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ABSTRAK 

Afifah, Ika Rosyadah  H. (2019). Hubungan Antara Kecerdasan Emosional Dan 

Resiliensi Dengan Manajemen Waktu Pada Calon Konselor Sekolah (Penelitian 

Pada Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling UNNES Angkatan 2016-2017). 

Skripsi. Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Heru Mugiarso, M. Pd., Kons. 

 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena kuranngnya manajemen waktu 

pada mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling UNNES. Tujuan dari penelitian 

ini untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional dan resiliensi dengan 

manajemen waktu pada mahasiswa calon konselor sekolah baik secara parsial 

maupun secara bersama-sama.  

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif korelasional. Sampel yang 

digunakan berjumlah 162 mahasiswa dengan teknik pengambilan sampel purposive 

sampling. Alat pengumpul data yang digunakan adalah skala manajemen waktu, 

skala resiliensi, dan skala manajemen waktu. Koefisien skala tersebut adalah 0,287-

0,724; 0,327-0,790; dan 0,224-0,646 dengan nilai alpha 0,898; 0,838; dan 0,869. 

Adapun teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara kecerdasan emosional dengan resiliensi (R= 0,551, F= 13,603, p= <0,01). 

Kemudian antara kecerdasan emosional dengan manajemen waktu juga terdapat 

hubungan yang signifikan (R= 0,444, F= 33,525, p= <0,01). Selanjutnya antara 

resiliensi dengan manajemen waktu juga terdapat hubungan yang signifikan (R= 

0,533, F= 45,713, p= <0,01). Begitu pula antara kecerdasan emosional dan 

resiliensi secara bersama-sama juga memiliki hubungan yang signifikan dengan 

manajemen waktu (R= 0,572, F=28,279, p= <0,01).  

Sehingga penelitian ini yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara 

kecerdasan emosional dan resiliensi dengan manajemen waktu. Semakin tinggi 

kecerdasan emosional yang dimiliki mahasiswa maka semakin baik manajemen 

waktunya. Sebaliknya, semakin tinggi resiliensi mahasiswa maka akan semakin 

tinggi pula manajemen waktunya. Tetapi tak dapat dikatakan bahwa kecerdasan 

emosional dan resiliensi berdampak terhadap manajemen waktu mahasiswa secara 

sepenuhnya, karena masih terdapat beberapa faktor lain yang memungkinkan untuk 

mendorong mahasiswa dalam meningkatkan manajemen waktunya. 

 

 

Kata kunci: kecerdasan emosional, resiliensi, manajemen waktu
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Menurut teori perkembangan, mahasiswa dapat dikategorikan dalam masa 

dewasa dini. Menurut Hurlock (1980: 246) masa dewasa dini dimulai dari umur 18 

tahun sampai kira-kira umur 40 tahun. Masa dewasa dini memiliki tugas 

perkembangan antara lain mendapatkan suatu pekerjaan, memilih seorang teman 

hidup, belajar hidup bersama dengan suami atau istri membentuk suatu keluarga, 

membesarkan anak-anak, menerima tanggung jawab sebagai warga negara, dan 

bergabung dalam suatu kelompok sosial yang cocok. 

Kebebasan untuk memilih sendiri mata kuliah yang akan diambil merupakan 

salah satu tugas perkembangan di atas, maka perlu adanya kemandirian dan 

keaktifan dari dalam diri mahasiswa. Sehingga membuat mahasiswa termotivasi 

dan bertanggung jawab atas apa yang telah dipilihnya. Mahasiswa harus dapat 

belajar lebih mandiri dan tidak bergantung pada orang lain dalam mengerjakan 

tugas-tugas akademiknya dengan menggunakan waktunya sebaik mungkin. 

Mengelola waktu merupakan hal yang penting bagi kehidupan setiap individu 

termasuk bagi kehidupan seorang mahasiswa, karena dengan pengelolaan waktu 

yang baik seseorang akan menjalankan waktunya dengan teratur dan produktif. 

Menurut (Haynes, 2010 dalam Agustamanesia, 2017) manajemen waktu seperti 

halnya manajemen sumber daya lain mengandalkan analisis dan perencanaan. Guna 

memahami dan mendapatkan prinsip manajemen waktu, yang harus 
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diketahui bukan hanya cara menggunakan waktu, tetapi juga masalah dalam 

menggunakan waktu secara efektif.  

Mahasiswa harus bisa mandiri karena di kampus jadwal kuliah dan kegiatan 

harus dibuat sendiri. Peran dosen hanya sebagai fasilitator yang memberikan 

gambaran jadwal kuliah lalu mahasiswa sendiri yang akan mengolah jadwal sesuai 

dengan prioritasnya, dengan harapan mahasiswa dapat mengelola waktunya dengan 

baik sehingga mahasiswa dapat berkonsentrasi belajar dan menjalankan jadwalnya 

secara efektif.  

Padatnya jadwal kuliah dan kegiatan lainnya pada jurusan Bimbingan dan 

Konseling Universitas Negeri Semarang menuntut lebih banyak waktu yang 

digunakan oleh para mahasiswanya. Selain perlu memiliki keyakinan terhadap 

kemampuan dalam memecahkan masalah dan menyelesaikan tugas, mahasiswa 

juga perlu memperhatikan waktu yang digunakan dalam melakukan berbagai 

aktivitas tersebut.  

Waktu merupakan sumber daya paling berharga sehingga diperlukan konsep 

manajemen waktu untuk menjaga keseimbangan antara tuntutan rutinitas dan 

kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa calon konselor sekolah. Manajemen 

waktu merupakan proses mengelola diri sendiri, sehingga peranan manajemen 

waktu sangat diperlukan oleh mahasiswa calon konselor sekolah.  

Manajemen waktu yang baik merupakan motor penggerak dan pendorong  bagi 

individu khususnya mahasiswa calon konselor sekolah untuk belajar, agar lebih 

bersemangat dan tidak lekas bosan dengan materi pelajaran yang dipelajari dan 
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seiring dengan hal itu dapat meningkatkan prestasi belajar dalam rangka mencapai 

gelar konselor sekolah yang profesional. 

Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andreessen, 2015 dalam 

Magda, 2016) menyatakan bahwa keberhasilan mahasiswa bergantung pada 

kemampuan mereka untuk menggunakan waktu dengan benar dan paling efisien, 

terutama di era pemanfaatan inovasi saat ini, jumlah informasi yang harus dipelajari 

meningkat dari hari ke hari seiring dengan jumlah dan aksesibilitas gangguan 

seperti game online, media sosial, permainan platform, dll yang mungkin memakan 

waktu mereka.  

Sejalan dengan survey awal dalam penelitian yang dilakukan oleh (Santya, 

2016) pada bulan Juni 2015 terhadap 20 mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta 

di Jogjakarta, dimana survey tersebut menunjukkan bahwa online mahasiswa lebih 

banyak menggunakan waktunya untuk bermain bersama teman, bekerja, tidur atau 

bermain games. Sebagai mahasiswa tugas utamanya adalah kuliah, namun waktu 

untuk kuliah lebih kecil dibanding dengan waktu untuk kegiatan yang lain. Maka 

dari itu, bagi setiap mahasiswa ketrampilan mengelola waktu khususnya untuk 

keperluan studi harus dikembangkan, dimahirkan, dan diterapkan selama studinya 

di Perguruan Tinggi. 

Selain itu dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti dengan metode 

wawancara berstruktur terhadap mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas 

Negeri Semarang khususnya angkatan 2016-2017 sebanyak 7 dari 10 orang 

mengakui belum menggunakan atau menguasai ketrampilan manajemen waktu ini,  

jelas terlihat dari bagaimana mereka menyelesaikan tugas-tugas harian maupun 
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tugas akhir dalam perkuliahan. Sebagian dari mereka tidak bisa mengumpulkan 

tugas tepat waktu dengan hasil yang maksimal.  

Mereka berfikir tugas yang diberikan terlalu banyak sedangkan waktu untuk 

mengerjakannya hanya sedikit, setalah dipikir kembali memang hanya sebanyak 5 

dari 10 orang tersebut membuat rencangan atau jadwal kegiatan sehari-hari dan 5 

orang lainnya hanya mengikuti keinginan atau jalan pikiran mereka saja tanpa ada 

rancangan jadwal harian, akibatnya mereka merasa telah membuang waktu mereka 

secara percuma dan sia-sia. Namun mereka tidak menyerah dengan hal itu saja, 

mereka tetap memberikan yang terbaik. 

Salah satu kelemahan sebagian besar mahasiswa ialah waktu dalam mengatur 

penggunaan waktu untuk studi. Tetapi, sesungguhnya mereka kurang memiiki 

keteraturan dan kurang disiplin untuk mempergunakan waktuya secara efisien. 

Banyak waktu mahasiswa terbuang secara sia-sia terutama karena kebiasaan 

mengobrol omongan-omongan kosong atau menunggu sesuatu (Gie, 1995 dalam 

Gasim, 2016). 

Dengan memiliki manajemen waktu yang efektif, proses belajar akan lebih 

terarah dan akan terbiasa untuk disiplin waktu. Banyak mahasiswa yang 

menghabiskan waktu untuk hal negatif, seperti bergaul dan bercengkrama seharian 

penuh, begadang di malam hari, dan bermain game. Hal tersebut merupakan realitas 

dinamika kehidupan mahasiswa yang tidak bisa dipungkiri (Simbolon, 2012). Hal 

ini terkadang membuat mahasiswa itu sendiri kewalahan dalam mengatur waktu 

sehingga mahasiswa tersebut lupa akan tujuannya sebagai mahasiswa.  
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Mahasiswa yang tidak dapat mengatur waktunya dengan baik, ada 

kecenderungan bahwa mahasiswa tersebut tidak mampu mengarahkan dan 

mengatur dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya (Mulyani, 2013). Oleh 

karena itu, keterampilan ini sangat penting agar mahasiswa khususnya mahasiswa 

calon konselor sekolah dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas layanan 

mereka nantinya. Manajemen waktu mengacu pada perencanaan waktu yang 

tersedia sesuai dengan tujuan pribadi dan gaya hidup, sekaligus menjaga preferensi 

individu itu sendiri.  

