecil anak-anak dididik dengan akhlakul kharimah 

dan ditanamkan akidah islamiah yang kuat sehingga mereka akan tumbuh dan 

berkembang menjadi manusia yang taat terhadap agamanya. 

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga akan terjalin hubungan 

suami istri yang baik, tersalurkan nafsu seksual dengan baik dijalan yang diridhoi 

Allah dan mendapat keturunan yang sholih dan sholihah. 
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3. Sahnya Perkawinan. 

Menurut UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah 

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya itu.     

Menurut hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia 

perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan ditempat kediaman 

mempelai, dimasjid ataupun dikantor agama dengan ijab dan qobul dalam bentuk 

akad nikah (Hilman Hadikusumo, 1990: 27-28) 

Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan 

tahun1974 adalah sebagai berikut : 

1. Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 

usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 

3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

tahun dan pihak wanita sedah mencapai usia 16 tahun. 

4. Bila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 

mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, 

orang yang memelihara atau keluarga yng mempunyai hubungan darah 

dari garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan 

dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 

5. Bukan dalam satu garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas (bukan 

saudara seayah seibu).(Walgito, 2002:107) 
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Pernikahan sebagai titik awal pembentukan keluarga  baru, calon suami 

istri harus memahami dan mengetahuii sahnya pernikahan agar pelaksanaannya 

tidak menyimpang dari ajaran agama. Pernikahan dilaksanakan sesuai ajaran 

agama dan dicatat sesuai perundang-undangan yang berlaku. 

 

4.  Batasan Usia Memasuki Perkawinan 

Pernikahan menuntut pertanggungjawaban dari kedua belah pihak suami 

istri. Oleh karena itu baik calon suami maupun istri harus benar-benar siap lahir 

dan batin untuk menghadapi pernikahan dalam memasuki pintu  gerbang rumah 

tangga. 

Orang yang menikah usia tigapuluhan atau usia empatpuluhan seringkali 

membutuhkan banyak waktu untuk penyesuaian dalam perkawinannya dan 

hasilnya tidak sama puasnya dengan yang dilakukan oleh pasangan yang kawin 

lebih awal. Akan tetapi, mereka yang menikah pada usia belasan atau awal 

duapuluhan cenderung lebih buruk dalam penyesuaian diri (Hurlock, 1994: 289). 

a. Batas umur dalam perundangan 

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun 

dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Untuk melangsungkan 

perkawinan.seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin 

dari kedua orang tua (pasal 6 ayat 2 UU No 1 tahun 1974).  Jadi bagi pria 

maupun wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada ijin dari 

orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Jika  kedua mempelai tidak 
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mempunyai orang tua lagi atau orang tua yang bersangkutan tidak mampu 

menyatakan kehendaknya misalnya karena berpenyakit, kurang akal, sakit 

ingatan dan lain-lain, ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau 

keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan kedua calon mempelai 

dalam garis keatas selama mereka masih hidup (Hilman Hadikusumo,1990: 

50)  

Hasil yang diperoleh jika menikah sesuai dengan batas umur sesuai 

perundangan antara lain adalah dapat menjalankan kehidupan rumah 

tangganya dengan baik karena usianya sudah termasuk usia matang dalam 

melakukan perkawinan, perkawinannya merupakan perkawinan yang sah 

karena telah diijinkan oleh pihak keluarga atau wali sehingga anak yang 

dilahirkan adalah anak yang sah dari hasil perkawinan. 

b. Batas umur dalam hukum adat 

Hukum adat di Indonesia pada umumnya tidak mengatur tentang batas 

umur untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini berarti hukum adat 

memperbolehkan perkawinan.semua umur. Kedewasaan seseorang dalam hukum 

adat diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haid 

dan buah dada sudah membesar berarti ia sudah dewasa. Bagi pria ukuran 

kedewasaan hanya dilihat dari perubahan suara, bangun tubuh, sudah 

mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks (Hilman Hadikusumo, 

1990: 52). 
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Hasil yang diperoleh jika menikah sesuai dengan batas umur sesuai 

dengan hukum adat antara lain adalah bahwa anak yang telah beranjak dewasa 

adalah anak yang matang dalam hal seksualitas sehingga dapat  meneruskan 

keturunannya. 

c. Batas umur dalam agama 

Seperti juga dalam hukum adat, dalam hukum Islam juga tidak terdapat 

kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur pernikahan.  

Hasil yang diperoleh jika menikah sesuai dengan batas umur dalam agama 

antara lain adalah dapat berlaku sebagai mana mestinya suami istri yang memiliki 

hak dan kewajiban masing-masing, dapat mengarahkan istri dan anak-anaknya ke 

jalan yang benar sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing individu. 

Dari penjelasan batasan usia memasuki perkawinan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tidak ada patokan yang pasti usia berapakah usia yang pantas 

melakukan perkawinan. Apalagi untuk menetapkan batas usia yang pantas untuk 

melakukan  perkawinan sesuai hukum agama dan hukum adat. 

 

D. Perbedaan Usia Memasuki Perkawinan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap 

Kematangan Emosi 

Salah satu pendewasaan dalam perkembangan emosional adalah 

kematangan emosi. Salah satu ciri dari lndividu yang matang adalah individu 

yang dapat menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya, hal ini disebabkan 

karena individu tersebut dapat berpikir secara positif dan obyektif. Bila dikaitkan 
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dengan budaya, tidak mempengaruhi kematangan emosi karena ditempat 

penelitian, budaya yang dijunjung adalah budaya jawa dan mayoritas 

penduduknya adalah orang jawa sehingga budaya jawa menjadi satu-satunya 

budaya yang dianut di lingkungan penelitian ini. Budaya jawa adalah budaya 

yang komplit dengan aturan-aturan dalam kehidupan. Budaya jawa berbeda 

dengan budaya daerah lainnya sehingga hal ini mempengaruhi kehidupan 

masyarakat ditempat penelitian ini. Kata tabu pada masyarakat jawa di tempat 

penelitian ini masih sangat kental sehingga mereka masih sulit bahkan takut untuk 

mengubah atau menghilangkan budaya yang telah mendarahdaging di 

kehidupannya selama ini. Meskipun media telekomunikasi telah maju namun 

yang namanya budaya akan tetap dijunjung karena itulah kekayaan negeri 

Indonesia ini.  

 Tingkat pendidikan (SD, SLTP dan SLTA) dapat mempengaruhi 

kematangan emosi karena dalam pendidikan diajarkan akan tanggungjawab dan 

ini merupakan salah satu ciri orang yang matang sesuai dengan pendapat 

Anderson (dalam Mappiere. 1983: 17). Semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang maka semakin matang emosinya, hal ini dapat dilihat dari semakin 

tinggi pendidikan seseorang maka semakin banyak pengetahuan yang diperoleh 

individu tersebut sehingga menjadikan individu tersebut menjadi lebih matang 

dalam hal emosi. 

Usia memasuki perkawinan dapat mempengaruhi kematangan emosi 

karena usia pernikahan merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap 
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kematangan emosi. Seperti yang telah dijelaskan di depan bahwa untuk 

memberikan jawaban persoalan umur berapakah yang merupakan umur ideal 

dalam melakukan perkawinan banyak hal yang harus dipersiapkan selain 

kematangan emosi, juga diperlukan adanya kematangan fisiologis; bahwa usia 

yang dikatakan matang secara fisiologis adalah usia 16 tahun bagi wanita dan 19 

tahun bagi pria., kematangan psikologis; bahwa usia yang dikatakan matang 

secara psikologis adalah usia 21 tahun baik wanita maupun pria, kematangan 

sosial; khususnya masalah sosial ekonomi dengan keadaan ekonomi  yang cukup 

maka keluarga tersebut dapat melangsungkan kehidupan keluarganya, tidak 

mengantungkan diri pada pihak lain misalnya orang tua. 

  Bila kematangan emosi telah matang, latar belakang pendidikan tinggi, 

usia menikah yang lama, dan didukung dengan cara berpikir yang baik sehingga 

akan dengan mudah menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam 

kehidupannya. 

 

 E. HIPOTESIS 

Dari permasalahan yang ada maka peneliti merumuskan hipotesis 

sementara yaitu ada perbedaan kematangan emosi pada wanita usia 25-35 tahun 

ditinjau dari tingkat pendidikan dan usia perkawinan di RW V Desa Tunahan 

Kec. Keling Kab. Jepara Tahun 2005 yang mana semakin tinggi tingkat 

pendidikan dan semakin matang usia perkawinannya maka semakin baik dalam 

hal kematangan emosinya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah masalah yang penting dalam pelaksanaan 

penelitian. Penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data secara obyektif dan 

dilakukan dengan prosedur yang jelas, dapat dilacak secara empiris dan 

didasarkan pada bukti-bukti yang memungkinkan. Bukti-bukti tersebut 

dikumpulkan melalui metode yang jelas dan sistematik. “ Metodologi penelitian 

sebagaimana dikenal memberikan garis-garis yang cermat dan mengajukan syarat 

yang benar, artinya menjaga agar pengetahuan yang dicapai dari suatu penelitian 

dapat mempunyai harga ilmiah yang setinggi-tingginya” (Hadi, 2002: 4) 

Penggunaan metode penelitian harus tepat dan mengarah pada tujuan 

penelitian, serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Adapun metode –

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

A.  Jenis Penelitian. 

“Penelitian dapat diklasifikasikan dari berbagai cara dan sudut pandang. 

Dilihat dari pendekatan analisisnya, penelitian dibagi atas dua macam yaitu 

penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif” (Azwar, 2003: 5). 

Bila dilihat kedalaman analisisnya, jenis penelitian terbagi atas penelitian 

deskriptif dan penelitian inferensial (Azwar, 2003: 6). Jika dipandang dari sifat 

permasalahannya, terdapat delapan jenis penelitian yaitu penelitian historis, 
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penelitian deskripsi, penelitian perkembangan, penelitian kasus dan lapangan, 

penelitian korelasional, penelitian kausal komperatif, penelitian eksperimental, 

dan penelitian tindakan. 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian 

komparatif. Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin 

mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisa 

faktor-faktor penyebab ataupun munculnya suatu fenomena tertentu (Nazir, 1999: 

68). Menurut Aswarni (dalam Arikunto, 1998: 247) penelitian komparatif akan 

dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang 

benda-benda, tentang orang, kelompok tehadap suatu ide atau suatu prosedur 

kerja.   

 

B. Variabel Penelitian 

Menurut pendapat Azwar (2003: 99) “variabel merupakan konsep 

mengenai atribut atau sifat yang terdapat pada subyek penelitian yang dapat 

bervariasi secara kualitatif  maupun kuantitatif”. 

Variabel penelitian adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam 

nilai  (Nazir, 2000: 11). Variabel adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 1998: 99), sedangkan menurut Hadi 

(2002: 224) “variabel sebagai gejala yang bervariasi baik dalam jenis maupun 

klasifikasi tingkatnya”. 



 48

Variabel adalah ciri-ciri atau karakteristik dari individu, objek, peristiwa 

yang nilainya bisa berubah-ubah. Ciri-ciri tersebut memungkinkan untuk 

dilakukan pengukuran, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif (Sudjana, 

2000: 11). 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa variabel 

merupakan obyek yang bervariasi dan dapat dijadikan sebagai titik perhatian. 

Dalam penelitian ini adalah perbedaan kematangan emosi ditinjau dari tingkat 

pendidikan dan usia memasuki perkawinan. 

1. Jenis Variabel 

Berdasarkan judul penelitian ini, maka penelitian ini terdapat dua variabel 

yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

a. Variabel  bebas (X) 

Variabel bebas adalah gejala yang sengaja dipelajari pengaruhnya terhadap 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan 

(X1) dan usia memasuki perkawinan (X2). 

b. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat adalah seatu gejala akibat dari variabel  bebas. Dalam  

penelitian ini yang merupakan variabel terikat adalah kematangan emosi (Y). 

