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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini kita sering mendengar tentang beberapa jenis kecerdasan selain 

kecerdasan intelektual yang turut mempengaruhi kesuksesan seseorang. 

Kecerdasan jenis lain ini antara lain kecerdasan emosional dan kecerdasan 

spiritual. IQ menyumbang kira-kira 20% bagi faktor-faktor yang menentukan 

kesuksesan dalam hidup, sedangkan 80% diisi oleh kemampuan lain (Goleman, 

1999). Dalam penelitian yang lain menunjukan IQ dapat digunakan untuk 

memperkirakan sekitar 1-20% keberhasilan dalam pekerjaan tertentu. Sedangkan 

27-45% dari kecerdasan emosi yang ternyata berperan langsung dalam pekerjaan 

(Stein, 2002). 

Semakin tinggi kecerdasan emosi seseorang, semakin besar kemungkinan 

untuk sukses, Baik sukses sebagai pekerja, orang tua, manager dan diseluruh 

aspek kehidupan. Untuk mendapatkan peluang tersebut, melatih dan 

mengendalikan emosi dapat dimulai sejak dini. Pengembangan kecerdasan 

emosional di usia dini memberikan seseorang bekal yang baik untuk dewasanya. 

Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional akan terlihat dalam hal-hal 

seperti bagaimana ia mampu untuk memberi kesan yang baik tentang dirinya, 

mampu mengungkapkan dengan baik emosinya sendiri, berusaha menyetarakan 

diri dengan lingkungan, dapat mengendalikan perasaan dan mampu 

mengungkapkan reaksi emosi sesuai dengan waktu dan kondisi yang ada 

sehingga interaksi dengan orang lain dapat terjalin dengan lancar dan efektif. 

Goleman (1999) mengatakan bahwa kecerdasan emosional adalah 

kemampuan lebih yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan 

dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi dan menunda kepuasan, 

serta mengatur keadaan jiwa. Dengan kecerdasan emosional tersebut seseorang 

dapat menempatkan emosinya pada porsi yang tepat, memilah kepuasan dan 

mengatur suasana hati. 

Salovey dan Mayer (Martin, 2003) mendifinisikan kecerdasan emosional 

sebagai kemampuan untuk memahami perasaan diri sendiri, untuk berempati 
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terhadap perasaan orang lain dan untuk mengatur emosi, yang secara bersama 

berperan dalam peningkatan taraf hidup seseorang. 

Jika dipahami lebih lanjut, manfaat seseorang memiliki kecerdasan emosi 

antara lain seseorang tersebut akan mampu memahami penyebab perasaan yang 

timbul, mampu mengenali perbedaan perasaan dengan tindakan, memiliki 

toleransi lebih tinggi terhadap frustasi dan pengelolaan amarah, adanya perasaan 

yang lebih positif tentang diri sendiri, sekolah dan keluarga, berkurangnya 

kesepian dan kecemasan dalam pergaulan, bertanggung jawab serta mampu 

memusatkan perhatian pada tugas yang dikerjakan, lebih baik dalam 

mendengarkan orang lain, mampu menerima sudut pandang orang lain, mampu 

dengan baik dalam menyelasaikan persoalan yang timbul dalam hubungan, 

bertenggang rasa, serta berpengalaman dalam mengenali emosi orang lain. 

Penelitian terhadap sekitar 4000 orang di Kanada dan Amerika Serikat 

menyimpulkan bahwa kecerdasan emosi seseorang meningkat sedikit demi 

sedikit dari rata-rata 95,3 pada usia penghujung belasam tahun, hingga rata-rata 

102,7 yang akan tetap sampai usia 40-an (Stein, 2002). Dari hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa kecerdasan emosi pada saat remaja akan terus berkembang 

seiring dengan bertambahnya usia serta pengalaman. Remaja yang masih 

memiliki sedikit pengalaman dalam kehidupan masih bisa mengembangkan 

kemampuan dalam mengolah emosinya secara benar apabila ia pandai mengatasi 

masalah yang ia hadapi sehingga akan menimbulkan pengalaman baru serta 

belajar dari pengalaman yang ia dapatkan. 