Banyak usaha yang dilakukan untuk menjadi yang terbaik. Usaha semacam itu 

jelas positif, namun masih ada faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam 

mencapai keberhasilan selain kecerdasan ataupun kecakapan intelektual, faktor 

tersebut adalah kecerdasan emosional. Dengan kecerdasan emosional, individu 

mampu mengetahui dan menanggapi perasaan mereka sendiri dengan baik dan 

mampu membaca dan menghadapi perasaan-perasaan orang lain dengan efektif. 

Individu dengan keterampilan emosional yang berkembang baik berarti 

kemungkinan besar ia akan berhasil dalam kehidupan dan memiliki motivasi untuk 

berprestasi. Sedangkan individu yang tidak dapat menahan kendali atas kehidupan 

emosionalnya akan mengalami pertarungan batin yang merusak kemampuannya 

atau dapat dikatakan stres.  

Pada tahun 2013 telah dilakukan survey pada lebih dari 30,000 mahasiswa 

dimana survey ini menyoroti kesehatan mental dan kesehatan lainnya pada 

mahasiswa di Universitas Kanada. Hasil dari survey ini menunjukkan bahwa 90% 

dari mahasiswa merasa kewalahan dengan semua hal yang harus mereka lakukan 
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dalam satu tahun terakhir, sementara 50% mengatakan bahwa mereka merasa 

putus asa dan 63% mengatakan bahwa mereka merasa sangat kesepian (Miller, 

2013). Oleh karena itu mahasiswa yang mengalami distres psikologis ini 

memerlukan perhatian yang lebih. Tidak sedikit kasus distres psikologis yang 

dialami mahasiswa berdampak buruk pada mental mahasiswa yang 

mengalaminya bahkan banyak kasus yang berakhir dengan kematian. 

Biasanya orang-orang tidak menyadari bahwa dirinya sedang dilanda stres. 

Stres akan menjadi semakin tinggi akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat. 

Sama halnya dengan mahasiswa. Berdasar pada apa yang telah dilaporkan, 

diketahui bahwa sebesar 39% mahasiswa mengalami distres psikologis dan jumlah 

ini meningkat pada tahun 2011 sebesar 48% (Puskrispsiui, 2015 dalam Azzahra, 

2017). Misalnya kasus yang pernah terjadi pada tanggal 31 Mei 2016, seorang 

mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 

diketahui telah meninggal bunuh diri akibat tidak sanggup menahan beban kuliah 

yang dihadapinya (Hamdi, 2016). 

Berbeda dengan individu yang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang 

lebih baik, dapat menjadi lebih terampil dalam menenangkan dirinya dengan cepat, 

jarang tertular penyakit, lebih terampil dalam memusatkan perhatian, lebih baik 

dalam berhubungan dengan orang lain, lebih cakap dalam memahami orang lain 

dan untuk kerja akademis di sekolah lebih baik (Goleman, 2002 dalam Maisyarah 

& Andik, 2015) 

Keterampilan dasar emosional tidak dapat dimiliki secara tiba-tiba, tetapi 

membutuhkan proses dalam mempelajarinya dan lingkungan yang membentuk 
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kecerdasan emosional tersebut besar pengaruhnya. Hal positif akan diperoleh bila 

seseorang diajarkan keterampilan dasar kecerdasan emosional, secara emosional 

akan lebih cerdas, penuh pengertian, mudah menerima perasaan-perasaan dan lebih 

banyak pengalaman dalam memecahkan permasalahannya sendiri. 

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kecerdasan emosional 

merupakan salah satu faktor yang penting yang seharusnya dimiliki oleh mahasiswa 

yang berguna untuk mengatasi stres kuliah. Akan tetapi efektivitas manajemen yang 

lebih rendah menimbulkan stres dan ketegangan, sehingga dibutuhkannya suatu 

kemampuan untuk menahan, memikul, menghadapi, ataupun tetap bertahan untuk 

melawan gangguan-gangguan psikologi maupun fisiologi agar dengan tetap tenang 

dan sabar tanpa terbawa emosi, serta tanpa menjadi panik yang disebut dengan 

ketahanan stres. 

Ketahanan stres atau yang disebut dengan resiliensi ini sangat berguna bagi 

calon konselor sekolah karena dengan memiliki kemampuan resiliensi individu 

akan mempunyai kemauan untuk bangkit dalam sebuah tekanan hidup. Selain itu 

resiliensi menjadi faktor yang sangat diperlukan untuk dapat mengubah ancaman- 

ancaman menjadi kesempatan untuk bertumbuh, berkembang, dan meningkatkan 

kemampuan untuk beradaptasi demi perubahan yang baik. Perubahan baik ini yang 

akan membawa diri individu kepada kehidupan yang bebas dari sebuah kec emasan. 

Menurut Block (Papalia, 2008:525) resiliensi dikonseptualisasikan sebagai 

salah satu tipe kepribadian dengan ciri-ciri, kemampuan penyesuaian yang baik, 

percaya diri, mandiri, pandai berbicara, penuh perhatian, suka membantu dan 

berpusat pada tugas. Tipe kepribadian tersebut haruslah dimiliki oleh mahasiswa 
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calon konselor sekolah, oleh karena itu sebagai mahasiswa calon konselor sekolah 

harus memiliki kemampuan resiliensi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pidgeon, dkk (2014) yang juga membahas 

mengenai resiliensi dan distres pikologis pada mahasiswa. Namun penelitian 

tersebut dilakukan pada mahasiswa di Australia, Amerika, dan Hongkong dengan 

kriteria usia 18 hingga 59 tahun. Penelitian tersebut menyatakan bahwa mahasiswa 

dengan tingkat resiliensi yang rendah memiliki distres psikologis yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan mahasiswa yang memiliki tingkat resiliensi yang lebih tinggi. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Feti (2017) dengan melakukan 

wawancara terhadap 12 mahasiswa tahun pertama kelas karyawan di kampus 

Universitas Mercu Buana Yogyakarta pada bulan April dan Oktober 2016, dari 

hasil wawancara menemukan gejala-gejala resiliensi yang rendah pada 7 

mahasiswa tahun pertama program karyawan, yaitu; mahasiswa merasa tertekan 

ketika dikejar deadline pekerjaan dan tugas kuliah juga harus segera dikumpulkan, 

fokus bekerja maupun kuliah terganggu ketika sedang ada masalah keluarga atau 

masalah pribadi lainnya, stres kerja dan tugas kuliah menyebabkan komunikasi 

interpersonal dengan anggota keluarga ataupun teman dekat kadang tidak baik. Hal-

hal tersebut mengindikasikan rendahnya aspek regulasi emosi. 

Seyogyanya setiap individu memiliki resiliensi yang tinggi karena individu 

yang resilien akan mampu untuk bertahan dibawah tekanan atau kesedihan dan 

tidak menunjukkan suasana hati yang negatif terus menerus. Apabila resiliensi 

dalam diri seseorang itu meningkat, maka akan mampu mengatasi masalah-masalah 
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apapun, mampu untuk meningkatkan potensi-potensi diri, menjadi optimis, muncul 

keberanian, dan kematangan emosi (Aprilia, 2013 dalam Feti, 2017). 

Penelitian ini didukung oleh teori Wollin dalam (Amelia, 2014) bahwa 

karakteristik individu yang memiliki resiliensi yaitu individu yang mempunyai 

kemandirian, yakni kemampuan untuk mengambil jarak secara emosional maupun 

dari sumber masalah dalam hidup seseorang. Kemandirian melibatkan kemampuan 

untuk menjaga keseimbangan antara jujur pada diri sendiri dengan peduli pada 

orang lain. Orang yang mandiri tidak bersikap ambigu dan memilliki optimistik 

pada masa depan. 

Selaras dengan penelitian oleh Widuri (2012) dimana individu yang resilien, 

memiliki kemampuan untuk mengkontrol emosi, tingkah laku dan atensi dalam 

menghadapi masalah. Sebaliknya individu yang memiliki kesulitan dalam regulasi 

emosi sulit untuk beradaptasi, menjalin relasi dengan orang lain dan 

mempertahankan hubungan yang telah terjalin dengan orang lain.  

Sejalan dengan pendapat Uyun (2012) yang menyatakan bahwa individu yang 

memiliki resiliensi tinggi akan mampu keluar dari masalah dengan cepat dan tidak 

terbenam dengan perasaan sebagai korban lingkungan atau keadaan dan mampu 

mengambil keputusan saat berada dalam situasi sulit. Individu yang memiliki 

resiliensi tinggi mampu mempertahankan perasaan positif, kesehatan serta energi, 

dan individu yang resilien ialah individu yang tegar, individu memiliki energi 

positif yang akan melahirkan orang berkarakter. 

Individu harus dapat mengekspresikan emosinya dengan wajar dan tepat serta 

tidak berlarut-larut. Individu yang memiliki kesulitan untuk meregulasi emosi 
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cenderung untuk terjebak dalam emosinya dan pada akhirnya sulit untuk membuat 

keputusan dengan tepat, menghadapi permasalahan dalam hidupnya dengan positif, 

serta tidak terbuka pada pengalaman baru. Begitu halnya dengan mahasiswa, 

apabila mahasiswa menganggap tugas adalah sebuah tantangan, maka mahasiswa 

tersebut akan cepat menyelesaikan tugas-tugas akademiknya. Sebaliknya, jika 

resiliensi mahasiswa tersebut rendah, maka mahasiswa akan terpuruk dalam 

keadaan tersebut dan melakukan prokrastinasi atau menunda-nunda tugas. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengetahui hubungan antara 

kecerdasan emosional dan resiliensi dengan manajemen waktu pada mahasiswa 

calon konselor sekolah pada mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling 

Universitas Negeri Semarang Angkatan 2016-2017. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka dilaksanakan penelitian pada 

mahasiswa Bimbingan dan Konseling Unnes dengan rumusan masalah :  

1.2.1 Seberapa tinggi tingkat kecerdasan emosional pada mahasiswa calon 

konselor sekolah? 

1.2.2 Seberapa tinggi tingkat resiliensi pada mahasiswa calon konselor sekolah? 

1.2.3 Seberapa tinggi tingkat manajemen waktu pada mahasiswa calon konselor 

sekolah? 