2. Hubungan Antar Variabel 

Hubungan antar variabel yaitu antara tingkat pendidikan (X1), usia memasuki 

perkawinan (X2) dan kematangan emosi (Y) terjadi hubungan sebab akibat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan dan usia memasuki 
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perkawinan dan variabel tergantung dalam penelitian ini adalah kematangan 

emosi. 

Hubungan antar variabel X1 (tingkat pendidikan), X2 (usia memasuki 

perkawinan) dan variabel Y (kematangan emosi) terdapat pada gambar 3.1 

sebagai berikut :  

      Tingkat Pendidikan    

 SD 

 SLTP 

 SLTA        Kematangan Emosi 

                                      

                  Usia Memasuki Perkawinan 

  18 - 21 tahun 

  22 - 25 tahun 

  26 - 29 tahun                                     

     

   Variabel bebas tingkat pendidikan (X1) 
 dan 

    usia memasuki perkawinan ( X2)                           Variabel terikat (Y) 
 

Gambar  3.1. 
Hubungan antar variabel 

 

C. Definisi  Operasional  Variabel 

Definisi operasional diperlukan untuk menghindari salah pengertian dan 

penafsiran yang berbeda terhadap variabel-variabel penelitian. Beberapa definisi 

operasional tersebut adalah sebagai berikut : 
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1.   Kematangan emosi 

Kematangan emosi adalah suatu bentuk keadaan atau kondisi dari individu 

dalam mencapai tingkat pendewasaan dari perkembangan emosional sehingga 

induvidu dapat menilai secara kritis sebelum bereaksi dan tidak lagi menampilkan 

pola emosional secara anak-anak atau orang yang tidak matang, kesimpulan dari 

beberapa pendapat Walgito (2002: 45), Rogers (1981: 100), Anderson (dalam 

mappiare, 1983: 17-18) dan Maslow (dalam Dariyo, 2003: 125) ciri-ciri 

kematangan emosi antara lain: individu mampu menerima diri sendiri dan orang 

lain apa adanya, mampu mengontrol dan mengarahkan  emosi dengan baik, 

mampu menyikapi masalah secara positif, tidak mudah frustasi terhadap 

permasalahan yang muncul, mempunyai tanggung jawab, kemandirian dan 

mampu beradaptasi. 

Pengungkapan tingkat kematangan emosi dalam penelitian ini dalam bentuk 

skala psikologis  yaitu skala kematangan emosi. Skor tergantung pada pertanyaan 

atau pernyataan yang diberikan, pada pertanyaan positif skor tertinggi adalah 4 

untuk jawaban sangat sesuai (SS), 3 untuk jawaban sesuai (S), 2 untuk jawaban 

tidak sesuai (TS) dan 1 untuk jawaban sangat tidak sesuai (STS) sedangkan untuk 

pertanyaan negatif skor tertinggi adalah 1 untuk jawaban sangat sesuai (SS), 2 

untuk jawaban sesuai (S), 3 untuk jawaban tidak sesuai (TS) dan 4 untuk jawaban 

sangat tidak sesuai (STS). 

Skor yang tinggi pada skala kematangan emosi diartikan bahwa subyek 

memiliki kematangan emosi yang baik. 
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2.   Tingkat pendidikan 

Coombs (Idris, 1992:52) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tingkat 

pendidikan adalah taraf kemampuan yang ditentukan dari hasil belajar, dari saat 

masuk sekolah hingga kelas terakhir yang dicapai seseorang dengan mengabaikan 

kelebihan waktu untuk jenjang didalam pendidikannya.  

Pendidikan formal, meliputi pendidikan tingkat SD, SLTP, SLTA. Tingkat 

pendidikan ditunjukkan oleh data yang diperoleh dari pertanyaan singkat yang 

mengarah pada data pribadi. 

3.   Usia Memasuki Perkawinan 

Usia memasuki perkawinan adalah umur dimana seseorang itu telah cukup 

untuk melangkah kejenjang perkawinan. Usia perkawinan ditunjukkan oleh data 

yang diperoleh dari pertanyaan singkat sekitar perkawinannya terutama usianya 

saat melakukan perkawinan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini usia 25-35 

tahun namun setelah penelitian ditemukan usia menikah paling cepat 18 tahun dan 

usia 29 tahun adalah usia maksimal menikah. Jadi dalam penelitian ini usia 

memasuki perkawinan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok 

yaitu usia  18 - 21 tahun, usia 22 - 25 tahun, 26- 29 tahun.  

 

D.  Subyek Penelitian 

a. Populasi 

Penelitian selalu berhubungan dengan populasi. Populasi adalah  keseluruhan 

subyek penelitian (Arikunto, 1998: 115). Objek pada populasi diteliti, hasilnya 
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dianalisis, disimpulkan dan kesimpulan berlaku untuk seluruh populasi. 

Sedangkan populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksud untuk diselidiki 

dibatasi sebagai jumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai 

sifat yang sama (Hadi, 2000: 220). 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas penulis mengambil suatu kesimpulan 

bahwa yang dimaksud populasi adalah seluruh subyek dalam suatu penelitian atau 

individu yang akan diteliti. Ciri-ciri populasi dalam penelitian ini  adalah sebagai 

berikut:  

a. Ibu-ibu yang diteliti mempunyai umur yang sama yaitu umur 25-35 tahun. 

b. Ibu-ibu yang diteliti berada di lingkungan RW V Desa Tunahan Kec. Keling 

Kab. Jepara. 

c. Ibu-ibu dengan tingkat pendidikan terakhirnya SD, SLTP dan SLTA atau 

yang sederajat. 

d. Ibu-ibu yang saat menikah berusia  18 tahun sampai dengan usia 29 tahun. 

Tabel 3.1. 
Jumlah Populasi Penelitian  

(Ibu-ibu  yang berusia 25-35 tahun di Desa Tunahan Kec. Keling Kab. 
JeparaTahun 2006) 

 
NO RT /RW Jumlah 

1 

2 

3 

 

15 / V 

16 / V 

17 / V 

Jumlah 

22 

24 

21 

67 
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b. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi terjangkau yang memiliki sifat yang 

sama dengan populasi. Sampel adalah sebagian  atau wakil populasi yang diteliti. 

(Arikunto, 1998:117), jadi sampel penelitian adalah subyek yang dilibatkan secara 

langsung dalam penelitian sesungguhnya dan dapat menjadi wakil dari populasi.  

Adapun besarnya sampel apabila populasinya kurang dari 100, maka diharapkan 

semuanya bisa menjadi sampel. Sedangkan bila populasinya besar, maka dapat 

diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih (Arikunto, 1998: 120). Dalam 

penelitian ini sampel yang diambil adalah enam puluh tujuh (67) sesuai dengan 

besar populasi yang ada, sebab jumlah populasi kurang dari seratus (100). 

c. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Total sampling atau study 

populasi. Total sampling adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2004: 61). Daerah populasi dalam 

penelitian ini adalah ibu-ibu yang berusia 25-35 tahun yang berada di lingkungan 

RW V Desa Tunahan Kec. Keling Kab. Jepara. 

 

E. Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang ditempuh oleh peneliti 

untuk memperoleh data yang diteliti. Data merupakan faktor yang penting karena 
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 dengan adanya data dapat ditarik kesimpulan untuk memperoleh dan 

menyimpulkan data yang digunakan satu cara atau alat yang tepat agar 

kesimpulan yang diambil tidak sulit. Pengumpulan data merupakan langkah yang 

penting dalam penelitian ilmiah karena data itu akan digunakan untuk menjawab 

permasalahan yang telah dirumuskan, oleh karena itu data yang dikumpulkan 

harus cukup valid artinya data tersebut dapat digunakan.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala psikologi. Skala 

psikologi adalah bentuk skala kematangan emosi yang digunakan untuk 

mengungkap kematangan emosi. Skala kematangan emosi adalah daftar 

pertanyaan atau  pernyataan yang berkenaan dengan kematangan emosi yang 

harus dijawab atau diisi berdasarkan sejumlah subyek, dan atas jawaban atau isian 

tersebut kemudian peneliti mengambil kesimpulan berkenaan dengan subyek 

yang diteliti. Menurut Azwar (2003: 99) instrumen pengukuran psikologi 

digunakan untuk mengungkap data mengenai atribut psikologi yang dapat 

dikategorikan sebagai variabel kemampuan kognitif dan variabel kepribadian 

(afektif). 

Dalam penelitian ini, untuk menentukan skor menggunakan skala Likert. 

Penskalaan Likert ini merupakan penskalaan yang menggunakan distribusi respon 

sebagai dasar penentuan nilai skalanya. Skala ini berisikan seperangkat 

pernyataan yang merupakan pendapat dari subyek penelitian. Sebagian dari 

pernyataan ini memperlihatkan pendapat yang positif (favorable) maupan negatif 

(unfavorable). Dalam penskalaan model Likert dikenal lima alternatif jawaban 
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atas pernyataan yang ada yakni sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak 

Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). 

Dalam penskalaan model Likert dikenal lima alternatif jawaban atas 

pernyataan yang ada yakni sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak 

Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan empat alternatif jawaban. Alasan peneliti menggunakan empat 

alternatif jawaban dan menghilangkan jawaban Netral (N) untuk menghindari  

responden yang pasif dan cenderung memilih posisi aman tanpa memberi 

jawaban yang pasti. Alternatif jawaban disusun dalam bentuk tingkatan yang 

berisi dalam empat kategori pilihan jawaban, yaitu: SS =Sangat Sesuai, S 

=Sesuai, TS=Tidak Sesuai, STS= Sangat Tidak Sesuai.  

Kriteria dan nilai alternatif jawaban skala kematangan emosi terdapat pada 

tabel 3.2. 

Tabel 3.2. 
Kriteria dan Nilai Alternatif Jawaban Skala Kematangan Emosi 

No KRITERIA Pernyataan 
Favorabel 

Pernyataan 
Unfavorabel 

1 Sangat Sesuai 4 1 

2 Sesuai 3 2 

3 Tidak Sesuai 2 3 

4 Sangat Tidak Sesuai 1 4 

 

Untuk menyusun dan mengembangkan instrumen maka peneliti terlebih 

dahulu membuat blue-print yang memuat tentang indikator dari variabel penelitian 
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yang dapat memberikan gambaran mengenai isi dan dimensi kawasan ukur dan akan 

dijadikan acuan dalam penulisan aitem. Blue-print  tersebut adalah kematangan 

emosi. 

Tabel 3.3. 
Blue-print  Skala Kematangan Emosi 

 
Banyaknya butir NO 

 
Dimensi 

Favorabel Unfavorabel
Jumlah Prosenta

se 

1 Dapat menerima keadaan 
diri sendiri dan orang lain 
apa adanya 

8 7 15 23,08 

2 Mampu mengontrol dan 
mengarahkan emosinya 

10 11 21 32,30 

3 Mampu menyikapi 
masalah secara positif 

3 4 7 10,77 

4 Tidak mudah frustasi 
terhadap permasalahan 
yang muncul. 

3 4 7 10,77 

5 Mempunyai tanggung 
jawab 

4 2 6  9,23 

6 Kemandirian 3 4 7 10,77 
7 Mampu beradaptasi 1 1 2  3,08 

Jumlah 34 31 65 100 
 

Alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah 

skala kematangan emosi. Skala ini mengungkap tentang kematangan emosi pada ibu-

ibu rumah tangga di RW V Desa Tunahan Kec. Keling Kab. Jepara. Kematangan 

emosi diukur dengan menggunakan skala psikologis yang disusun berdasarkan 

pengembangan dari aspek-aspek kematangan emosi yang dikemukakan oleh Walgito 

(2002) dan Smitthson (dalam Rogers, 1981). Skala ini merupakan skala tertutup 

dengan menggunakan sistem penilaian  yang bergerak dari angka 4  yang 

menunjukkan Sangat Sesuai (SS), 3 Sesuai (S), 2 Tidak Sesuai (TS) dan  1 Sangat 



 57

Tidak Sesuai (STS). Pernyataan ini berlaku untuk pertanyaan atau pernyataan 

favorabee  sadangkan pertanyaan atau pernyatan un-favorabel berlaku sebaliknya. 