1.2.4 Adakah hubungan antara kecerdasan emosional dengan manajemen waktu 

pada mahasiswa calon konselor sekolah?  

1.2.5 Adakah hubungan antara resiliensi dengan manajemen waktu pada 

mahasiswa calon konselor sekolah? 
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1.2.6 Adakah hubungan antara kecerdasan emosional dan resiliensi dengan 

manajemen waktu pada mahasiswa calon konselor sekolah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

unuk membuktikan: 

1.3.1 Mendeskripsikan tingkat kecerdasan emosional pada mahasiswa calon 

konselor sekolah. 

1.3.2 Mendeskripsikan tingkat resiliensi pada mahasiswa calon konselor sekolah. 

1.3.3 Mendeskripsikan tingkat manajemen waktu pada mahasiswa calon konselor 

sekolah. 

1.3.4 Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara kecerdasan emosional 

dengan manajemen waktu pada mahasiswa calon konselor sekolah. 

1.3.5 Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara resiliensi dengan 

manajemen waktu pada mahasiswa calon konselor sekolah. 

1.3.6 Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara kecerdasan emosional 

dan resiliensi dengan manajemen waktu pada mahasiswa calon konselor 

sekolah. 

 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan di bidang pendidikan, khususnya tentang hubungan antara 
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kecerdasan emosional dan resiliensi dengan manajemen waktu pada 

mahasiswa calon konselor sekolah. Hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan bagai penelitian selajutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

1.4.2.1 Bagi Mahasiswa Jurusan BK/ Peneliti Selanjutnya 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti, yaitu mengenai hubungan antara kecerdasan 

emosional dan resiliensi dengan manajemen waktu pada mahasiswa calon 

konselor sekolah. 

1.4.2.2 Bagi Jurusan Bimbingan dan Konseling UNNES 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan guna 

pengembangan kegiatan perkuliahan di kampus serta sebagai tambahan 

informasi dan referensi di perpustakaan. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab ini pembahasan kajian pustaka akan disajikan secara berturut-turut 

meliputi: (1) Penelitian Terdahulu, (2) Konsep Manajemen Waktu, (3) Konsep 

Kecerdasan Emosional, (4) Konsep Resiliensi, (5) Kerangka Berfikir, (6) Hipotesis. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini menggunakan berbagai macam literatur yang berfungsi sebagai 

bahan acuan untuk memperkuat teori-teori yang dipakai dalam penelitian ini. Selain 

dari buku dan jurnal dalam internet, peneliti juga memakai penelitian terdahulu 

yang berupa skripsi untuk menjadi bahan acuan dan juga sebagai bahan rujukan 

dalam penulisan teori-teori dalam penelitian ini. 

Penelitian pertama dilakukan oleh Anwaruddin (2017) tentang dukungan sosial 

dan kecerdasan emosional yang hasilnya menyatakan bahwa simultan dan sangat 

signifikan berkorelasi dengan resiliensi korban banjir. Sedangkan secara  parsial 

diketahui adanya hubungan positif antara kecerdasan emosi dengan  resiliensi. Hal 

ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosi diperlukan individu agar mampu 

menghadapi masalah yang dapat menimbulkan tekanan sehingga individu dapat 

menengendalikan emosi serta dapat menghadapi masalah dengan baik. Perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada subjek yang diteliti berfokus 

pada mahasiswa dan mencoba mencari tahu bagaimana hubungan 
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atau keterkaitan secara bersama-sama antara kecerdasan emosional dan 

resiliensi dengan manajemen waktu. 

Penelitian ke-dua dilakukan oleh Aisyah, dkk (2016) tentang pengaruh 

manajemen waktu ibu bekerja terhadap kecerdasan emosional anak dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara manajemen waktu ibu 

bekerja terhadap kecerdasan emosional anak. Tingkat kekuatan pengaruh 

manajemen waktu ibu bekerja terhadap kecerdasan emosional anak adalah sedang. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada subjek yang diteliti 

berfokus pada mahasiswa dan mencoba mencari tahu bagaimana hubungan atau 

keterkaitan secara bersama-sama antara kecerdasan emosional dan resiliensi 

dengan manajemen waktu. 

Penelitian ke-tiga dilakukan oleh Maisyarah & Andik (2015) mengungkap 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara dukungan sosioal, kecerdasan 

emosional dengan resiliensi Guru SLB. Secara parsial, kecerdasan emosional 

berkorelasi positif sangat sigifikan dengan resiliensi guru. Artinya, pada  penelitian  

ini,  Guru  SLB yang   mempunyai resiliensi tinggi diprediksi adalah guru yang 

mampu mengendalikan emosi,  mampu  menahan  tekanan,  dan  mampu mengatur 

stress. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada subjek 

yang diteliti berfokus pada mahasiswa dan mencoba mencari tahu bagaimana 

hubungan atau keterkaitan secara bersama-sama antara kecerdasan emosional dan 

resiliensi dengan manajemen waktu. 

Penelitian ke-empat dilakukan oleh Pangestika (2014) menyatakan bahwa 

terdapat hubungan kecerdasan emosional dengan keterampilan manajemen waktu 
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pada mahasiswa program studi kedokteran Universitas Sebelas Maret dan 

hubungan tersebut signifikan secara statistik. Sedangkan perbedaan penelitian yang 

dilakukan peneliti yaitu mencoba mencari tahu bagaimana hubungan atau 

keterkaitan secara bersama-sama antara kecerdasan emosional dan resiliensi 

dengan manajemen waktu. 

Penelitian ke-lima yang dilakukan oleh Tima & Titik (2014) yang menyatakan 

bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara kecerdasan 

emosional dengan resiliensi pada para Suster yunior di Kota Yogyakarta. 

Kecerdasan emosional mampu meningkatkan resiliensi dalam diri individu yang 

mengalami tekanan baik dari dalam maupun dari luar dirinya. Para Suster yunior 

yang tekun melakukan latihan-latihan dasar pengelolaan emosi akan memiliki 

kecerdasan emosional yang tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi 

kecerdassan emosional maka semakin tinggi pula resiliensi. Sedangkan perbedaan 

penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada subjek yang diteliti berfokus pada 

mahasiswa dan mencoba mencari tahu bagaimana hubungan atau keterkaitan secara 

bersama-sama antara kecerdasan emosional dan resiliensi dengan manajemen 

waktu. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang tercantum di atas mengenai kecerdasan 

emosional, resiliensi, dan manajemen waktu yang mendukung dan memperkuat 

penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Secara umum, penelitian terdahulu 

memberikan informasi bahwa beberapa aspek dan indikator dari penelitian 

memberikan kontribusi bahwa ada korelasi antara ketiga variabel tersebut. 

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti akan meneliti tentang hubungan antara 
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kecerdasan emosional dan resiliensi dengan manajemen waktu pada mahasiswa 

jurusan BK UNNES angkatan 2016-2017.  

2.2 Manajemen Waktu 

2.2.1 Pengertian Manajemen Waktu 

Menurut Cahyawati (2016) manajemen waktu adalah serangkaian keputusan 

yang akan mempengaruhi kehidupan secara bertahap. Jika dalam pengambilan 

keputusan salah, atau tidak membuat keputusan sama sekali, maka kegiatan sehari-

hari menjadi kacau balau, sehingga bisa menyebabkan frustasi, stres, daya tubuh 

berkurang, dan akan berdampak pada prestasi belajarnya. 

Sedangkan menurut Timpe (2002) apabila seseorang dapat mengatur 

waktunya dengan baik maka dia akan dapat mengelola apapapun. Sehingga 

keberhasilan dan kesuksesan akan dengan mudah dapat diraih dengan banyak cara. 

Adapun salah satu cara yang bisa digunakan yaitu dengan mengatur waktu yang 

dimilikinya. 

Sejalan dengan pendapat Agustamanesia (2017) yang menyatakan bahwa 

manajemen waktu adalah ketrampilan seseorang untuk menggunakan waktu supaya 

aktivitas yang dikerjakan dapat lebih efektif dan efisien. Dengan mengelola waktu 

manusia dapat meningkatkan kemampuan melaksanakan jadwal yang dimiliki 

mulai dari perencanaan, penggunaan waktu, pengorganisasian terhadap 

penggunaan waktu sampai pada pelaksanaannya. 

Selain itu menurut Macan, et.al., (1990) mengemukakan bahwa manajemen 

waktu adalah pengaturan diri dalam menggunakan waktu seefektif dan seefisien 

mungkin dengan melakukan perencanaan, penjadwalan, mempunyai kontrol atas 
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waktu, selalu membuat prioritas menurut kepentingannya, serta keinginan untuk 

terorganisasi yang dapat dilihat dari perilaku seperti mengatur tempat kerja dan 

tidak menunda-nunda pekerjaan yang harus diselesaikan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan manajemen waktu merupakan upaya dan tindakan seorang individu 

dalam mengatur dirinya dengan menggunakan waktu seefektif dan seefisien 

mungkin dengan menentukan tujuan dan prioritas, membuat perencanaan dan 

penjadwalan, pengontrolan terhadap waktu, serta kesanggupan untuk terorganisasi 

baik dalam kehidupan profesional maupun pribadi untuk mencapai tujuan yang 

jelas. 

2.2.2 Pentingnya Manajemen Waktu 

Banyak mahasiswa yang belajar tanpa rencana atau jadwal. Ada yang belajar 

kalau pelajaran itu menarik atau kalau hati lagi tergerak. Ada pula yang belajar 

musiman, menunda tugas, karena berfikir masih ada waktu, sampai akhirnya batas 

waktu yang ditentukan tiba diambang pintu. Akibatnya, bisa diduga terlambat 

menyerahkan tugas dan tugas dikerjakan asal-asalan. 

Pentingnya manajemen waktu menurut Akram (2010:14) yaitu: 

(1) Untuk menyelesaikan sesuatu yang penting dan melakukan pekerjaan   yang 

urgent dengan tenaga dan waktu yang seefisien mungkin. Sehingga sisa 

waktu yang ada dapat dimanfaatkan untuk proses kreatif lainnya, membuat 

rencana berikutnya dan beristirahat mengumpulkan energy dan pikiran.  