 

F. Langkah-langkah Penyusunan Instrumen 

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam membuat instumen pada 

penelitian ini dengan cara : 

1. Membuat Lay Out  instrumen 

Pengembangan instrumen penelitian dilakukan dengan cara menentukan 

terlebih dahulu variabel penelitian untuk kemudian dijabarkan lagi menjadi indikator 

selanjutnya disusun menjadi sebuah item. 

2. Karakteristik jawaban yang dikehendaki 

Jawaban untuk masing-masing butir aitem dibuat skalanya menurut rangkaian 

kesatuan (kontinum) yang terdiri dari empat poin dengan memberikan skor tertentu. 

3. Menyusun format 

Format skala kematangan emosi disusun secara jelas untuk memudahkan 

responden dalam mengisi skala dan tidak menimbulkan kesan menguji responden. 

Adapun format skala terdiri dari : 

a. Kata pengantar 

Kata pengantar berisi penjelasan peneliti yang diinginkan, pada 

responden. Isi kata pengantar secara garis besar adalah : a) latar belakang 

penyebaran skala, b) tujuan penelitian, c) kerahasiaan data yang akan 

diberikan responden, d) motivasi kepada responden agar menjawab dengan 
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sebenarnya, sesuai dengan keadaan responden dan e) ucapan terimakasih  atas 

bantuan responden. 

b. Identitas 

Bagian ini berisi tentang identitas responden yaitu terdiri dari nama 

(inisial) responden, RT/ RW, pendidikan terakhir, usia sekarang, usia 

menikah, dan pekerjaan responden. 

c. Petunjuk mengerjakan 

Bagian ini berisi tentang cara mengisi skala. 

d. Butir-butir instrumen 

Butir instrumen pernyataan untuk skala kematangan emosi yang terdiri 

dari 65 pertanyaan. Untuk lembar jawaban terletak disebelah pertanyaannya. 

 

E. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Setiap penelitian selalu mengharapkan hasil yang obyektif. Artinya penelitian 

tersebut dapat mencerminkan masalah yang diteliti. Oleh karena itu diperlukan alat 

ukur yang valid dan reliabel. Alat ukur yang bersifat valid reliabel diperoleh  dengan 

cara melakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan 

dengan cara uji coba pada instrumen yang akan digunakan untuk mengambil data 

dengan tujuan agar skala psikologi tersebut dapat diketahiu apakah skala yang 

digunakan sudah valid dan reliabel atau belum. 
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a.  Validitas Instrumen 

Validitas adalah  suatu ukuran untuk menunjukkan tingkat kesahihan atau 

kevalidan suatu instrumen. Suatu instumen yang valid atau sahih mempunyai 

validitas yang tinngi. Sebaliknya jika instrumen yang kurang valid atau sahih 

memiliki validitas yang rendah. Suatu validitas dikatakan valid apabila dapat 

mengungkap data dari variabel yang diselidiki secara tepat (Arikunto,  1998:160). 

Jenis validitas yang digunakan dalam menyusun instrumen adalah validitas 

konstrak. Validitas konstrak adalah tipe validitas yang menunjukkan sejauhmana tes 

mengungkap suatu trait atau konstrak teoritik yang hendak diukurnya (Azwar, 2003: 

48) 

Uji validitas yang digunakan adalah validitas internal, karena dalam hal 

penelitian ini akan mengkolerasikan jumlah skor item dengan jumlah skor total. 

Rumus yang digunakan untuk menguju validitas adalah korelasi product moment 

angka kasar dari Pearson. 

( )( )
( ){ } ( ){ }2222 ΣΥ−ΝΣΥΣΧ−ΝΣΧ

ΣΥΣΧ−ΝΣΧΥ
xy

r  

Keterangan: 

    xyr = Koefisien Korelasi 

ΣΥ  = Jumlah skor masing-masing item (total) 

ΣΥ  = Jumlah Skor Seluruh Item (total) 

2Χ   = Kuadrat Dijumlah Skor tiap item 
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2Υ   = Kuadrat dari skor total 

N    = Jumlah subyek (responden) 

b.  Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas merupakan ketepatan atau tingkat posisi suatu ukuran atau 

pengukur (Nazir, 1999: 62). Dalam hal ini suatu alat ukur disebut reliabilitas tinggi 

atau dapat dipercaya, jika alat ukur itu mantap atau stabil, dapat diandalkan, dapat 

diramalkan dan dapat dipercaya. 

Secara garis besar jenis reliabilitas dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Reliabilitas Eksternal 

Untuk  menguji reliabilitas eksternal dapat digunakan dua cara yaitu tehnik 

paralel dan teknik ulang. Reliabilitas eksternal diperoleh dengan cara mengolah hasil 

pengetesan  dari dua data yang berbeda. 

b. Reliabilitas Internal 

Reliabilitas internal diperoleh dengan cara menganaliasa data dari satu kali 

pengetesan. Teknik yang digunakan dalam reliabilitas internal didasarkan pada 

bentuk instrumen maupun selera  penelitian (Arikunto, 1998: 140). 

Dalam penelitian ini digunakan uji reliabilitas internal, maksudnya adalah 

hasil uji coba instrumen diperoleh dengan menganalisa data dari satu kali pengetesan 

yaitu data tentang perbedaan kematangan emosi ditinjau dari tingkat pendidikan dan 

usia perkawinan.  
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Rumus yang digunakan untuk memperoleh dan mengukur reliabilitas dalam 

penelitian ini adalah rumus Alpha karena instrumen yang dipergunakan berbentuk 

angket dengan skor bertingkat. Untuk angket dengan skala bertingkat diuji dengan 

menggunakan rumus Alpha (Arikunto, 1998: 195) 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ Σ
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
= 2

2

11 1
1 b

b
k

kr
σ
σ  

Keterangan: 

r11        = Reliabilitas instrumen 

k          = Banyaknya pertanyaan 

2bσΣ  = Jumlah Varian butir 

2bσ  = Varian total 

 

G. Uji Coba Instrumen 

1. Pelaksanaan Uji Coba Instrumen 
 

 Sebelum instrumen digunakan untuk mengambil data penelitian maka 

terlebih dahulu dilakukan uji coba atas skala yang telah disusun, hal ini bertujuan 

untuk menentukan aitem-aitem yang sahih. Penentuan item yang sahih menggunakan  

teknik konsistensi internal, yaitu dengan mengkorelasikan  skor tiap aitem dengan 

skor totalnya. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari 

alat ukur yang digunakan pada saat penelitian. Apabila sudah diketahui validitas dan 
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reliabilitas instrumen tersebut maka item skala yang sahih dapat digunakan untuk 

mengambil data. 

Penelitian ini menggunakan skala psikologis untuk mengambil data penelitian 

dalam bentuk : 

a. Skala kematangan emosi 

Skala ini disusun untuk digunakan dalam pengukuran kematangan emosi ibu-

ibu rumah tangga yang tinggal di RW V Desa Tunahan Kec. Keling Kab. Jepara.  

Skala ini dikembangkan dari aspek-aspek kematangan emosi (Walgito, 2002) dan 

Smithson (dalam Rogers, 1981) 

Skala kematangan emosi terdiri dari 65 pernyataan yang terdiri dari 34 

pernyataan favorabel dan 31 pernyataan  un-favorabel. Skala ini menggunakan empat 

alternatif jawaban yang merupakan modifikasi dari metode Likert, yaitu sangat sesuai 

(SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS) dan sangat tidak sesuai (STS). Skor jawaban untuk 

skala kematangan emosi berkisar antara 1 sampai 4. Untuk aitem favorabel  angka 4 

menunjukkan sangat sesuai (SS), 3 sesuai (S), 2 tidak sesuai (TS) dan 1 untuk 

sangat tidak sesuai (STS). Sedangkan untuk aitem un-favorabel berlaku sebaliknya. 

Penyebaran butir-butir pernyataan sebelum uji coba terdapat pada tabel 1.4. 

Tabel 3.4. 
Penyebaran Butir Pernyataan  Skala Kematangan Emosi Sebelum Uji Coba 

 
No. Butir c 

 
Dimensi 

Favorabel Unfavorabel 
Jumlah 

1 Dapat menerima keadaan 
diri sendiri dan orang lain 
apa adanya 

1, 6, 9, 19, 32, 
37, 40, 54 

10, 14, 45, 49, 
56, 58, 65 

15 
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2 Mampu mengontrol dan 
mengarahkan emosinya 

3, 12, 24, 25, 
30, 34, 36, 46, 

50, 51,  

8, 17, 18, 20, 
21, 39,  41, 55,  

60, 62, 64 

21 

3 Mampu menyikapi 
masalah secara positif 

4, 7, 53  31, 35, 43, 47 7 

4 Tidak mudah frustasi 
terhadap permasalahan 
yang muncul. 

13, 22, 26 44, 48, 52, 57 7 

5 Mempunyai tanggung 
jawab 

15, 27, 29, 33 16, 38 6 

6 Kemandirian 2, 23, 61 5, 11, 28, 42 7 
7 Mampu beradaptasi 63 59 2 

Jumlah 32 33 65 
 

2. Hasil Uji Coba Instrumen 

Pada uji coba alat pengumpulan data, dari 28 eksemplar skala yang disebar, 

terdapat 25 eksemplar skala yang memenuhi syarat dan dapat dianalisis, yaitu skala 

yang dijawab dengan lengkap oleh subjek. Hasil uji coba alat pengumpulan data 

adalah sebagai berikut, sedangkan untuk hasil lengkap ada pada lampiran data uji cob 

skala penelitian. 

a. Skala kematangan emosi 

Uji coba skala menunjukkan data sebagai berikut : pad tabel product moment 

dengan menggunakan taraf signifikan 5% dan N=25 maka diperoleh r tabel = 0.396 

maka harga hitung korelasi lebih besar dari pada harga r tabel, maka aitem skala  

dikatakan valid. Demikian juga sebaliknya. 

Teknik uji validitas yang digunakan adalah teknik statistik dengan rumus 

korelasi product moment. Uji signifikan untuk menentukan valid tidaknya suatu alat 

aitem adalah dengan cara membandingkan r hitung dengan r tabel untuk TS =5% dan 

N= 25. Berdasarkan hasil uji coba instrumen pada variabel kematangan emosi dari 65 
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butir yang ada, yang memenuhi syarat digunakan sebagai alat pengukur data (valid) 

adalah skala nomor : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 

27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 

59, 61, 62, 63, 65 dengan jumlah 48 aitem dan dinyatakan valid, menunjukkan  r 

hitung terendah 0.399 dan r hitung tertinggi sebesar 0.711. Ini berarti  r  hitung lebih 

besar dari r tabel (0.399 > 0.396). Sedangkan aitem yang tidak valid  menunjukkan r 

hitung terendah sebesar  – 0.022 dan r hitung tertinggi sebesar 0.355. Ini 

menunjukkan r hitung lebih kecil dari r tabel (- 0.022 > 0.396). Aitem yang tidak 

valid tersebut adalah aitem pada nomor : 4, 7, 18, 20, 23, 26, 28, 32, 36, 41, 43, 47, 

50, 51, 54, 60, 64 dengan jumlah 17 butir aitem. Aitem yang tidak valid tersebut 

dibuang dan tidak digunakan dalam penelitian karena telah terwakili oleh aitem yang 

lain sesuai dengan indikator dalam instrumen. 

Butir-butir yang memenuhi syarat disusun kembali urutan butirnya dan 

kemudian digunakan sebagai alat pengambil data penelitian yang sebenarnya. 