(2) Untuk membatasi skala prioritas dan menyelesaikan tugas-tugas terpenting 

dalam hidup kita.  
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(3) Memanfaatkan dan menghargai waktu yang terbuang sebaikbaiknya. 

(4) Untuk menghindari kebiasaan over reactive seperti “terlalu keras” atau  

terlalu santai yang dapat menurunkan efektivitas kegiatan. 

  Berlandaskan beberapa pendapat di atas dapat diidentifikasi bahwa tanda-

tanda seorang individu yang memiliki manajemen waktu yang baik adalah 

individu yang dapat meminimumkan waktu yang terbuang dengan mengetahui 

sumber pemborosan waktu dan berusaha menghindarinya, merencanakan dan 

menentukan waktu dari setiap kegiatan yang dilakukan, menetapkan prioritas 

dan dapat mendelegasikan tugas kepada orang lain. 

Manajemen waktu yang buruk yaitu individu tidak mempunyai waktu untuk 

mengerjakan pekerjaan yang benar-benar penting, menggunakan waktu terlalu 

banyak untuk pekerjaan yang mendesak bukan yang penting, mengerjakan 

pekerjaan orang lain dengan meninggalkan tugas sendiri, merasa sangat diperlukan 

atau tidak tergantikan, sukar mengatasi gangguan yang ada, membiarkan orang lain 

mengatur waktu, sering merasa stres, cemas dan terburu-buru serta jarang 

menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. 

2.2.3 Aspek-Aspek Manajemen Waktu 

Menurut Macan, dkk. (1990: 765 dalam Kristy, 2018) aspek-aspek dalam 

manajemen waktu yaitu:  

 

 

2.2.3.1 Penetapan Tujuan dan Prioritas (Setting Goals and Priorities) 
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Aspek ini berkaitan dengan apa yang ingin akan dicapai atau dituju dengan 

membuat prioritas yang melibatkan perencanaan dengan membuat skala 

kepentingan seperti penetapan tujuan yang diinginkan, kebutuhan yang ingin 

dicapai, dan memprioritaskan tugas untuk mencapai tujuan. Seseorang yang 

menetapkan tujuan dapat membantu untuk memfokuskan perhatian ke arah tujuan 

atau sasaran yang hendak dicapai dan merencanakan sesuatu yang harus dikerjakan 

dalam batasan waktu.  

2.2.3.2 Teknik Manajemen Waktu (Planning and Scheduling) 

Di dalam aspek ini meliputi proses dari rencana yang dilakukan seperti 

membuat daftar dan perencanaan. Perencanaan dikenal dengan pembuatan daftar 

harian yang disebut dengan to do list.  Daftar ini berisi mengenai berbagai macam 

aktivitas yang harus dilaksanakan pada hari itu dan prioritas serta perkiraan waktu 

untuk tiap aktivitas. Perencanaan membuat seseorang mampu melakukan pekerjaan 

secara terorganisir dan membuat pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.  

2.2.3.3 Kemampuan Mengendalikan Waktu (Perceived Control of Time) 

Kontrol terhadap waktu berhubungan dengan mengatur waktu dan 

pengontrolan terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi penggunaan waktu. Hal 

tersebut dapat meminimalisir waktu yang dibuang dengan mengidentifikasi segala 

kegiatan dan memperkirakan waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan.  

 

 

2.2.3.4 Preferensi untuk Terorganisasi (Preference for Organization) 



20 
 

 
 

Pada aspek ini dijelaskan bahwa untuk mengetahi kebiasaan penggunaan 

waktunya, individu sebaiknya menggunakan catatan penggunaan waktunya selama 

satu minggu dan diperiksa kembali pada akhir pekan. Pencatatan dan pemeriksaan 

ini penting untuk mengevaluasi berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk 

aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan menjadi prioritas, serta berapa banyak 

waktu yang dihabiskan untuk aktivitas rutin maupun aktivitas tanpa tujuan dan 

prioritas. Aspek keempat menekankan pada keinginan untuk terorganisisr serta 

pendekatan yang dilakukan individu dalam menyelesaikan tugas. 

Sedangkan menurut Atkinson (dalam Astuti, 2017), aspek-aspek dalam 

manajemen waktu mencakup hal-hal berikut:  

a. Menetapkan Tujuan  

Bagian utama dari pengelolaan waktu adalah menetapkan tujuan dari apa yang 

akan dikerjakan. Menetapkan tujuan dapat membantu individu untuk memfokuskan 

perhatian terhadap pekerjaan yang akan dijalankan, fokus terhadap tujuan dan 

sasaran yang hendak dicapai serta mampu merencanakan suatu pekerjaan dalam 

batasan waktu yang disediakan. 

b. Menyusun Prioritas  

Menyusun prioritas perlu dilakukan mengingat waktu yang tersedia terbatas dan 

tidak semua pekerjaan memiliki nilai kepentingan yang sama. Urutan prioritas 

dibuat berdasarkan peringkat, yaitu dari prioritas terendah hingga pada prioritas 

tertinggi. Urutan prioritas ini dibuat dengan mempertimbangkan hal mana yang 

dirasa penting, mendesak, maupun vital yang harus dikerjakan terlebih dahulu. 

Atkinson berpendapat menyusun prioritas membutuhkan ketelitian tinggi dan 
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kemampuan menyusun strategi agar hasil pokok penggunaan waktu dapat tercapai 

secara maksimal.  

c. Menyusun Jadwal 

Jadwal merupakan daftar kegiatan yang akan dilaksanakan beserta urutan waktu 

dalam priode tertentu. Fungsi pembuatan jadwal adalah menghindari bentrokan 

kegiatan, menghindari kelupaan, dan mengurangi ketergesaan. 

d. Bersikap Asertif  

Aspek manajemen waktu ini diartikan sebagai ekspresi bertanggung jawab dari 

perasaan dan pikiran seseorang terhadap orang tertentu pada waktu yang tepat. 

Sikap asertif dapat diartikan sebagai sikap tegas untuk berkata "tidak" atau menolak 

suatu permintaan atau tugas dari orang lain dengan cara positif tanpa harus merasa 

bersalah dan menjadi agresif.  

e. Bersikap Tegas 

Merupakan strategi yang diterapkan guna menghindari pelanggaran hak dan 

memastikan bahwa orang lain tidak mengurangi efektivitas penggunaan waktu. 

Dalam bersikap tegas tetap dibutuhkan pertimbangan matang dari segi konsekuensi 

atau besar kecilnya dampak positif dan negatif yang diterima individu.  

f. Menghindari Penundaan  

Penundaan dalam pelaksanaan tugas dapat menyebabkan ketidakberhasilan 

dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, kemudian merusak jadwal kegiatan 

yang telah disusun secara baik serta mengganggu tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan. 

g. Meminimalkan Waktu yang Terbuang  
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Pemborosan waktu mencakup segala kegiatan yang menyita waktu dan kurang 

memberikan manfaat yang maksimal. Hal tersebut sering menjadi penghalang bagi 

individu untuk mencapai keberhasilannya karena sering membuat individu 

menunda melakukan kegiatan yang penting.  

Selain itu Madura (2007:419) membagi manajemen waktu menjadi lima 

indikator, yaitu menyusun prioritas dengan tepat, membuat jadwal, meminimalisasi 

gangguan, membuat tujuan-tujuan jangka pendek, mendelegasikan sebagian 

pekerjaan. Berikut penjelasan dari indikator di atas: 

a. Menyusun tujuan 

Menyusun tujuan yaitu kemampuan menyusun tujuan kegiatan. Kemampuan ini 

ditunjukkan dalam bentuk kegiatan, misalnya menetapkan dan meninjau kembali 

tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek. 

b. Menyusun prioritas dengan tepat 

Tugas-tugas memiliki ciri penting atau sifat mendesak yang berbeda-beda. Oleh 

karena itu, dalam pelaksanaanya harus ditentukan prioritas diantara berbagai 

pekerjaan. 

c. Membuat jadwal  

Kemampuan membuat jadwal berupa aktivitas yang berkaitan dengan 

pengaturan waktu yang dibutuhkan dan merencanakan waktu istirahat, 

menggunakan buku agenda atau sarana reminder yang lain. 

d. Meminimalisasi gangguan 

Meminimalisasi gangguan sangat penting karena hampir setiap orang 

menghadapi gangguan dalam menjalankan aktivitas mereka. Beberapa masalah 
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yang membutuhkan perhatian secara langsung, namun beberapa yang lain dapat 

ditunda terlebih dahulu. Seseorang sebaiknya tetap memusatkan perhatian pada 

pekerjaan yang sedang dikerjakan dan menghindari gangguan yang tidak 

diperkirakan. 

e. Mendelegasikan 

Memberi tanggung jawab kepada orang lain untuk melaksanakan suatu tugas 

atau kewajiban yang sebenarnya merupakan bagian dari tanggung jawab individu 

sendiri. Seseorang memberi kewenangan kepada orang lain untuk membuat 

keputusan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas 

tersebut. 

Dari paparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa aspek manajemen waktu 

adalah menetapkan tujuan dan prioritas, mekanisme perencanaan dan penjadwalan, 

preferensi terhadap pengorganisasian, persepsi kontrol terhadap waktu, bersikap 

asertif, bersikap tegas, menghindari penundaan, dan meminimalkan waktu yang 

terbuang. 

2.2.4 Startegi Manajemen Waktu 

Menurut Rosita (2008 dalam Fitriah, 2014) ada beberapa strategi manajemen 

waktu. Seseorang dapat meluangkan waktu kira-kira 10-15 menit untuk mengolala 

jadwal kegiatan.  