Penyebaran butir-butir skala kematangan emosi setelah uji coba terdapat pada tabel 

1.5 , sedangkan hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran uji 

validitas dan reliabilitas skala kematangan emosi (Lampiran 4, halaman  96 ) 

Tabel 3.5. 
Penyebaran Butir Pernyataan  Skala Kematangan Emosi Setelah Uji Coba 

 
No. Butir NO 

 
Dimensi 

Favorabel Unfavorabel 
Jumlah 

1 Dapat menerima keadaan 
diri sendiri dan orang lain 
apa adanya 

1, 6, 9, 19, 37, 
40,  

 10, 14, 45, 49, 
56, 58, 65 

13 

2 Mampu mengontrol dan 
mengarahkan emosinya 

3, 12, 24, 25, 
30, 34, 46 

8, 17, 21, 39, 
55, 62,  

13 
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3 Mampu menyikapi 
masalah secara positif 

53 31, 35 3 

4 Tidak mudah frustasi 
terhadap permasalahan 
yang muncul. 

13, 22,  44, 48, 52, 57 6 

5 Mempunyai tanggung 
jawab 

15, 27, 29, 33 16, 38 6 

6 Kemandirian  2, 61 5, 11, 42 5 
7 Mampu beradaptasi 63 59 2 

Jumlah 23 25 48 
 

F.  Teknik Analisis Data   

Pengolahan data atau analisis data merupakan salah satu langkah yang sangat 

penting dalam kegiatan penelitian, terutama bila diinginkan generalisasi atau 

kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Hal ini disebabkan, data kurang 

mempunyai   banyak  arti apabila disajikan dalam bentuk yang masih mentah. 

Suryabrata (1987:94) menjelaskan bahwa menganalisis data merupakan suatu 

langkah yang kritis dalam penelitian, penelitian harus memastikan pola mana yang 

harus digunakan apakah menganalisis statistik atau non statistik. Pemilihan ini 

tergantung dari jenis data yang dikumpulkan, pada penelitian ini merupakan data 

kuantitatif yaitu dalam bentuk bilangan atau angka.  

Berdasarkan permasalahan yang diteliti yang dirumuskan, dan data yang 

dikumpulkan, teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis  varian  dua jalan 

(Anava 2 jalan). Sebelum dianalisis dilakukan pengujian normalitas dan homogenitas 

sebagai prasyaratnya. 
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1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji Liliefors 

atau Kolmogorof Smirnof. Agar diperoleh hasil yang lebih akurat, digunakan 

bantuan komputer program SPSS release 11.0. Apabila diperoleh nilai 

signifikansi > 0,05, dapat disimpulkan bahwa data berdistrubusi normal pada taraf 

kesalahan 5%. 

2. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas data digunakan Levene test, dengan bantuan 

program SPSS release 11.0. Apabila diperoleh nilai signifikansi > 0,05, dpaat 

disimpulkan bahwa data homogen pada taraf kesalahan 5%. 

3. Uji Anava Dua Jalan 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan anava dua jalan. 

Dengan bantuan program SPSS melalui analisis univariate dengan variabel bebas 

usia memasuki perkawinan dan tingkat pendidikan, sedangkan variabel terikatnya 

adalah kematangan emosi. Apabila diperoleh nilai F hitung dari setiap variabel 

lebih besar dari Ftabel atau diperoleh nilai p value atau signifikansi < 0,05, dapat 

disimpulkan hipotesis diterima. 

 
 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Suatu penelitian diharapkan akan memperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan dalam penelitian. Yang dimaksud dengan hasil penelitian adalah data dari 

instrumen tertentu, kemudian dianalisis dengan teknik dan metode yang telah 

ditentukan. Pada bab ini disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan proses, hasil, 

dan pembahasan hasil penelitian yang disajikan sebagai berikut: 1) persiapan 

penelitian; 2) pelaksanaan penelitian; 3) prosedur pengumpulan data; 4) deskripsi 

data penelitian; 5) deskripsi subyek penelitian; 6) analisis data dan 7) pembahasan 

hasil penelitian 

 

A. Persiapan Penelitian 

1. Orientasi Kancah 

Penelitian ini dilakukan pada ibu-ibu rumah tangga yang usianya antara 25- 

35 tahun, dengan tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA dan menikah di usia yang 

relatif muda serta bekerja sebagai ibu rumah tangga di RW V Desa Tunahan Kec. 

Keling Kab. Jepara Tahun 2006. 
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2. Proses Perijinan 

Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu peneliti melakukan beberapa 

langkah untuk mempersiapkan perijinan penelitian. Pertama peneliti mempersiapkan 

surat pengantar dari jurusan Psikologi yang ditandatangani oleh ketua jurusan. 

Kedua, dengan berbekal proposal dan surat pengantar penelitian dari jurusan 

psikologi, peneliti meminta surat penelitian dari Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Semarang yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Ilmu 

Pendidikan dan kemudian diserahkan kepada ketua RW V Desa Tunahan. Setelah 

mendapat ijin dari RW V Desa Tunahan  maka penelitian dilakukan pada tanggal  12 

sampai dengan 15 Januari 2006. 

3. Penentuan Sampel 

Sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah ibu-ibu rumah tangga 

yang yang dipilih berdasarkan teknik Cluster Sampling dengan karakteristik sebagai 

berikut : ibu-ibu yang tinggal di RW V Desa Tunahan Kec. Keling kab. Jepara, 

berusia 25-35 tahun dengan berpendidikan terakhir SD, SLTP, dan. SLTA serta yang 

usia menikahnya minimal 18 tahun dan  maksimal 29 tahun. 

RW V Desa Tunahan terdiri dari 3 Rukun Tetangga (RT). Untuk penentuan 

sampel, peneliti melakukan observasi awal untuk mengetahui jumlah sampel yang 

sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan. Dari hasil observasi diperoleh 

sampel sejumlah 67 dan kemudian sampel inilah yang akan dijadikan subyek 

penelitian. 
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B. Pelaksanaan Penelitian 

Pengambilan data penelitian berlangsung dari tanggal 12 sampai dengan 15 

Januari 2006. Dalam pengambilan data ini, peneliti meminta bantuan 3 orang rekan, 1 

orang rekan untuk membantu mengantar angkat ke rumah ibu-ibu yang telah terdata 

sebagai sampel penelitian dan 2 orang rekan untuk membantu pengambilan angket 

yang telah disebar pada ibu-ibu. 

Skala penelitian terdiri dari 48 pertanyaan yang disetiap pertanyaan terdapat 

kolom jawaban, lembar identitas dan cara pengisian serta ucapan terima kasih.  

Skala yang diberikan pada subyek penelitian sebanyak 67 eksemplar dan 

semua skala memenuhi syarat dan dikemudian dianalisis. 

 

C. Prosedur Pengumpulan Data 

Setelah pelaksanaan pemberian dan pengisian skala selesai, maka langkah-

langkah yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Membatasi subyek penelitian yaitu berusia antara 25-35 tahun, dengan tingkat 

pendidikan SD, SMP dan SMA serta usia memasuki perkawinan antara 18-29 

tahun. 

2. Mentabulasi data berdasarkan jumlah aitem 

3. Memberikan skor pada masing-masing jawaban yang telah diisi oleh subyek 

penelitian. 

4. Mencatat tingkat pendidikan dan usia memasuki perkawinan 

5. Menentukan perbedaan kematangan emosi. 
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D. Deskripsi Subyek Penelitian 

Deskripsi subyek penelitian meliputi tingkat pendidikan dan usia memasuki 

perkawinan. Deskripsi secara lengkap terdapat pada tabel 4.1. berikut ini. 

Tabel 4.1. 
Rincian Deskripsi Subyek Penelitian 

 
Pendidikan Usia memasuki 

perkawinan 
N % 

18-21 tahun 16 24 
22-25 tahun 5 7 
26 - 29 tahun 1 1 

SD 

Total 22 33 
18-21 tahun 22 33 
22-25 tahun 6 9 
26 - 29 tahun 1 1 

SMP 

Total 29 43 
18-21 tahun 6 9 
22-25 tahun 10 15 
26-29 tahun 0 0 

SMA 

Total 16 24 
18-21 tahun 44 66 
22-25 tahun 21 31 
26 - 29 tahun 2 3 

Total 

Total 67 100 

Terlihat pada tabel di atas, dari 67 responden yang diteliti terdapat 22 

responden atau 33% berpendidikan SD, 29 responden atau 43% berpendidikan SMP 

dan 16 responden atau 24% berpendidikan SMA atau sederajat. Dilihat dari usia 

memasuki perkawinan, ternyata paling banyak pada usia 18- 21 tahun yaitu mencapai 

44 responden atau 66%, selebihnya 21 responden atau 31% pada umur 22-25 tahun 

dan hanya 2 responden atau 3% antara 26-29 tahun. 

 



 71

E. Deskripsi  Data Penelitian 

Jumlah aitem untuk mengungkap kematangan emosi pada wanita usia 25-35 

tahun di RW V Desa Tunahan Kec. Keling Kab. Jepara adalah sebanyak 48 aitem, 

dengan jumlah responden 67 ibu. Pada skala kematangan emosi kategori diperoleh 

dengan menentukan tiga bagian batasannya masing-masing. Skala kematangan emosi 

terdiri dari 48 butir pernyataan, dengan skor minimal 1 dan skor maksimal 4, rentang 

minimalnya adalah 48 x 1 sama dengan 48 dan rentang maksimal 48 x 4 sama dengan 

192. Jadi rentang minimal dan maksimalnya adalah antara 48 sampai dengan 192 

dengan jarak sebaran 192 – 48 = 144, setiap satuan deviasi standarnya dengan 

demikian bernilai 144 : 4 = 36. 

Range   = data maksimal – data minimal 

Data maksimal  = 48 x 4 = 192 

Data minimal   = 48 x 1  = 48 

Range   = 192 – 48 = 144 

Panjang kelas interval = 144 : 4 = 36 

Tabel  4.2. 
Pengelompokkan Norma Kematangan Emosi 

 
Interval Kategori 
48 - 84 Sangat Rendah 
85 - 120 Rendah 
121 - 156 Tinggi 
157 - 192 Sangat tinggi  
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Dari tabel 4.2. dapat diketahui bila responden memperoleh skor antara 48-84 

berarti subyek mempunyai tingkat kematangan emosi yang sangat rendah, apabila 

antara 85-120 dalam kategori rendah, antara 121-156 dalam kategori tinggi dan antara 

157 – 192 dalam kategori sangat tinggi. 

Gambaran mengenai data penelitian tentang kematangan emosi dapat dilihat 

pada tabel 4.3. berikut ini. 

Tabel 4.3. 
Deskripsi Data Penelitian 

 
Pendidikan Umur Mean 

kematangan 
emosi 

Kriteria SD N 

18-21 tahun 116.81 Rendah 10.34 16 
22-25 tahun 113.60 Rendah 3.91 5 
26 - 29 tahun 117.00 Rendah . 1 

SD 
 
 
 Total 116.09 Rendah 9.01 22 

18-21 tahun 125.64 Tinggi 9.80 22 
22-25 tahun 117.00 Rendah 18.25 6 
26 - 29 tahun 131.00 Tinggi . 1 

SMP 
 
 
 Total 124.03 Tinggi 12.08 29 

18-21 tahun 134.83 Tinggi 17.54 6 
22-25 tahun 130.50 Tinggi 10.21 10 
26 - 29 tahun - - - - 

SMA 
 
 
 Total 132.13 Tinggi 13.03 16 

18-21 tahun 123.68 Tinggi 12.52 44 
22-25 tahun 122.62 Tinggi 13.93 21 
26 - 29 tahun 124.00 Tinggi 9.90 2 

Total 
 
 
 Total 123.36 Tinggi 12.76 67 

Terlihat pada tabel di atas, rata-rata skor kematangan emosi pada ibu-ibu yang 

berpendidikan SD mencapai 116,09 dalam kategori rendah, yang berpendidikan SMP 

mencapai 124,03 dalam kategori tinggi dan yang berpendidikan SMA mencapai 

132,13 dalam kategori tinggi. Dilihat dari usia memasuki perkawinannya, rata-rata 
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skor kematangan emosi pada ibu-ibu yang usia memasuki perkawinan 18-21 tahun 

mencapai 123,68 dalam kategori tinggi, antara 22-25 tahun mencapai 122,62 dalam 

kategori tinggi dan antara 26 – 29 tahun mencapai 124,00 dalam kategori tinggi. 

Lebih lanjut hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan tingkat 

kematangan emosi dapat dilihat dari hasil tabulasi silang antara tingkat pendidikan 

dan kematangan emosi sebagai berikut: 

Tabel 4.4. 
Tabulasi Silang antara Tingkat Pendidikan dan Kematangan Emosi 

  

1 1
3,4% 1,5%

17 4 4 25
77,3% 13,8% 25,0% 37,3%

5 24 12 41
22,7% 82,8% 75,0% 61,2%

22 29 16 67
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

f
%
f
%
f
%
f
%

Sangat rendah

Rendah

Tinggi

Kematangan
emosi

Total

SD SMP SMA
Pendidikan

Total

 

Berdasarkan tabel 4.4. dapat diketahui bahwa dari 67 subyek penelitian 

terdapat 22 responden yang berpendidikan SD, 17 responden atau 77,3% dari 22 

responden termasuk dalam kategori rendah dan 5 responden atau 22,7% dari 22 

responden dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pada ibu-ibu yang 

berpendidikan SD cenderung memiliki tingkat kematangan emosi yang rendah. 

Tingkat pendidikan SMP terdapat 29 responden diantaranya 4 responden atau 13,8%  

dari 29 responden termasuk dalam kategori rendah, seorang dalam kategori rendah 

dan sebanyak 24 responden atau 82,8% dari 29 responden dalam kategori tinggi,  
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sedangkan pada tingkat pendidikan SMA yang termasuk kategori tinggi berjumlah 12 

responden atau 75% dari 16 responden dan 4 responden atau 25% dari 16 responden 

dalam kategori rendah. Dari data penelitian di atas dapat terlihat bahwa kebanyakan 

responden berpendidikan SMP dan SMA mempunyai tingkat kematangan emosi yang 

tinggi. 

Hubungan antara usia memasuki perkawinan dan kematangan emosi dapat 

dilihat pada tabel tabulasi silangan antara usia memasuki perkawinan dan kematangan 

emosi pada tabel berikut. 

Tabel 4.5 
Tabulasi Silang antara Usia Memasuki Perkawinan dan Kematangan Emosi  

1 1
4.8% 1.5%

16 8 1 25
36.4% 38.1% 50.0% 37.3%

28 12 1 41
63.6% 57.1% 50.0% 61.2%

44 21 2 67
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

f
%
f
%
f
%
f
%

Sangat
rendah

Rendah

Tinggi

Kematangan
emosi

Total

18-21
tahun

22-25
tahun

26 - 29
tahun

Usia memasuki perkawinan

Total

 
Berdasarkan tabel 4.5. dapat diketahui bahwa dari 67 subyek penelitian 

terdapat 44 responden yang usia memasuki perkawinan 18 - 21 tahun, 16 responden 

atau 36,4% termasuk dalam kategori rendah dan 28 responden atau 63,6% dalam 

kategori tinggi. Pada responden dengan usia memasuki perkawinan 22 - 25 tahun 

terdapat 21 responden, sebanyak 1 responden atau 4,8% memiliki kematangan emosi 

dalam kategori sangat rendah, sebanyak 8 responden atau 38,1% kategori rendah dan 
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yang berada pada kategori tinggi sebanyak 12 resonden atau 57.1%,  sedangkan pada 

usia memasuki perkawinan antara 26 - 29 sebanyak 2 responden, yang termasuk 

kategori tinggi berjumlah 1 responden atau 50% dan 1 responden atau 50% termasuk 

dalam kategori rendah. Dari data penelitian di atas dapat terlihat bahwa tidak ada 

kecenderungan bahwa semakin tinggi usia memasuki perkawinan mempunyai 

kematangan emosi yang tinggi. 

F. Uji Hipotesis 

Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 

kematangan emosi wanita usia 25 – 35 tahun ditinjau dari tingkat pendidikan dan usia 

memasuki perkawinan di RW V Desa Tunahan Kec. Keling Kab. Jepara Tahun 2006. 

Agar kesimpulan yang diambil tidak menyimpang maka sebelum mencari perbedaan 

kematangan emosi ditinjau dari tingkat pendidikan dan usia memasuki perkawinan 

dilakukan uji normalitas dan homogenitas terhadap skala kematangan emosi. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini untuk menguji data yang diperoleh 

berdistribusi normal atau tidak. Apabila berdistribusi normal maka pengujian 

hipotesis dapat dilanjutkan dengan statitik parametrik seperti uji anava, sebaliknya 

apabila tidak berdistribusi normal maka pengujian hipotesis digunakan statistik 

nonparametrik seperti uji Kruskal Wallis. Pengujian normalitas dalam penelitian ini 

menggunkan uji Kolmogorof Smirnof. Hasil uji Kolmogorof Smirnof diperoleh nilai 
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Lo sebesar 0,075 dengan p value sebesar 0,200 > α = 0,05, yang berarti data 

berdistribusi normal. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas data digunakan untuk mengetahui apakah varians daris etiap 

kelompok sama atau tidak. Apabila variansnya sama maka uji anava dapat 

dilanjutkan, sebaliknya apabila tidak homogen maka uji anava dapat diganti dengan 

statistik nonparameterik seperti uji Kruskal Wallis. Dengan kata lain uji homogenitas 

ini merupakan salah satu syarat berlakunya anova selain data berditribusi  normal. 

Dalam pengujian ini dilakukan uji Levene's Test of Equality of Error Variance. Agar 

hasil yang diperoleh lebih akurat, digunakan bantuan program SPSS, jika nilai 

probabilitas > 0,05, dapat disimpulkan bahwa data bersifat homogen. Hasil uji 

homogenitas dapat dilihat pada tabel berikut. 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa

Dependent Variable: Kematangan emosi

1.473 7 59 .195
F df1 df2 Sig.

Tests the null hypothesis that the error variance of the
dependent variable is equal across groups.

Design: Intercept+PEND+USIA+PEND * USIAa. 
 

 
Terlihat pada tabel di atas nilai signifikansi 0,195 > 0,05, yang berarti bahwa 

data bersifat homogen, sehingga analisis anova dapat dilanjutkan. 
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3. Uji Anova 

Uji anova dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis, agar hasil 

yang diperoleh lebih akurat digunakan bantuan programm SPSS release 11.0, yang 

hasilnya terlihat pada output berikut. 

Tabel 4.6 
Hasil Uji Anova 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Kematangan emosi

2917.341a 7 416.763 3.143 .007
277179.456 1 277179.456 2090.166 .000

2393.495 2 1196.748 9.024 .000
388.966 2 194.483 1.467 .239

90.814 3 30.271 .228 .876
7824.062 59 132.611

1030297.000 67
10741.403 66

Source
Corrected Model
Intercept
PEND
USIA
PEND * USIA
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .272 (Adjusted R Squared = .185)a. 
 

 
 

 
Terlihat pada tabel di atas, nilai F hitung untuk faktor pendidikan sebesar 9,024 

dengan pvalue sebesar 0,000 < 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan ada 

perbedaan kematangan emosi ditinjau dari tingkat pendidikan diterima. Nilai Fhitung 

untuk faktor umur sebesar 1,467 dengan pvalue sebesar 0,239 > 0,05, yang berarti 

hipotesis yang menyatakan ada perbedaan kematangan emosi ditinjau dari usia 

memasuki perkawinan ditolak, karena tidak signifikan. Hal ini juga didukung dari 

hasil uji Duncan pada tabel berikut. 
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Tabel 4.7 
Hasil Uji Duncan Perbedaan kematangan Emosi ditinjau dari usia memasuki 

perkawinan 
Kematangan emosi

Duncana,b,c

44 123.68
21 122.62

2 124.00
.856

Usia memasuki
perkawinan
18-21 tahun
18-21 tahun
26 - 29 tahun
Sig.

N 1
Subset

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = 132.611.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.260.a. 

The group sizes are unequal. The harmonic mean
of the group sizes is used. Type I error levels are
not guaranteed.

b. 

Alpha = .05.c. 
 

 
 

Dari hasil uji duncan tersebut terlihat rata-rata kematangan emosi dari masing-

masing kelompok umum memasuki usia perkawinan dalam satu kolom, yang berarti 

tidak ada perbedaan yang signifikan. 

Lebih lanjut untuk mengetahui perbedaan kematangan emosi dari setiap 

tingkat pendidikan dapat dilihat dari hasil uji Duncan seperti tercantum pada tabel 

berikut. 
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          Tabel 4.7 
Hasil Uji Duncan 

 

Kematangan emosi

Duncana,b,c

22 116.09
29 124.03
16 132.13

1.000 1.000 1.000

Pendidikan
SD
SMP
SMA
Sig.

N 1 2 3
Subset

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = 132.611.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 21.062.a. 

The group sizes are unequal. The harmonic mean of the
group sizes is used. Type I error levels are not
guaranteed.

b. 

Alpha = .05.c. 
 

 
 

Berdasarkan hasil uji pada tabel di atas dengan menggunakan bantuan 

program sofware SPSS Versi 10, ternyata rata-rata ketiga tingkat pendidikan tersebut 

berbeda kolom terdapat perbedaan. Rata-rata kematangan emosi paling tinggi pada 

tingkat pendidikan SMA yaitu mencapai 132,13, diikuti tingkat pendidikan SMP 

sebesar 124,03 dan yang terendah pendidikan SD yaitu sebesar 116,09. (Lihat tabel 

4.2 halaman .... : Pengelompokan Norma Kematangan Emosi). 
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G. Pembahasan 

Hasil analisis data menggunakan uji Anova dan Duncan menunjukkan bahwa 

ada perbedaan yang signifikan kematangan emosi pada ibu-ibu di RW 5 Desa 

Tunahan Kecamatan Keling Kab. Jepara ditinjau dari tingkat pendidikannya. Pada 

hasil data menggunakan uji Anova diperoleh F hitung sebesar 7,231 dengan pvalue 

sebesar 0,002 < 0,05, maka ada perbedaan yang signifikan kematangan emosi ditinjau 

dari tingkat pendidikan (lihat tabel 4.6 tentang Hasil Uji Anova). Sedangkan dari 

Hasil Uji Duncan diperoleh semakin tinggi tingkat pendidikan ibu diikuti pula 

tingginya kematangan emosi. Rata-rata tingkat kematangan emosi pada ibu-ibu yang 

berpendidikan SD sebesar 116,09 dalam kategori rendah, yang berpendidikan SMP 

sebesar 124,3 dalam kategori tinggi dan yang berpendidikan SMA mencapai 132,13 

juga dalam kategori tinggi. Dilihat dari rata-ratanya ada peningkatan tingkat 

kematangan emosi dilihat dari tingkat pendidikan ibu (lihat tabel 4.7 tentang Hasil 

Uji Duncan). 

Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan 

pembentukan keterampilan saja, namun diperluas sehingga mencakup usaha untuk 

mewujudkan keinginan, kebutuhan dan kemampuan individu sehingga mencapai pola 

hidup pribadi dan sosial yang memuaskan, pendidikan bukan semata-mata sebagai 

sarana untuk persiapan kehidupan yang akan datang, tetapi untuk kehidupan sekarang 

yang sedang mengalami perkembangan menuju tingkat kedewasaannya (Fuad, 2003: 

5). Ternyata dari hasil penelitian tingkat pendidikan ibu mempengaruhi kematangan 
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emosi dalam memasuki perkawinan (lihat tabel 4.4. tentang Hasil Tabulasi Tingkat 

Pendidikan dan Kematangan Emosi). 

 Orang yang dewasa adalah orang yang dapat bertanggungjawab terhadap diri 

sendiri baik secara biologis, psikologis, pedagogis dan sosiologis. Hal ini sesuai 

dengan tujuan umum bahwa pendidikan untuk membentuk peserta didik mencapai 

kedewasaannya, sehingga ia mampu berdiri sendiri di dalam masyarakat dengan nilai-

nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dengan demikian 

semua usaha pendidikan membantu perkembangan dirinya  (Fuad, 2003: 77).  