Ada beberapa strategi manajemen waktu. Seseorang dapat meluangkan waktu 

kira-kira 10 s.d. 15 menit untuk mengelola jadwal kegiatan, yaitu: 

a. Membiasakan diri untuk menyiapkan daftar. Daftar ini berisi segala sesuatu yang 

butuh untuk dilakukan dan memprioritaskan menurut tingkat kepentingannya, 
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b. Merencanakan kegiatan tertentu dilakukan pada waktu yang tertentu pula. Hal 

ini diperlukan disiplin diri, 

c. Menemukan waktu bekerja yang optimal. Masing-masing orang memiliki waktu 

optimal untuk bekerja. Waktu yang dimiliki tersebut dapat digunakan untuk 

menyelesaikan tugas-tugas secara maksimal, 

d. Memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat kepentingannya seperti vital, 

penting, harus dilakukan hari ini atau dapat dilakukan besok, 

e. Pengorganisasian. Seseorang perlu memilih atau mengatur lingkungan dalam 

menyelesaikan tugas. Dalam hal ini, mungkin diperlukan suasana atau 

lingkungan yang dipersyaratkan, misalnya harus bebas dari material yang tidak 

diperlukan, mengurangi gangguan (telepon atau kehadiran orang lain) atau 

interferensi lingkungan (musik, kebisingan), 

f. Pendelegasian. Seseorang perlu menentukan tugas-tugas atau kegiatankegiatan 

yang memungkinkan untuk dapat dikerjakan oleh orang lain, 

 

 

 

g. Membedakan antara “segera” dan penting”. Untuk membedakan hal ini dapat 

dilihat pada Matrik Pengelolaan Waktu berikut ini :  

Kuadran I 

PENTING DAN SEGERA 

1. Kegiatan yang memerlukan 

pemecahan masalah  

2. Pertemuan segera dengan deadline  

Kuadran 2 

TIDAK PENTING TAPI SEGERA 

1. Menjawab telepon 

2. Mengecek email  

3. Menyetujui interupsi seperti 

memberikan info atau bantuan 
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Kuadran 3 

PENTING TAPI TIDAK SEGERA 

1. Membaca buku yang berkaitan 

dengan prioritas saat ini  

2. Menyiapkan kegiatan  

3. Meluangkan waktu dengan teman 

atau keluarga 

Kuadran 4 

TDK PENTING & TDK SEGERA 

1. Khawatir atau marah  

2. Melihat tv pada waktu istirahat  

3. Mengoperasikan internet bukan 

untuk alasan tertentu 

 

Tabel 2.1 

Matrik Pengelolaan Waktu 

 

 

2.2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Waktu  

Rahardi (2009) menjelaskan beberapa faktor yang menentukan tercapainya 

proses manajemen waktu mahasiswa, antara lain:  

a. Faktor dalam diri yang melakukan kesalahan.  

Faktor ini menjadi faktor utama. Setiap manusia belajar dari kesalahan hidupnya. 

Dengan manajemen, manusia meminimalisir kesalahan dimasa lampau.  

b. Faktor pandangan hidup.  

Faktor ini mampu memacu motivasi mahasiswa. Seperti, untuk apa berkuliah, 

setelah lulus apa yang akan dilakukan? Dengan pandangan hidup yang jelas, 

tergambar dalam benak sebuah masa depan.  

c. Faktor lingkungan kampus  

Pada dasarnya lingkungan kampus menjadi barometer kreativitas mahasiswa. 

Dengan fasilitas kampus yang memadai, mahasiswa mampu menimba ilmu secara 

otodidak yang kurang didapat dibangku kuliah. Hal ini mempersingkat waktu 

proses belajar kognitif mahasiswa. 
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Bedasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan faktor yang memperngaruhi 

manajemen waktu sesorang adalah faktor dalam diri yang melakukan kesalahan, 

faktor pendangan hidup, faktor lingkungan kampus. 

2.2.6 Ciri-Ciri Orang yang Menerapkan Manajemen Waktu 

Davidson (2002, dalam Puspitasari, 2013) mengemukakan orang-orang yang 

menerapkan prinsip-prinsip manajemen waktu, dengan ciri-ciri sebagai berikut:  

(1) Mengetahui tujuan hidup: membuat prioritas berdasarkan tujuan, 

(2) Menghindari melakukan hal-hal yang mendesak: dengan mengidentifikas hal-

hal yang lebih penting, 

(3) Membuat jadwal untuk mencapai hasil: dengan membuat perencanaan dan 

penjadwalan agar dapat diselesaikan tepat waktu, 

(4) Mampu melakukan pekerjaan dengan terorganisir: dengan mengatur segala 

sesuatu sehingga memudahkan dalam bekerja, 

(5) Mampu menyaring informasi dari luar: dengan mengambil informasi yang 

dibutuhkan, 

(6) Menguasai teknologi: mengetahui cara menggunakan teknologi sehingga dapat 

menghemat waktu, 

(7) Mampu meminimalkan interupsi: gangguan dari pihak luar dan diri sendiri 

sehingga dapat meningkatkan konsentrasi pada pekerjaan, 

(8) Mampu bersikap asertif: mampu menolak ajakan orang lain tanpa rasa takut, 

mengelola amarah dan menghindari melakukan aktifitas-aktifitas yang tidak 

penting, 



27 
 

 
 

(9) Mampu mengelola stres: mengetahui cara mengantisipasi situasi yang dapat 

menimbulkan stres, 

2.3 Kecerdasan Emosional 

2.3.1 Pengertian Kecerdasan Emosional 

Emosi adalah hal begitu saja terjadi dalam hidup kita. Kita menganggap 

bahwa perasaan marah, takut, sedih, senang, benci, cinta, antusias, bosan, dan 

sebagainya adalah akibat dari atau hanya sekedar respon kita terhadap berbagai 

peristiwa yang terjadi pada diri kita. Membahas soal emosi maka sangat erat 

kaitannya dengan kecerdasan emosi itu sendiri dimana merupakan kemampuan 

seseorang untuk memotivasi diri sendiri, bertahan menghadapi frustasi, 

mengendalikan dorongan hati (kegembiraan, kesedihan, kemarahan, dan lain-lain) 

dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan mampu 

mengendalikan stres. 

Kecerdasan emosional tidak hanya berfungsi untuk mengendalikan diri, tetapi 

lebih dari itu juga mencerminkan kemampuan dalam mengelola ide, konsep, karya 

atau produk sehingga hal itu menjadi minat bagi orang banyak. Individu yang 

memiliki tingkat kecerdasan emosional yang lebih baik, dapat menjadi lebih 

terampil dalam menenangkan dirinya dengan cepat, jarang tertular penyakit, lebih 

terampil dalam memusatkan perhatian, lebih baik dalam berhubungan dengan orang 

lain, lebih cakap dalam memahami orang lain dan untuk kerja akademis di kampus 

lebih baik. 

Menurut Salovey, dkk (2006 dalam Triana, 2015) yang menggunakan istilah 

Emotional Intelligence (EI) untuk merujuk pada proses mental yang terlibat dalam 
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pengakuan, penggunaan, pemahaman, dan pengelolaan sendiri dan keadaan 

emosional orang lain untuk memecahkan masalah dan mengatur perilaku. Artinya, 

kita melihat kecerdasan emosi sebagai kemampuan yang berbasis kompetensi yang 

dibedakan berdasarkan pada atribut kepribadian. Kecerdasan emosional ini 

mengacu pada kapasitas individu berkaitan dengan emosi dan memproses informasi 

emosional dalam rangka meningkatkan proses kognitif. 

Sejalan dengan pendapat Nurhidayah (2006 dalam Sulistyowati, 2015), yang 

mengatakan bahwa kecerdasan emosional adalah serangkaian kecakapan yang 

memungkinkan untuk membuka hati dalam aspek pribadi, sosial dan pertahanan 

dari seluruh kecerdasan, akal sehat yang penuh misteri dan kepekaan yang penting 

untuk berfungsi secara efektif. Sedangkan Goleman (2002:43) mengatakan bahwa 

kecerdasan emosi yaitu merupakan kemampuan emosi yang meliputi kemampuan 

untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapai frustasi, mengendalikan 

dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan , mengatur suasana hati dan 

menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berfikir , berempati, dan 

berdo’a. 

Selain itu menurut Effriyanti (2013: 246) kecerdasan emosional berupa 

kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial yang akan 

menuntun pikiran dan perilaku seseorang. Individu yang memiliki kecerdasan 

emosional yang memadai akan memiliki pertimbangan dan kemampuan nalar yang 

lebih komprehensif. 

Kesimpulannya mahasiswa dengan memiliki kecerdasan emosional yang 

tinggi akan dapat mengendalikan emosinya sehingga dia memiliki pertimbangan 
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dan kemampuan nalar yang lebih komprehensif untuk memahami berbagai materi 

perkuliahan termasuk materi bimbingan dan konseling. Selain itu, disertai dengan 

daya juang yang tinggi untuk tetap berusaha dalam menghadapi dan menyelesaikan 

setiap kesulitan dan tugas tentang bimbingan dan konseling agar dapat mencapai 

gelar konselor yang profesional nantinya. 

2.3.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosional  

Menurut Goleman (2002) faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan 

emosional meliputi : 

1. Faktor yang bersifat bawaan genetik misalnya temperamen. Ada 4 temperamen, 

yaitu penakut, pemberani, periang, pemurung. seseorang yang penakut dan 

pemurung mempunyai sirkuit emosi yang lebih mudah dibangkitkan 

dibandingkan dengan sirkuit emosi yang dimiliki orang yang pemberani dan 

periang. Temperamen atau pola emosi bawaan lainnya dapat dirubah sampai 

tingkat tertentu melalui pengalaman, terutama pengalaman pada masa kanak-

kanak. Otak dapat dibentuk melalui pengalaman untuk dapat belajar 

membiasakan diri secara tepat seperti diberi kesempatan untuk menghadapi 

sendiri masalah yang ada, kemudian dibimbing menangani kekecewaannya 

sendiri dan mengendalikan dorongan hatinya dan berlatih empati.  

2. Faktor yang berasal dari lingkungan keluarga merupakan sekolah pertama kita 

untuk mempelajari emosi, dalam lingkungan yang akrab ini kita belajar 

begaimana merasakan perasaan kita sendiri dan bagaimana orang lain 

menanggapi perasaan kita, bagaimana berfikir tentang perasaan ini dan pilihan-



30 
 

 
 

pilihan apa yang kita miliki untuk bereaksi, serta bagaimana membaca dan 

mengungkap harapan dan rasa takut.  

2.3.3 Aspek-aspek Kecerdasan Emosional  

Menurut Goleman (2002:58-59) mengungkapkan 5 wilayah kecerdasan 

emosional yang dapat menjadi pedoman bagi individu untuk mencapai kesuksesan 

dalam kehidupan sehari-hari, yaitu  

2.3.3.1 Mengenali Emosi Diri 

Mengenali emosi diri merupakan suatu kemampuan untuk mengenali 

perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan ini merupakan dasar dari 

kecerdasan emosional, para ahli psikologi menyebutkan kesadaran diri sebagai 

meta mood, yakni kesadaran seseorang akan emosinya sendiri. Kesadaran diri 

adalah waspada terhadap suasana hati maupun pikiran tentang suasana hati, bila 

kurang wasapada maka individu menjadi mudah larut dalam aliran emosi dan 

dikuasai oleh emosi. Kesadaran diri memang belum menjamin penguasaan emosi, 

namun merupakan salah satu prasyarat penting untuk mengendalikan emosi 

sehingga individu mudah menguasai emosi.  

2.3.3.2 Mengelola Emosi  

  Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam menangani 

perasaan agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras, sehingga tercapai 

keseimbangan dalam diri individu. Menjaga agar emosi yang merisaukan tetap 

terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan emosi. Emosi berlebihan yang 

meningkat dengan intensitas terlampau lama akan mengoyak kestabilan kita. 

Kemampuan ini mencakup kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan 
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kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang 

ditimbulkannya serta kemampuan utuk bangkit dari perasaan-perasaan yang 

menekan. 

2.3.3.3 Memotivasi Diri  

  Kemampuan untuk bertahan dan terus menerus berusaha menemukan 

banyak cara demi mencapai tujuan. Ciri-ciri individu yang memiliki kemampuan 

ini adalah memiliki kepercayaan diri yang tinggi, optimis dalam mengahadapi 

keadaan yang sulit, cukup terampil dan fleksibel dalam menemukan cara alternative 

agar sasaran tercapai, serta cukup mampu memecahkan tugas yang berat menjadi 

tugas kecil yang mudah dijalankan. Individu yang memiliki keterampilan ini 

cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam hal apapun yang mereka kerjakan.  

2.3.3.4 Mengenali Emosi Orang Lain  

  Kemampuan untuk mengenali emosi orang lain disebut juga empati. 

Kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau peduli, menunjukkan 

kemampuan empati seseorang. Inidividu yang memiliki kemampuan empati lebih 

mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan 

apa-apa yang dibutuhkan orang lain sehingga ia lebih mampu menerima sudut 

pandang orang lain, peka terhadap perasaan orang lain dan lebih mampu untuk 

mendengarkan orang lain.  

2.3.3.5 Membina Hubungan dengan Orang Lain  

  Mampu menangani emosi orang lain merupakan inti dari membina 

hubungan dengan orang lain yang merupakan salah satu aspek dari kecerdasan 

emosi. Untuk mengatasi emosi orang lain dibutuhkan dua keterampilan emosi yaitu 
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menejemen diri dan empati. Dengan landasan ini, keterampilan berhubungan 

dengan orang lain akan menjadi matang. Kemampuan seseorang seperti ini 

memungkinkan seseorang membentuk suatu hubungan untuk menggerakkan dan 

mengilhami orang lain, membina kedekatan hubungan, meyakinkan, 

mempengaruhi dan membuat orang lain merasa nyaman.  

2.3.4 Ciri-ciri Individu Yang Memiliki Kecerdasan Emosi Tinggi  

 Menurut Goleman (2002: 60-61) mengemukakan ciri-ciri individu yang 

memiliki kecerdasan emosi tinggi, yaitu :  

(1) Bersikap tegas dan mampu mengungkapkan perasaan mereka secara   langsung 

dan proporsional, 

(2) Terampil dalam membina emosinya, dimana orang yang terampil dalam 

mengenali kesadaran emosi diri dan ekspresi emosi, juga kesadaran emosi 

terhadap orang lain, 

(3) Memiliki pandangan positif pada saat menangani situasi-situasi dalam 

hidupnya, dan berkemampuan besar untuk memikul tanggungjawab dan 

menyesuaikan diri dengan beban stres, 

(4) Memiliki kemantapan dalam bergaul, mudah menerima orang-orang baru, 

terbuka terhadap pengalaman-pengalaman dan optimal pada nilai-nilai belas 

kasihan atau empati. 

Kecerdasan emosi memberikan gambaran sebagai individu yang mampu 

memberikan respon dengan dilandasi oleh adanya pemahaman atas stimulusnya 

secara proporsional. Individu dengan kecerdasan emosi tinggi pada umumnya 

mampu menunjukkan adanya penerimaan atas tuntutan dari lingkungan. Individu 
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dengan kecerdasan emosi yang tinggi seharusnya tidak memiliki kecemasan 

terhadap situasi yang tidak diharapkannya seperti perubahan dalam organisasi yang  

menuntutnya untuk merubah cara kerja. Dengan kata lain dapat diasumsikan bahwa 

individu yang memiliki kecerdasan emosi tinggi adalah individu yang mampu 

mengendalikan emosinya (Nindiyati, 2009:97). 

2.4 Resiliensi 

2.4.1 Pengertian Resiliensi 

Secara etimologis resiliensi diadaptasi dari kata dalam Bahasa Inggris 

resilience yang berarti daya lenting atau kemampuan untuk kembali dalam bentuk 

semula. Resiliensi dapat dipahami sebagai kemampuan setiap orang untuk 

meminimalkan atau mengatasi tantangan yang dirasakan yang dapat mengganggu 

penyesuaiannya. Berkat dimilikinya resiliensi seseorang akan dapat mencegah dan 

meminimalkan dampak buruk dari peristiwa-peristiwa negatif dalam hidupnya. 

Bahkan, adakalanya peristiwa atau kesulitan hidup yang dihadapi itu justru akan 

memperkuat ketahanan mentalnya (Grotberg, 1999 dalam Prihastuti, 2013). 

Menurut Prihastuti (2013) menyatakan bahwa resiliensi sebagai kemampuan 

untuk tetap bertahan & menyesuaikan kondisi atau situasi pada saat menghadapi 

masalah perlu diketahui, dipertahankan dan ditingkatkan oleh setiap orang.” Orang 

yang resiliensinya tinggi tahu bagaimana ia harus menghadapi suatu masalah dan 

dapat menemukan cara penyelesaiannya. Mereka tetap berkembang meskipun 

lingkungan berubah terus-menerus, karena mereka fleksibel, cerdas, kreatif, cepat 

beradaptasi serta belajar dari pengalaman. Meskipun sebagai konsep yang abstrak, 
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resiliensi secara genetik bukanlah kapasitas yang merupakan fixed trait, oleh karena 

itu bisa diajarkan dan ditingkatkan. 

Sedangkan menurut Block (dalam Papalia 2001:525) resiliensi 

dikonseptualisasikan sebagai salah satu tipe kepribadian dengan ciri-ciri, 

kemampuan penyesuaian yang baik, percaya diri, mandiri, pandai berbicara, penuh 

perhatian, suka membantu dan berpusat pada tugas. Sejalan dengan pendapat 

Reivich & Shatte (1999) yang menyatakan bahwa resiliensi merupakan kemampuan 

seseorang untuk bertahan, bangkit, dan menyesuaikan dengan kondisi yang sulit. 

Sedangkan menurut Desmita (2009: 228) resiliensi adalah kemampuan atau 

kapasitas insani yang dimiliki seseorang, kelompok atau masyarakat yang 15 

memungkinkannya untuk menghadapi, mencegah, meminimalkan, dan bahkan 

menghilangkan dampak-dampak yang merugikan dari kondisi-kondisi yang tidak 

menyenangkan, atau bahkan mengubah kondisi kehidupan yang menyengsarakan 

menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi. 

Resiliensi lebih akurat jika dilihat sebagai bagian dari perkembangan 

kesehatan mental dalam diri seseorang yang dapat dipertinggi dalam siklus 

kehidupan seseorang. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bertahan, bangkit, dan menyesuaikan 

dengan kondisi yang sulit sehingga individu dapat terlindungi dari efek negatif 

resiko dan kemalangan. 

2.4.2 Fungsi Resiliensi  

Reivich & Shatte, (2002 dalam Prihastuti, 2011) menjelaskan bahwa 

resiliensi memiliki empat fungsi dasar dalam kehidupan manusia, yaitu :  
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(1) Mengatasi kesulitan-kesulitan yang pernah dialami di masa kecil. Beberapa 

orang mengalami pengalaman pahit di masa kecil, misalnya kemiskinan, 

kekerasan, atau broken home, resiliensi bermanfaat untuk meninggalkan akibat 

buruk dari pengalaman-pengalaman pahit tersebut dengan lebih memusatkan 

pada tanggung jawab pribadi untuk mewujudkan masa dewasa yang 

diinginkan, 

(2) Melewati kesulitan-kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya 

menghadapi konflik dengan rekan atau keluarga dan menghadapi kejadian 

yang tidak diinginkan, 

(3) Seseorang dengan bangkit kembali setelah mengalami kejadian traumatik atau 

kesulitan besar. Menghadapi situasi krisis dalam hidup seperti kematian, 

perpisahan akan menyebabkan ketidakberdayaan seseorang. Kemampuan 

untuk segera bangkit dari ketidakberdayaan tersebut akan tergantung dari 

tingkat resiliensi seseorang,  

(4) Mencapai prestasi terbaik. Resiliensi dapat membantu untuk mengoptimalkan 

segala potensi diri untuk mencapai seluruh cita-cita dalam hidup. Mencapai 

tujuan hidup dengan bersikap terbuka terhadap berbagai pengalaman dan 

kesempatan. Kunci kesuksesan resiliensi adalah kemampuan untuk mengenali 

pikiran dan struktur kepercayaan serta memanfaatkan kekuatan untuk 

meningkatkan akurasi serta fleksibilitas berpikir untuk mengatur emosi dan 

perilaku yang lebih efektif.  
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Oleh karena itu, pada dasarnya resiliensi tidak ditentukan oleh seberapa banyak 

kesulitan yang telah dilewati sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan dalam 

menghadapi keadaan yang sulit, namun lebih ditentukan oleh : 

a. Tingkat akurasi dalam mempertimbangkan suatu keadaan sulit;  

b. Banyaknya alternatif skenario yang dapat dibayangkan;  

c. Kemampuan untuk bersikap fleksibel dan;  

d. Melanjutkan hidup untuk meraih kesempatan baru. Resiliensi yang baik tidak 

akan membiarkan kesulitan yang dihadapinya sehari-hari mempengaruhi 

produktivitas atau kesejahteraannya. 