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan faktor yang penting 

dalam proses pembentukan kematangan emosi, seperti yang diungkapkan oleh 

Walgito (2002:45) yang menyatakan bahwa salah satu ciri dari kematangan emosi 

adalah menerima baik keadaan dirinya mupaun keadaan orang lain yang sesuai 

keadaan obyektifnya. Pembentukan pribadi ini terjadi dalam proses pendidikan. 

Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk persiapan hidup yang 

akan datang tetapi juga untuk kehidupan seseorang yang dialami individu dalam 

perkembangannya menuju ketingkat kedewasaan. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa pendidikan seseorang itu mempunyai kematangan emosi. Pendidikan 

mempengaruhi kematangan emosi salah satunya diketahui bahwa pendidikan dapat 

diartikan sebagai suatu pembentukan kepribadian dan kemampuan anak dalam 

menuju kedewasaan (Hadikusumo, 1995:20). 

Kehidupan pendidikan merupakan pengalaman proses belajar yang dihayati 

sepanjang hidupnya, baik di dalam jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah 
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(Sunarto, 2002:191). Semakin tinggi pendidikan maka pengalaman proses belajar 

lebih banyak yang diperoleh sehingga berpengaruh pada kematangan emosi yang 

lebih baik. 

Hasil tabulasi silang antara usia memasuki perkawinan dengan kematangan 

emosi ternyata pada responden yang menikah pada usia kurang dari 18-21 tahun 

terdapat 63,6% mempunyai kematangan emosi tinggi, 53,3% dari responden yang 

menikah pada usia 22-25 tahun juga tinggi serta 62,5% dari responden yang usia 

memasuki perkawinan 26-29 tahun dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil uji anova 

dan uji duncan menunjukkan tidak ada perbedaan tingkat kematangan emosi ditinjau 

dari usia memasuki perkawinan. Terlihat bahwa tingkat kematangan emosi ditinjau 

dari usia memasuki pekawinan tidak ada perbedaan yang nyata. Dalam hal umur 

dikaitkan  dengan perkawinan memang tidak ada ukuran yang pasti (Walgito, 2000: 

31-32). Usia pada waktu perkawinan bukan saja bersangkutan dengan usia yang 

dikira matang bagi setiap individu, melainkan juga bersangkutan dengan 

perbandingan usia. Jarak usia antara pria dan wanita yang jarang gagal 

perkawinannya berkisar antara 4 sampai 7 tahun; dengan catatan wanita lebih muda 

usianya (Mappiare, 1983: 152). Dalam penelitian ini hanya melihat usia saat 

responden menikah namun tidak memperhatikan lamanya responden telah menikah 

sehingga pengaruh waktu dapat menjadi pengaruh kematangan emosi seseorang 

tersebut. Lamanya responden telah menikah akan menjadikan pengaruh dalam 

kehidupan rumah tangga karena dengan lamanya telah menikah maka dalam  
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kehidupan rumah tangga telah saling mengenal keluarga besar yang lain sehingga 

hubungan keluarga akan berjalan dengan baik karena saling mengenal. Selain hal 

diatas, tidak terbuktinya hasil penelitian kematangan emosi dikaitkan dengan usia 

memasuki perkawinan dapat terjadi karena adanya kurangnya penerimaan diri 

terhadap diri sendiri maupun orang lain, budaya yang sama di tempat penelitian ini 

yaitu budaya Jawa, sehingga dalam mengungkapkan pendapat ataupun dalam 

menjawab pertanyaan dalam penelitian ini tidak dengan jujur. Budaya Jawa berbeda 

dengan budaya lainnya. Budaya Jawa masih sangat kental dengan istilah kata tabu. 

Budaya Jawa dipandang lebih lembut daripada budaya Batak yang terkenal kasar, 

namun pada masyarakat Jawa masalah yang timbul akan tetap menjadi masalah di 

waktu yang akan datang berbeda dengan sebaliknya dengan masyarakat Batak yang  

keras namun bila ada masalah yang timbul bila pada saat itu telah diselesaikan maka 

masalah itu tidak akan diusut lagi diwaktu yang akan datang. 

Walgito (2002: 44) menyatakan bahwa kematangan emosi dan pikiran akan 

saling berkaitan. Bila seseorang telah matang emosinya, telah dapat mengendalikan 

emosinya maka individu akan dapat berpikir secara matang dan berpikir secara 

obyektif, sehingga individu yang sudah mempunyai kematangan emosi yang baik 

dituntut dapat melihat permasalahan yang ada dalam keluarga secara baik dan  

obyektif. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor kematangan emosi 

diperoleh dari pengalaman. Faktor pengalaman yang diperoleh individu selama 

hidupnya akan mempengaruhi kematangan emosinya. Pengalaman yang 
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menyenangkan akan memberikan pengaruh yang positif terhadap individu, akan 

tetapi pengalaman yang tidak menyenangkan bila selalu terulang dapat memberi 

pengaruh negatif terhadap individu maupun terhadap kematangan emosi individu 

tersebut (Young, 1985, 345-354). 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa simpulan antara lain: 

1.  Ada perbedaan kematangan emosi ditinjau dari tingkat pendidikan pada ibu-

ibu rumah tangga di RW V Desa Tunahan Kec. Keling kab. Jepara tahun 

2006. Semakin tinggi tingkat pendidikan ibu diikuti tingginya tingkat 

kematangan emosi. Rata-rata tingkat kematangan emosi ibu yang 

berpendidikan SD dalam kategori rendah yang berarti kurang mampu 

menerima keadaan diri sendiri dan orang lain apa adanya, kurang mampu 

mengontrol dan mengarahkan emosinya, kurang mampu menyikapi masalah 

secara positif, kurang tanggung jawab, kurang mandiri dan kurang mampu 

beradaptasi. Berbeda dengan ibu yang berpendidikan SMP dan SMA yang 

berada pada ketegori tinggi. Hal ini karena semakin tinggi pendidikan ibu-ibu, 

maka pengalaman dan pengetahuannya semakin baik jadi berpengaruh pada 

tingkat kematangan emosi yang lebih baik. 

2. Tidak ada perbedaan kematangan emosi di tinjau dari usia memasuki 

perkawinan pada ibu-ibu rumah tangga di RW V Desa Tunahan Kec. Keling 

kab. Jepara tahun 2006. Hasil analisis didapatkan bahwa usia 18 sampai 

dengan kurang dari 22 tahun, 22 dan sampai dengan 25 tahun dan 25 sampai 
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29 tahun dalam ketegori tinggi. Hal ini karena usia seseorang seringkali 

berkaitan erat dengan perkembangan psikologisnya, pertumbuhan ekonomi 

serta sosialnya. Pemilihan pasangan dalam usia 25 atau 30-an, biasanya sudah 

dilatarbelakangi oleh pemikiran yang matang, dari segi ekonomi dan 

pertumbuhan relasi sosial orang dewasa dalam usia 25-30 telah mencapai 

tingkat mapan. Dalam usia itu pula rata-rata orang dewasa telah memiliki 

konsep yang mantap sehingga telah memiliki tingkat kematangan emosi yang 

tinggi.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan ini menunjukkan bahwa ada perbedaan 

kematangan emosi ditinjau dari tingkat pendidikannya dan dilihat dari tingkat 

pendidikannya termasuk rendah oleh karena itu disarankan kepada; 

1. Masyarakat di Desa Tunahan dan masyarakat umum 

a. Sebelum memasuki perkawinan diharapkan mengikuti pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi, karena dengan pendidikan yang tinggi dapat 

menjadikan individu tersebut menjadi individu yang berpola pikir 

yang maju, berpengalaman, berpengetahuan luas, dan berinteraksi 

sosial dengan baik sehingga dapat menjadikan individu tersebut 

individu yang berguna. 
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b. Memperhatikan usia sebelum melangkah kepernikahan dengan 

pertimbangan kematangan fisiologis, kematangan psikologis, 

kematangan sosial, tujuan masa depan serta perbedaan perkembangan 

antara pria dan wanita. 

2. Bagi peneliti selanjutnya. 

a. Penelitian selanjutnya agar mengadakan penelitian tidak terbatas pada 

pendidikan formal SD, SMP dan SMA, tetapi juga pada pendidikan 

non formal, informal dan jenis pekerjaan responden. 

b. Peneliti selanjutnya agar meneliti hal-hal apa yang dapat mendorong 

seseorang itu dapat meningkatkan tingkat kematangan emosinya 

apakah bisa dikarenakan  pengaruh genetik, ataukah karena pengaruh 

gaya hidup masa kini. 

c. Peneliti berikutnya agar meneliti variabel lain yaitu lama usia 

perkawinan sehingga dapat mengetahui tingkat kematangan emosi 

individu tersebut. 
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LAMPIRAN 1 
 

FORMAT SKALA PENELITIAN 
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Lampiran 1 
 

BLUE PRINT SKALA PENELITIAN 
 
1. Blue Print Skala Kematangan Emosi 

 
Banyaknya butir NO 

 
Dimensi 

Favorable Unfavorable 
Jumlah 

1 Dapat menerima keadaan 
diri sendiri dan orang lain 
apa adanya 

8 7 15 

2 Mampu mengontrol dan 
mengarahkan emosinya 

10 11 21 

3 Mampu menyikapi 
masalah secara positif 

2 4 7 

4 Tidak mudah frustasi 
terhadap permasalahan 
yang muncul. 

3 4 7 

5 Mempunyai tanggung 
jawab 

4 2 6 

6 Kemandirian 3 4 7 
7 Mampu beradaptasi 1 1 2 

Jumlah 34 31 65 
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LAMPIRAN 2 
 

SEBARAN BUTIR SKALA 
KEMATANGAN EMOSI SEBELUM 

UJI COBA 
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Lampiran 2 
 

SEBARAN BUTIR AITEM SKALA  
KEMATANGAN EMOSI SEBELUM UJI COBA 

 
No. Item  

NO 
Variabel Indikator 

Positif Negatif 

Jml.Item

1 Kematangan 
Emosi 

Dapat menerima keadaan diri 
sendiri dan orang lain apa 
adanya 
 
 

1, 6, 9, 
54, 40, 
19, 32, 

37,   

65, 10, 
14, 45, 
49, 58, 

56 

15 

  Mampu mengontrol dan 
mengarahkan emosinya 
 
 
 
 
 

3, 24, 
36, 46, 
50, 51, 
12, 25, 
30, 34 

8, 18, 
21, 20, 
55, 64, 
17, 39, 
41, 62, 

60 

21 

  Mampu menyikapi masalah 
secara positif 
 

4, 7, 53 43, 47, 
31, 35. 

7 

  Tidak mudah frustasi 
terhadap permasalahan yang 
muncul 
 

13, 22, 
26. 

44, 48, 
52, 57. 

7 

  Mempunyai tanggung jawab 
 
 

15, 27, 
29, 33 

16, 38. 6 

  Kemandirian 
 
 

61, 2, 
23. 

11, 5, 
28, 42 

7 

  Mampu beradaptasi 
 

63 59 2 

Jumlah 32 32 65 
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LAMPIRAN 3 
 

SKALA UJI COBA 
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Lampiran 3 
 

PERBEDAAN KEMATANGAN EMOSI PADA USIA 25-35 TAHUN DI TINJAU DARI 
TINGKAT PENDIDIKAN DAN USIA MEMASUKI PERKAWINAN ( Penelitian 

Komperatif pada Ibu-ibu Rumah Tangga di RW V Desa Tunahan Kec. Keling Kab. Jepara 
tahun 2006 ) 

 
JURUSAN PSIKOLOGI 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

Gedung A2 Kampus Sekaran, Telepon 024 3562685 Gunung Pati 
Semarang 50229 

 
IDENTITAS SAMPEL 
NAMA    : 
RT/ RW    : 
PENDIDIKAN TERAKHIR  : 
USIA  SEKARANG  : 
USIA MENIKAH   : 
PEKERJAAN   : 
 

Assalamu’alaikum Wr, Wb 
 
Ditengah kesibukan yang anda lakukan, perkenankan saya memohon bantuan ibu-ibu 
untuk menjawab daftar pertanyaan dengan berbagai pilihan jawaban yang dianggap 
sesuai dengan kondisi ibu.Adapun petunjuk pengisisannya  adalah sebagai berikut : 

 Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti dan menjawab semua pertanyaan 
tanpa ada yang terlawatkan dengan sejujurnya sesuai dengan kondisi yang 
ibu alami. 