2.4.3 Aspek-Aspek Resiliensi  

Reivich & Shatte (2002: 36-46 dalam Pasudewi, 2013) memaparkan tujuh 

aspek dari resiliensi, aspek-aspek tersebut adalah regulasi emosi (emotional 

regulation), kontrol impuls (impulse control), optimisme (optimism), analisis 

kausal (causal analysis), empati (empathy), efikasi diri (self efficacy), dan 

pencapaian (reaching out). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.  

 

2.4.3.1 Regulasi Emosi (Emotional Regulation)  

Pengaturan emosi diartikan sebagai kemampuan untuk tetap tenang dalam 

kondisi yang penuh tekanan. Individu yang resilien menggunakan serangkaian 

keterampilan yang telah dikembangkan untuk membantu mengontrol emosi, atensi 

dan perilakunya. Kemampuan regulasi penting untuk menjalin hubungan 

interpersonal, sukses dalam meraih cita-cita dan mempertahankan kesehatan fisik. 
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Tidak setiap emosi harus diperbaiki atau dikontrol, ekspresi emosi secara tepatlah 

yang menjadi bagian dari resiliensi. 

2.4.3.2 Kontrol Impuls (Impulse Control)  

Pada tahun 1970, Goleman (dalam Pasudewi, 2013), penulis dari Emotional 

Intelligence, melakukan penelitian terkait kemampuan individu dalam 

pengendalian impuls. Penelitian dilakukan terhadap 7 orang anak kecil yang berusia 

sekitar 7 tahun. Dalam penelitian tersebut anak-anak tersebut masing-masing 

ditempatkan pada ruangan yang berbeda. Pada masing-masing ruangan tersebut 

telah terdapat peneliti yang menemani anak-anak tersebut. Masing-masing peneliti 

telah diatur untuk meninggalkan ruangan tersebut untuk beberapa selang waktu. 

Sebelum peneliti pergi, masing-masing anak diberikan sebuah marshmallow untuk 

dimakan oleh mereka. Namun peneliti juga menawarkan apabila mereka dapat 

menahan untuk tidak memakan marshmallow tersebut sampai peneliti kembali ke 

ruangan tersebut, maka mereka akan mendapatkan satu buah marshmallow lagi. 

Setelah sepuluh tahun, peneliti melacak kembali keberadaan anak-anak tersebut dan 

terbukti bahwa anak-anak yang dapat menahan untuk tidak memakan 

marshmallow, memiliki kemampuan akademis dan sosialisasi yang lebih baik 

dibandingkan anak-anak yang sebaliknya.  

Pengendalian impuls adalah kemampuan individu untuk mengendalikan 

keinginan, dorongan, kesukaan, serta tekanan yang muncul dari dalam diri. Individu 

yang memiliki kemampuan pengendalian impuls yang rendah, cepat mengalami 

perubahan emosi yang pada akhirnya mengendalikan pikiran dan perilaku mereka. 

Mereka menampilkan perilaku mudah marah, kehilangan kesabaran, impulsif, dan 
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berlaku agresif. Tentunya perilaku yang ditampakkan ini akan membuat orang di 

sekitarnya merasa kurang nyaman sehingga berakibat pada buruknya hubungan 

sosial individu dengan orang lain (Reivich dan Shatte, 2002 dalam Pasudewi, 

2013). 

2.4.3.3 Optimisme (Optimism)  

Individu yang resilien adalah individu yang optimis. Mereka yakin bahwa 

berbagai hal dapat berubah menjadi lebih baik. Mereka memiliki harapan terhadap 

masa depan dan percaya bahwa mereka dapat mengontrol arah kehidupannya 

dibandingkan orang yang pesimis, individu yang optimis lebih sehat secara fisik, 

lebih produktif dalam aktivitasnya dan lebih berprestasi dalam bidangnya. Hal ini 

merupakan fakta yang ditujukkan oleh ratusan studi yang terkontrol dengan baik. 

2.4.3.4 Kemampuan Menganalisis Masalah (Causal Analysis)  

Kemampuan menganalisis masalah merupakan istilah yang digunakan 

untuk merujuk pada kemampuan pada diri individu secara akurat mengidentifikasi 

penyebab-penyebab dari permasalahan mereka. Jika seseorang tidak mampu 

memperkirakan penyebab dari permasalahannya secara akurat, maka individu 

tersebut akan membuat kesalahan yang sama. 

2.4.3.5 Empati (Empathy)  

Seseorang yang memiliki kemampuan berempati cenderung memiliki 

hubungan sosial yang positif (Reivich dan Shatte, 2002: 44 dalam Pasudewi, 2013). 

Ketidakmampuan berempati berpotensi menimbulkan kesulitan dalam hubungan 

sosial. Individu-individu yang tidak membangun kemampuan untuk peka terhadap 

tanda-tanda nonverbal tersebut tidak mampu untuk menempatkan dirinya pada 
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posisi orang lain, merasakan apa yang dirasakan orang lain dan memperkirakan 

maksud dari orang lain. (Reivich dan Shatte, 2002: 44 dalam Pasudewi, 2013). 

Ketidakmampuan individu untuk membaca tanda-tanda nonverbal orang 

lain dapat sangat merugikan, baik dalam konteks hubungan kerja maupun hubungan 

personal, hal ini dikarenakan kebutuhan dasar manusia untuk dipahami dan 

dihargai. Individu dengan empati yang rendah cenderung mengulang pola yang 

dilakukan oleh individu yang tidak resilien, yaitu menyamaratakan semua 

keinginan dan emosi orang lain. (Reivich dan Shatte, 2002: 44 dalam Pasudewi, 

2013). Orang yang resilien dapat membaca isyarat nonverbal orang lain untuk 

membantu membangun hubungan yang lebih dalam dengan orang lain, dan secara 

emosional lebih cocok. (Jackson dan Watkin, 2004 dalam Pasudewi, 2013). 

2.4.3.6 Efikasi Diri (Self Efficacy)  

Self-efficacy adalah hasil dari pemecahan masalah yang berhasil. Self-

efficacy merepresentasikan sebuah keyakinan bahwa kita mampu memecahkan 

masalah yang kita alami dan mencapai kesuksesan (Reivich dan Shatte, 2002: 45 

dalam Pasudewi, 2013).  

Self-efficacy adalah perasaan kita bahwa kita efektif dalam dunia. Telah 

dihabiskan banyak waktu untuk mendiskusikan tentang self-efficacy, karena 

melihat betapa pentingnya hal tersebut dalam dunia nyata. Dalam pekerjaan, orang 

yang memiliki keyakinan terhadap kemampuan mereka untuk memecahkan 

masalah, muncul sebagai pemimpin, sementara yang tidak percaya terhadap 

kemampuan diri mereka menemukan diri mereka tertinggal dari orang lain. Mereka 

secara tidak sengaja memperlihatkan keraguan mereka, dan teman mereka 
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mendengar, dan belajar untuk mencari nasehat dari yang lainnya (Reivich dan 

Shatte, 2002: 45 dalam Pasudewi, 2013). 

2.4.3.7 Pencapaian (Reaching Out)  

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa resiliensi lebih dari 

sekedar bagaimana seorang individu memiliki kemampuan untuk mengatasi 

kemalangan dan bangkit dari keterpurukan, namun lebih dari itu faktor yang 

terakhir dari resiliensi adalah reaching out. Reaching out adalah kemampuan 

individu meraih aspek positif atau mengambil hikmah dari kehidupan setelah 

kemalangan yang menimpa. Banyak individu yang tidak mampu melakukan 

reaching out, hal ini dikarenakan mereka telah diajarkan sejak kecil untuk sedapat 

mungkin menghindari kegagalan dan situasi yang memalukan.  

Mereka adalah individu-individu yang lebih memilih memiliki kehidupan 

standar dibandingkan harus meraih kesuksesan namun harus berhadapan dengan 

resiko kegagalan hidup dan hinaan masyarakat. Hal ini menunjukkan 

kecenderungan individu untuk berlebih-lebihan (overestimate) dalam memandang 

kemungkinan hal-hal buruk yang dapat terjadi di masa mendatang. Individu-

individu ini memiliki rasa ketakutan untuk mengoptimalkan kemampuan mereka 

hingga batas akhir. Gaya berpikir ini memberikan batasan bagi diri mereka sendiri, 

atau dikenal dengan istilah self-handicaping (Reivich dan Shatte, 2002: 46 dalam 

Pasudewi, 2013). Reaching out menggambarkan kemampuan individu untuk 

meningkatkan aspek-aspek yang positif dalam kehidupannya yang mencakup pula 

keberanian seseorang untuk mengatasi segala ketakutan-ketakutan yang 
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mengancam dalam kehidupannya (Reivich dan Shatte, 2002: 46 dalam Pasudewi, 

2013). 

2.4.4 Prinsip Dasar Ketrampilan Resiliensi 

Empat prinsip menurut Reivich & Shattle (2002, dalam Rini, 2016) yang 

dijadikan dasar bagi ketrampilan resiliensi adalah: 

2.4.4.1 Manusia dapat Berubah 

Manusia bukanlah korban dari leluhur ata masa lalunya. Setiap manusia 

mengubah hidupnya kapan saja, memiliki keinginan dan dorongan. Setiap manusia 

dilengkapi dengan ketrampilan yang sesuai. Individu merupakan pemimpin bagi 

keberuntungannya sendiri. 

2.4.4.2 Pikiran adalah Kunci untuk Meningkatkan Resiliensi 

Kognisi mempengaruhi emosi. Emosi menentukan siapa yang tetap resilien 

dan mengalah.  

 

 

2.4.4.3 Ketetapan Berfikir adalah Kunci 

Optimisme realistis tidak mengasumsikan bahwa hal-hal baik akan datang 

dengan sendirinya. Hal-hal baik hanya akan terjadi melalui usaha, pemecahan 

masalah dan perencanaan. 

2.4.4.4 Fokus kekuatan manusia 

Positive psychology memiliki dua tujuan utama, yakni (1) meningkatkan 

pemahaman tentang kekuatan manusia (human strengths) melalui perkembangan 

sistem dan metode klasifikasi untuk mengukur kekuatan tersebut; dan (2) 
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menanamkan pengetahuan ini ke dalam membangun kekuatan partisipan daripada 

untuk memperbaiki kelemahan mereka. Resiliensi merupakan kekuatan dasar yang 

mendasari semua karakteristik positif pada kondisi emosional dan psikologis 

manusia. Kurangnya resiliensi menjadi penyebab keberfungsian negatif. Tanpa 

resiliensi tidak akan ada keberanian, rasionalitas dan insight. 

2.4.5 Ciri-Ciri Orang yang Memiliki Resiliensi 

Menurut Reivich & Shatte (2002, dalam Sella, 2014) ciri- ciri seseorang yang 

resilien adalah sebagai berikut: 

(1) Mampu mengontrol emosi dan bersikap tenang meskipun berada di bawah 

tekanan, 

(2) Mampu mengontrol dorongannya dan membangkitkan pemikiran yang 

mengarah pada pengendalian emosi, 

(3) Bersifat iptiis mengenai masa depan cerah, 

(4) Mampu mengidentifikasi penyebab dari masalah mereka secara akurat, 

(5) Memiliki empati, 

(6) Memiliki keyakinan diri, 

(7) Memiliki kopetensi untuk mencapai sesuatu. 

Bogar (2006) dalam penelitiannya mengidentifikasikan lima determinan dari 

resiliensi yang harus dimiliki oleh setiap individu supaya bisa menjadi resilien, 

antara lain sebagai berikut: 

a. Keterampilan Interpersonal  

Keterampilan interpersonal merupakan keterampilan yang dipelajari ataupun 

bawaan pada diri seseorang yang dapat memfasilitasi kemampuannya dalam 
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berinteraksi secara positif dan efektif dengan orang lain. Keterampilan ini meliputi 

kemampuan verbal, kedekatan secara emosional, kemandirian berpikir, serta 

optimisme dalam hubungan dengan orang lain dan kehidupan.  

b. Kompetensi  

Kompetensi diartikan sebagai bakat dan keterampilan yang dimiliki oleh 

seseorang dan memberikan kontribusi terhadap kemampuannya untuk memiliki 

resiliensi pada masa dewasa. Termasuk dalam kompetensi ini adalah prestasi yang 

menonjol, kesuksesan dalam bidang akademis di dunia perkuliahan.  

c. Self-regard yang Tinggi  

Penerimaan diri yang positif yaitu kemampuan seseorang untuk mengubah 

pikiran yang negatif menjadi pikiran yang positif terhadap diri mereka. Hal ini 

mampu menumbuhkan pikiran pada individu bahwa mereka dapat memegang 

kendali atas kehidupannya.  

d. Spiritualitas  

Spiritualitas dan religiusitas, keduanya adalah komponen yang penting bagi 

resiliensi seseorang. Kepercayaan ini dapat menjadi sandaran bagi individu dalam 

mengatasi berbagai permasalahan saat peristiwa buruk menimpa. 

e. Situasi Kehidupan yang Bermanfaat  

Meskipun tidak semua peristiwa kehidupan bersifat positif, namun bagi 

indvidu baik peristiwa-peristiwa yang negatif ataupun positif mampu menantang 

individu untuk menjadi lebih kuat dan memiliki empati terhadap kehidupan orang 

lain. 

2.5 Kerangka Berfikir 
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2.5.1 Hubungan antara Kecerdasan Emosional dengan Manajemen Waktu 

Mahasiswa yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi akan dapat 

mengendalikan emosinya sehingga dia memiliki pertimbangan dan kemampuan 

nalar yang lebih komprehensif untuk memahami berbagai materi perkuliahan 

termasuk materi perkuliahan bimbingan dan konseling. Selain itu, disertai daya 

juang yang tinggi untuk tetap berusaha dalam menghadapi dan menyelesaikan 

setiap kesulitan dan tantangan dalam kuliah untuk mencapai gelar konselor dengan 

menggunakan manajemen waktu yang baik dan selain itu juga mampu mengontrol 

emosinya dengan baik maka dapat dipastikan waktu yang dilaluinya akan mampu 

diatur sesuai dengan rencana dan tujuan yang diingikan. 

2.5.2 Hubungan Resiliensi dengan Manajamen Waktu 

Mahasiswa yang reliens atau mahasiswa yang mampu bertahan atau bangkit 

dalam keterpurukan artinya mahasiswa itu memiliki kemampuan dalam dirinya 

untuk bertahan dalam lingkungannya, dimana mahasiswa yang reliens dapat 

berkembang walaupun mendapat tekananan sekalipun karena mereka mampu 

menemukan penyelesaian dalam dirinya artinya jika mahasiswa calon konselor 

merupakan mahasiswa yang reliens mampu menyelesesaikan studi dengan baik, 

seperti tugas akhir maupun tugas harian walaupun sebenarnya mereka memiliki 

tekanan dari lingkungan mereka baik itu dari faktor keluarga, teman, maupun dari 

dosen yang menuntut hasil yang maksimal. 

2.5.3 Hubungan antara Kecerdasan Emosional dan Resiliensi dengan 

Manajemen Waktu 
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Indikator yang menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki kecerdasan 

emosional dengan baik salah satunya mampu memotivasi diri sendiri untuk lebih 

semangat dalam mencapai tujuan yang diinginkan, sedangkan salah satu indikator 

yang menunjukkan mahasiswa yang relies yaitu mampu bertahan dalam kesulitan 

untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan, dan salah satu indikator mahasiswa 

mampu mengelola manajemen waktu yaitu mampu menentukan target dan tujuan. 

Sehingga mahasiswa yang ingin memiliki kepuasan dalam menyelesaikan tugasnya 

agar dapat mencapai keberhasilannya kelak maka ia harus mampu menentukan 

target dan tujuan hidupnya mulai saat ini, artinya dapat dikatakan bahwa adanya 

hubungan antara kecerdasan emosional dan resiliensi dengan manajemen waktu 

pada mahasiswa calon konselor sekolah. 

 

 

 

 

Dari uraian di atas, dapat digambarkan sebuah model dalam penelitian ini sebagai 

dasar pemikiran untuk mengemukakan hipotesis, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

MANAJEMEN WAKTU (Y) 

a. Menetapkan tujuan dan prioritas 

b. Perencanaan dan penjadwalan 

c. Kemampuan mengendalikan waktu 

KECERDASAN 

EMOSIONAL (X1) 

a. Kemampuan mengenali 

emosi diri 

b. Mengelola emosi 

c. Memotivasi diri sendiri 

d. Empati 

e. Membina hubungan 

RESILIENSI (X2) 

a. Regulasi emosi 

b. Kontrol impuls 

c. Optimisme 

d. Analisis kausal 

e. Empati 

f. Efikasi diri 

g. Pencapaian 
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Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir Hubungan antara Kecerdasan Emosional dan Resiliensi dengan 

Manajemen Waktu pada Calon Konselor Sekolah 

 

 

2.6 Hipotesis 

Berdasarkan teori dan kerangka pikir yang telah disampaikan di atas, dapat 

diajukan hipotesis :  

H1 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kecerdasan emosional 

dengan manajemen waktu mahasiswa calon konselor sekolah.  

H2 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara resiliensi dengan 

manajemen waktu mahasiswa calon konselor sekolah. 

H3 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara antara kecerdasan 

emosional dan resiliensi dengan manajemen waktu pada mahasiswa calon 

konselor sekolah. 
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BAB 5 

PENUTUP 

Dalam bab ini pembahasan penutup akan disajikan secara berturut-turut meliputi: (1) Simpulan 

dan (2) Saran. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan pembahasan penelitian mengenai 

Hubungan antara Kecerdasan Emosional dan Resiliensi dengan Manajemen Waktu pada 

Mahasiswa Bimbingan dan Konseling UNNES angkatan 2016-2017, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan manajemen waktu 

mahasiswa Bimbingan dan Konseling UNNES angkatan 2016-2017. Hal ini berarti semakin 

tinggi kecerdasan emosional mahasiswa, maka semakin tinggi kemampuan manajemen 

waktunya.  

2. Ada hubungan yang signifikan antara resiliensi dengan manajemen waktu mahasiswa 

Bimbingan dan Konseling UNNES angkatan 2016-2017. Hal ini berarti semakin tinggi 

kemapuan resiliensi mahasiswa, maka semakin tinggi kemapuan manajemen waktunya. 

3.  Ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional dan resiliensi dengan manajemen 

waktu mahasiswa Bimbingan dan Konseling UNNES angkatan 2016-2017. Hal ini berarti 

semakin tinggi kecerdasan emosional dan kemampuan resiliensinya, maka akan semakin tinggi 

kemampuan manajemen waktu mahasiswa calon konselor sekolah.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut:  

5.2.1 Dosen BK/Jurusan BK 

Sebaiknya pihak Dosen BK/Jurusan BK dalam proses pemberian materi dapat 

disisipkan kata-kata motivasi yang dapat meningkatkan kasadaran mahasiswa akan 

pentingnya kecerdasan emosional dalam menjalankan tugas sebagai mahasiswa, 

karena dengan memiliki kecerdasan emosional yang baik seorang mahasiswa 

mampu mengelola emosinya baik itu positif maupun negatif. Selain itu jurusan BK 

juga dapat melakukan program pengembangan ketrampilan resiliensi guna 

meningkatkan resiliensi mahasiswa BK dengan mengajarkan tujuh ketrampilan 

yang dapat membantu seseorang untuk mengubah keyakinan irasional dan perilaku 

meladaptif menjadi lebih positif dan adaptif. Dan jurusan BK juga harus 

memberikan pelatihan-pelatihan pada mahasiswa dalam rangka meningkatkan 

ketrampilan manajemen waktu yang baik.  

5.2.2 Peneliti Selanjutnya 

(1) melakukan penelitian kualitatif atau mixed methods agar dapat memahami 

lebih mendalam tentang manajemen waktu.  

(2) melakukan penelitian dengan setting yang berbeda seperti SD, SMP, 

SMA/SMK, dan Perguruan Tinggi dengan membandingkan setiap jenjang; dan  

(3) melakukan penelitian dengan menambah variabel lain yang berkorelasi 

terhadap manajemen waktu.
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