 Pertanyaan tersebut bukan merupakan tes, sehingga tidak ada jawaban yang 
dinyatakan sebagai jawaban yang benar atau salah. 

 Pilihlah 1 (satu) dari 4 (empat) jawaban yang tersedia, dengan memberi tanda 
silang (X) pada jawaban yang ibu anggap sesuai dengan kondisi ibu. 

 Alterntif jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut : 
SS  : Sangat Sesuai 
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S  : Sesuai 
TS  : Tidak Sesuai 
STS  : Sangat Tidak Sesuai   

 Jika ibu merasa bahwa jawaban yang telah ibu pilih kurang tepat, maka 

berilah tanda sama dengan (=) pada jawaban yang kurang tepat, selanjutnya 

berikan tanda silang (X) pada jawaban yang ibu anggap sesuai . Contoh 

 

SS S TS STS 

X   X 

 

 Jawaban ibu merupakan informasi yang sangat penting dan membantu 

penelitian saya. 

 Terima kasih atas bantuan dan kerjasama ibu. 

Hormat saya  DWI YULI RIYAWATI (Mahasiswa Jurusan Psikologi 

UNNES). 

 

…..SELAMAT MENGERJAKAN….. 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS

1 Saya senang dengan keadaan saya saat ini     

2 Saya berusaha menyelesaikan tugas-tugas 
tanpa bantuan orang lain. 

    

3 Saya dapat menahan emosi dihadapan orang 
banyak meski masalah itu sangat memalukan 
saya 

    

4 Jika saya sedang menghadapi konflik dengan 
seseorang, saya berusaha untuk 
menyelesaikannya tanpa pertengkaran. 

    

5 Bila saya tidak diingatkan saya sering lupa.     

6 Saya selalu berusaha untuk menjadi yang 
terbaik 

    

7 Saya mencoba introspeksi diri apabila ada 
yang mengkritik. 

    

8 Saya akan marah bila ada orang yang 
mengejek saya. 

    

9 Dalam bergaul saya tidak pilih-pilh teman     

10 Saya merasa tertekan dengan kekurangan saya.     

11 Saya membuat jadwal kegiatan sehari-hari 
agar tidak lupa. 

    

12 Saya orang yang santai dan tidak mudah 
cemas. 

    

13 Saya akan berusaha untuk selalu 
menyelesaikan setiap masalah yang saya 
hadapi. 

    

14 Saya akan marah apabila permintaan saya 
tidak dikabulkan 

    

15 Setelah menikah saya tinggal terpisah dari 
orang tua. 

    

16 Bila saya menghilangkan  barang milik orang 
lain saya tidak akan menggantinya. 

    

17 Saya sering merasa cemas bila harus berbicara 
dihadapan orang banyak. 

    

18 Saya tidak senang dengan orang yang selalu 
mengandalkan emosi. 

    

19 Saya dapat menerima bahwa kemampuan saya 
berbeda dengan orang lain. 

    

20 Saya tidak mau mendengarkan pendapat dan     
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saran dari orang lain 
21 Dalam menyelesaikan masalah saya sering 

mengandalkan  pendapat sendiri 
    

22 Saya akan berusaha menerima kenyataan, jika 
saya mendapat suatu kegagalan. 

    

23 Bila tidak diingatkan akan tugas-tugas saya 

tidak mengerjakan. 

    

24 Saya berusaha mengerti pendapat orang lain 
yang menentang pendapat saya 

    

25 Saya menghadapi masalah dengan pikiran 
yang tenangf. 

    

26 Saya akan berusaha dalam keadaan hati yng 
tentram dalam menghadapi suatu masalah. 

    

27 Setelah menikah saya harus bisa hidup mandiri 
lepas dari pengaruh orang tua. 

    

28 Saya meminta bantuan teman bila ada 
masalah. 

    

29 Bila saya melakukan kesalahan, maka saya 
akan mengakuinya dengan jujur dan berusaha 
untuk tidak mengulangi lagi. 

    

30 Saya tidak tetawa keras-keras bila ada teman 
yang sedang dalam kesusahan. 

    

31 Jika saya berselisih faham dengan orang lain 
maka saya akan menyalahkannya. 

    

32 Saya dapat menerima bila orang lain lebih 
berhasil daripada saya. 

    

33 Bila saya merusakkan barang milik orang lain, 
maka saya akan berusaha  menggantinya. 

    

34 Saya mudah meneteskan air mata pada saat 
terharu. 

    

35 Saya mudah menyerah jika saya sedang 
menghadapi masalah yang sulit. 

    

36 Apabila saya berbuat salah saya segera minta 
maaf. 

    

37 Saya menerima kritikan yang dapat membuat 
saya menjadi lebih baik. 

    

38 Bila saya melakukan kesalahan maka saya 
akan menyalahkan orang lain. 

    

39 Saya akan tertawa sesuka hati bila dalam 
keadaan gembira. 
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40 Saya selalu memaafkan orang lain yang 
berbuat salah kepada saya meskipun kesalahan 
itu sangat fatal 

    

41 Orang yang dekat saya akan menjadi sasaran 
kemarahan saya  bila saya sedang kesal. 

    

42 Saya tidak mampu memilih pekerjaan mana 
yang harus saya lakukan lebih dahulu. 

    

43 Saya selalu bertengkar dengan tetangga karena 
perbedaan pendapat 

    

44 Saya selalu tertekan dengan masalah yang saya 
hadapi. 

    

45 Saya keberatan apabila ada yang menilai 
kemampuan saya. 

    

46 Saya akan berusaha membantu orang lain yang 
memerlukan bantuan saya. 

    

47 Saya akan sangat marah apabila seseorang 
tidak menepati janjinya. 

    

48 Saya merasa putus asa apabila tidak dapat 
menyelesaikan suatu masalah. 

    

49 Saya menyesali kemampuan saya     

50 Saya tidak ikut-ikutan menjelekkan orang lain 
sebelum saya tahu permaslahannya. 

    

51 Saya berusaha menghargai setiap keputusan 
orang lain. 

    

52 Saya selalu merasa takut apabila menghadapi 
suatu masalah. 

    

53 Apabila saya melakukan kesalahan dan ada 
seseorang yang menegur maka saya akan 
berusaha memperbaikinya. 

    

54 Jika teman saya marah tanpa alasan pada saya 
karena mempunyai banyak persoalan maka 
saya dapat memahami. 

    

55 Apabila saya bertengkar dengan tetangga, saya 
tidak akan menegurnya walaupun bertemu di 
jalan. 

    

56 Saya merasa kritikan dapat menunjukkan 
kelemahan saya. 

    

57 Saya sering lari dari permasalahan yang 
sedang saya hadapi. 

    

58 Saya kecewa bila ada yang menilai 
kemampuan saya. 
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59 Saya tidak pernah bersosialisasi dengan 
tetangga. 
 

    

60 Saya langsung memarahi teman saya bila dia 
memakai barang saya tanpa izin. 

    

61 Tanpa di perintah saya menyelesaikan tugas-
tugas yang diberikan kepada saya. 

    

62 Saya berteriak-teriak untuk melepaskan 
kejengkelan saya. 

    

63 Saya dapat menempatkan diri saya sesuia 
situasi 
 

    

64 Saya akan marah apabila pendapat saya tidak 
di terima oleh orang lain 

    

65 Saya tidak senang dengan orang yang lebih 
hebat dari saya. 
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LAMPIRAN 4 

 

 
TABULASI SKOR VALIDITAS 

DAN RELIABILITAS 
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LAMPIRAN 5  
CONTOH PERHITUNGAN 

VALIDITAS 
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LAMPIRAN 6 
CONTOH PERHITUNGAN 

RELIABILITAS 
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LAMPIRAN 7 
SEBARAN BUTIR SKALA 

KEMATANGAN EMOSI SETELAH 
UJI COBA 
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Lampiran 7 

SEBARAN BUTIR AITEM 
SKALA KEMATANGAN EMOSI SETELAH UJI COBA 

 
 

No. Item  
NO 

Variabel Indikator 

Positif Negatif 

Jml.Item

1 Kematangan 
Emosi 

Dapat menerima keadaan diri 
sendiri dan orang lain apa 
adanya 
 
 

1, 6, 9, 
40, 19, 

37,   

65, 10, 
14, 45, 
49, 58, 

56 

13 

  Mampu mengontrol dan 
mengarahkan emosinya 
 
 
 
 
 

3, 24, 
46, 12, 
25, 30, 

34 

8, 21, 
55, 17, 
39, 62,  

13 

  Mampu menyikapi masalah 
secara positif 
 

53 31, 35. 3 

  Tidak mudah frustasi 
terhadap permasalahan yang 
muncul 
 

13, 22, 44, 48, 
52, 57. 

6 

  Mempunyai tanggung jawab 
 
 

15, 27, 
29, 33 

16, 38. 6 

  Kemandirian 
 
 

61, 2,  11, 5, 
42 

5 

  Mampu beradaptasi 
 

63 59 2 

Jumlah 23 25 48 
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LAMPIRAN 8 
 SKALA PENELITIAN 
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Lampiran 8 

 
PERBEDAAN KEMATANGAN EMOSI PADA USIA 25-35 TAHUN DI TINJAU DARI 

TINGKAT PENDIDIKAN DAN USIA MEMASUKI PERKAWINAN ( Penelitian 
Komperatif pada Ibu-ibu Rumah Tangga di RW V Desa Tunahan Kec. Keling Kab. Jepara 

tahun 2006 ) 
 

JURUSAN PSIKOLOGI 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
Gedung A2 Kampus Sekaran, Telepon 024 3562685 Gunung Pati 

Semarang 50229 
 
IDENTITAS SAMPEL 
NAMA    : 
RT/ RW    : 
PENDIDIKAN TERAKHIR  : 
USIA  SEKARANG  : 
USIA MENIKAH   : 
PEKERJAAN   : 
 

Assalamu’alaikum Wr, Wb 
 
Ditengah kesibukan yang anda lakukan, perkenankan saya memohon bantuan ibu-ibu 
untuk menjawab daftar pertanyaan dengan berbagai pilihan jawaban yang dianggap 
sesuai dengan kondisi ibu.Adapun petunjuk pengisisannya  adalah sebagai berikut : 

 Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti dan menjawab semua pertanyaan 
tanpa ada yang terlawatkan dengan sejujurnya sesuai dengan kondisi yang 
ibu alami. 

 Pertanyaan tersebut bukan merupakan tes, sehingga tidak ada jawaban yang 
dinyatakan sebagai jawaban yang benar atau salah. 

 Pilihlah 1 (satu) dari 4 (empat) jawaban yang tersedia, dengan memberi tanda 
silang (X) pada jawaban yang ibu anggap sesuai dengan kondisi ibu. 

 Alterntif jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut : 
SS  : Sangat Sesuai 
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S  : Sesuai 
TS  : Tidak Sesuai 
STS  : Sangat Tidak Sesuai   

 Jika ibu merasa bahwa jawaban yang telah ibu pilih kurang tepat, maka 

berilah tanda sama dengan (=) pada jawaban yang kurang tepat, selanjutnya 

berikan tanda silang (X) pada jawaban yang ibu anggap sesuai . Contoh 

 

SS S TS STS 

X   X 

 

 Jawaban ibu merupakan informasi yang sangat penting dan membantu 

penelitian saya. 

 Terima kasih atas bantuan dan kerjasama ibu. 

Hormat saya  DWI YULI RIYAWATI (Mahasiswa Jurusan Psikologi 

UNNES). 

 

…..SELAMAT MENGERJAKAN….. 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS

1 Saya senang dengan keadaan saya saat ini     

2 Saya berusaha menyelesaikian tugas-tugas 
tanpa bantuan orang lain. 

    

3 Saya dapat menahan emosi dihadapan orang 
banyak meski masalah itu sangat memalukan 
saya 

    

4 Bila saya tidak diingatkan saya sering lupa.     

5 Saya selalu berusaha untuk menjadi yang 
tebaik 

    

6 Saya akan marah bila ada orang yang 
mengejek saya. 

    

7 Dalam bergaul saya tidak pilih-pilh teman     

8 Saya merasa tertekan dengan kekurangan saya.     

9 Saya membuat jadwal kegiatan sehari-hari 
agar tidak lupa. 

    

10 Saya orang yang santai dan tidak mudah 
cemas. 

    

11 Saya akan berusaha untuk selalu 
menyelesaikan setiap masalah yang saya 
hadapi. 

    

12 Saya akan marah apabila permintaan saya 
tidak dikabulkan 

    

13 Setelah menikah saya tinggal terpisah dari 
orang tua. 

    

14 Bila saya menghilangkan  barang milik orang 
lain saya tidak akan menggantinya. 

    

15 Saya sering merasa cemas bila harus berbicara 
dihadapan orang banyak. 

    

16 Saya dapat menerima bahwa kemampuan saya 
berbeda dengan orang lain. 

    

17 Dalam menyelesaikan masalah saya sering 
mengandalkan  pendapat sendiri 

    

18 Saya akan berusaha menerima kenyataan, jika 
saya mendapat suatu kegagalan. 

    

19 Saya berusaha mengerti pendapat orang lain 
yang menentang pendapat saya 

    

20 Saya menghadapi masalah dengan pikiran 
yang tenangf. 
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21 Setelah menikah saya harus bisa hidup mandiri 
lepas dari pengaruh orang tua. 

    

22 Bila saya melakukan kesalahan, maka saya 
akan mengakuinya dengan jujur dan berusaha 
untuk tidak mengulangi lagi. 

    

23 Saya tidak tetawa keras-keras bila ada teman 
yang sedang dalam kesusahan. 

    

24 Jika saya berselisih faham dengan orang lain 
maka saya akan menyalahkannya. 

    

25 Bila saya merusakkan barang milik orang lain, 
maka saya akan berusaha  menggantinya. 

    

26 Saya mudah meneteskan air mata pada saat 
terharu. 

    

27 Saya mudah menyerah jika saya sedang 
menghadapi masalah yang sulit. 

    

28 Saya menerima kritikan yang dapat membuat 
saya menjadi lebih baik. 

    

29 Bila saya melakukan kesalahan maka saya 
akan menyalahkan orang lain. 

    

30 Saya akan tertawa sesuka hati bila dalam 
keadaan gembira. 

    

31 Saya selalu memaafkan orang lain yang 
berbuat salah kepada saya meskipun kesalahan 
itu sangat fatal 

    

32 Saya tidak mampu memilih pekerjaan mana 
yang harus saya lakukan lebih dahulu. 

    

33 Saya selalu tertekan dengan masalah yang saya 
hadapi. 

    

34 Saya keberatan apabila ada yang menilai 
kemampuan saya. 

    

35 Saya akan berusaha membantu orang lain yang 
memerlukan bantuan saya. 

    

36 Saya merasa putus asa apabila tidak dapat 
menyelesaikan suatu masalah. 

    

37 Saya menyesali kemampuan saya     

38 Saya selalu merasa takut apabila menghadapi 
suatu masalah. 

    

39 Apabila saya melakukan kesalahan dan ada 
seseorang yang menegur maka saya akan 
berusaha memperbaikinya. 

    

40 Apabila saya bertengkar dengan tetangga, saya     
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tidk akan menegurnya walaupun bertemu di 
jalan. 

41 Saya merasa kritikan dapat menunjukkan 
kelemahan saya. 

    

42 Saya sering lari dari permasalahan yang 
sedang saya hadapi. 

    

43 Saya kecewa bila ada yang menilai 
kemampuan saya. 

    

44 Saya tidak pernah bersosialisasi dengan 
tetangga. 

    

45 Tanpa di perintah saya menyelesaikan tugas-
tugas yang diberikan kepada saya. 

    

46 Saya berteriak-teriak untuk melepaskan 
kejengkelan saya. 

    

47 Saya dapat menempatkan diri saya sesuia 
situasi 

    

48 Saya tidak senang dengan orang yang lebih 
hebat dari saya. 
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LAMPIRAN 9 
HASIL UJI NORMALITAS SKALA 

KEMATANGAN EMOSI 
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LAMPIRAN 10 
 

ANALISIS SKALA 
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LAMPIRAN 11 
PENENTUAN KRITERIA 

DESKRIPTIF 
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LAMPIRAN 11 
IJIN PENELITIAN 
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PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 

DESA TUNAHAN KECAMATAN KELING 

 
 

SURAT KETERANGAN 
Nomor :      
 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini ketua RW V Desa Tunahan Kec. Keling, 

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : 

Nama  : Dwi Yuli Riyawati 

NIM  : 1550401064 

Jurusan  : Psikologi 

Fakultas : Ilmu Pendidikan 

    Universitas Negeri Semarang 

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian pada ibu-ibu Desa 

Tunahan yang berusia 25-35 tahun, dalam rangka penulisan skripsi dengan judul “ 

Perbedaan Kematangan Emosi Pada Ibu-ibu Usia 25-35 tahun di Tinjau dari Tingkat 

Pendidikan dan Usia Memasuki Perkawinan (Penelitian Komparatif pada Ibu-ibu 

Rumah Tangga di RW V Desa Tunahan Kec. Keling Kab. Jepara tahun 2006)”, yang 

dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 15 Januari 2005. 

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya dan kepada 

yang berkepentingan harap maklum adanya. 

 

Tunahan,  Januari 2006 

Ketua RW V 

 

 

Kasmitokarni 
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PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 

DESA TUNAHAN KECAMATAN KELING 

 
 

SURAT KETERANGAN 
Nomor :      
 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini ketua RW V Desa Tunahan Kec. Keling, 

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : 

Nama  : Dwi Yuli Riyawati 

NIM  : 1550401064 

Jurusan  : Psikologi 

Fakultas : Ilmu Pendidikan 

    Universitas Negeri Semarang 

Adalah benar-benar telah melaksanakan uji coba instrumen pada ibu-ibu Desa 

Tunahan yang berusia 25-35 tahun, dalam rangka penulisan skripsi dengan judul “ 

Perbedaan Kematangan Emosi Pada Ibu-ibu Usia 25-35 tahun di Tinjau dari Tingkat 

Pendidikan dan Usia Memasuki Perkawinan (Penelitian Komparatif pada Ibu-ibu 

Rumah Tangga di RW V Desa Tunahan Kec. Keling Kab. Jepara tahun 2006)”, yang 

dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 3 Januari 2005. 

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya dan kepada 

yang berkepentingan harap maklum adanya. 

 

Tunahan,  Januari 2006 

Ketua RW V 

 

 

Kasmitokarni 
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LAMPIRAN 17 
SURAT TUGAS DOSEN 

PEMBIMBING 
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DAFTAR SAMPEL PENELITIAN 
RT 15 RW V 

NO NAMA JENIS 

KELAMIN 

PENDIDIKAN 

TERTINGGI 

ALAMAT 

1 Mintariyati Perempuan SMP Tunahan 

2 Ismiyati Perempuan SMP Tunahan 

3 Sumiyati Perempuan SMP Tunahan 

4 Musripah Perempuan SD Tunahan 

5 Turipah  Perempuan SD Tunahan 

6 Sukenti Perempuan SMA Tunahan 

7 Sukesi  Perempuan SMA Tunahan 

8 Yanti Perempuan SMP Tunahan 

9 Sumarti Perempuan SD Tunahan 

10 Maryati     Perempuan SD Tunahan 

11 Sudarwati Perempuan SMA Tunahan 

12 Marni Perempuan SMA Tunahan 

13 Sulimah  Perempuan SMA Tunahan 

14 Ritin Perempuan SMP Tunahan 

15 Endang Kuntaryati Perempuan SMA Tunahan 

16 Darmi Perempuan SMP Tunahan 

17 Indarkasi Perempuan SMA Tunahan 

18 Suyati  Perempuan SD Tunahan 

19 Musri Perempuan SMP Tunahan 

20 Rofiatin Perempuan SD Tunahan 

21 Alkomah Perempuan SD Tunahan 

22 Kunarti Perempuan SD Tunahan 
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DAFTAR SAMPEL PENELITIAN 
RT 16 RW V 

NO NAMA JENIS 

KELAMIN 

PENDIDIKAN 

TERTINGGI 

ALAMAT 

1 Siti Rohmatun Perempuan SMP Tunahan 

2 Pariyati Perempuan SMP Tunahan 

3 Sri Murni Perempuan SMP Tunahan 

4 Siti Kanifah Perempuan SMP Tunahan 

5 Sri Sudarwati Perempuan SMP Tunahan 

6 Kartini Perempuan SMP Tunahan 

7 Sumarmiyati Perempuan SMA Tunahan 

8 Drwati Perempuan SMP Tunahan 

9 Mariyati Perempuan SMP Tunahan 

10 Sutirah     Perempuan SD Tunahan 

11 Sulistyowati Perempuan SMA Tunahan 

12 Srinarti Perempuan SMA Tunahan 

13 Sripah Perempuan SD Tunahan 

14 Winarsih Perempuan SMA Tunahan 

15 Nursaidah Perempuan SMP Tunahan 

16 Kulinah Perempuan SD Tunahan 

17 Suwarti Perempuan SD Tunahan 

18 Darmisih Perempuan SMP Tunahan 

19 Rukmini Perempuan SD Tunahan 

20 Tumini Perempuan SD Tunahan 

21 Sanipah Perempuan SMP Tunahan 

22 Suwati Perempuan SD Tunahan 

23 Wati asih Perempuan SD Tunahan 

24 Harwati Perempuan SD Tunahan 
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DAFTAR SAMPEL PENELITIAN 
RT 17 RW V 

NO NAMA JENIS 

KELAMIN 

PENDIDIKAN 

TERTINGGI 

ALAMAT 

1 Rutijah Perempuan SD Tunahan 

2 Alkayati Perempuan SMP Tunahan 

3 Wiharianik Perempuan SMP Tunahan 

4 Kunjanah Perempuan SD Tunahan 

5 Wahyuni Perempuan SMP Tunahan 

6 Sri Sugiyanti Perempuan SMP Tunahan 

7 Ngatemi Perempuan SMP Tunahan 

8 Rukamah Perempuan SMP Tunahan 

9 Juwarti Perempuan SMP Tunahan 

10 Sri hariyanti     Perempuan SMP Tunahan 

11 Yanti  Perempuan SMA Tunahan 

12 Esti Perempuan SMA Tunahan 

13 Pundarwati Perempuan SMP Tunahan 

14 Komariah Perempuan SMA Tunahan 

15 Lasmini Perempuan SMA Tunahan 

16 Tarwati Perempuan SD Tunahan 

17 Asiah Perempuan SMP Tunahan 

18 Sri kunarti Perempuan SMA Tunahan 

19 Riatun Perempuan SD Tunahan 

20 Ngatiroh Perempuan SMP Tunahan 

21 Anis Perempuan SD Tunahan 
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Lampiran  1  Lampiran  2  Lampiran  3  Lampiran  4 

 

Lampiran  5  Lampiran 6  Lampiran  7  Lampiran  8 

 

Lampiran  9  Lampiran  10  Lampiran  11  Lampiran  12 

 

Lampiran  13  Lampiran  14  Lampiran  15  Lampiran  16 

 

Lampiran  17  Lampiran  18  Lampiran  19  Lampiran  20 

 

Lampiran  21  Lampiran  22  Lampiran  23  Lampiran  24 

 

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

 155 156 157 158 159 160 
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