Masa remaja yang merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa 

dewasa sangat memerlukan dan mengetahui betapa pentingnya kecerdasan emosi 

bagi kehidupannya. Dalam hal ini jika remaja memiliki kecerdasan emosi yang 

baik maka remaja akan mampu melewati masa remaja dengan baik yaitu dapat 

meraih prestasi yang baik di pendidikannya dan pergaulan tanpa mengalami 

permasalahan yang berat, namun apabila pada masa remaja tidak pandai 

menyesuaikan diri dengan suasana hati individu yang lain atau tidak bisa 

berempati, maka ia akan memiliki tingkat emosionalitas yang buruk dan akan 

sulit untuk menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial lingkungannya. Akibatnya 

dari buruknya tingkat emosionalitas para remaja seperti yang kita ketahui 



3 
 

bersama seringnya terjadinya perkelahian antar pelajar,pencurian yang dilakukan 

remaja, aborsi dan kasus-kasus lain yang terjadi dikalangan remaja, biasanya hal-

hal tersebut hanya dipicu hal yang sepele. Disinilah dapat kita ketahui pentingnya 

kecerdasan emosi bagi remaja. 

Di era modern saat ini teknologi sangat berkembang pesat, salah satunya 

dalam bidang informasi dan hiburan, internet merupakan salah satunya. Internet 

merupakan salah satu media yang sekarang banyak digemari oleh para remaja, 

karena di internet menyediakan berbagai layanan informasi dan hiburan. Salah 

satu layanan hiburan yang disediakan internet adalah game. Saat ini game tidak 

hanya digunakan arena bermain berdua atau sendiri tapi bisa digunakan secara 

online atau bersama-sama dengan orang yang berada jauh dengan kita, istilah 

game tersebut biasa disebut game-online. Game-online saat ini sudah menjadi 

sebuah kegemaran bagi semua kalangan, baik anak-anak, remaja bahkan orang 

dewasa. 

Kegiatan bermain game-online sekarang ini sudah menjadi candu bagi para 

pemakainya, tidak terkecuali remaja. Saat ini sudah banyak remaja yang kita lihat 

di warnet-warnet menghabiskan waktunya untuk bermain game-online bahkan 

ada yang yang penggunaannya melebihi batas wajar bermain game. Hal ini 

berdampak buruk bagi para remaja tersebut, sebagai contoh dampak buruk 

kecanduan game-online seperti yang dikabarkan oleh koran memorandum 

Malang (2011, 2 juli) dua remaja usia 15 dan 20 tahun dikabarkan telah mencuri 

sebuah motor di daerah terminal turen dikarenakan membutuhkan uang untuk 

bermain game-online. 

Kemudian ada juga contoh dampak kecanduan game-online yang lebih 

ekstrim seperti yang dikabarkan oleh media Manycome News (2011, 24 februari) 

bahwa seorang warga China dikabarkan tewas setelah tiga hari berturut-turut 

menghabiskan waktunya bermain gtame online. Sebelum menghembuskan nafas 

terakhirnya, pria berusia 28 tahun yang tidak disebutkan namanya itu sempat 

kehilangan kesadaran karena selama 3 hari tidak makan dan tidur. Menurut BBC, 

pria tersebut menghabiskan waktunya selama 3 hari terakhir di sebuah kafe 

warnet di pinggirian kota Beijing. Sejumlah pengunjung kafe internet yang 

berada di lokasi kejadian itu segera melarikan pria tersebut ke rumah sakit 
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terdekat untuk memperoleh pertolongan. Namun sayang, nyawanya tidak 

terselamatkan.Sebelum tewas, pria tersebut mengaku telah menghabiskan uang 

senilai 1.500 dolar AS (Rp 13 juta) untuk memuaskan hobinya tersebut. Kasus 

serupa sebenarnya pernah terjadi pada 2005. Seorang pria berusia 28 tahun saat 

itu ditemukan tewas di Korea Selatan setelah bermain game-online selama 50 

jam nonstop. 

Dari contoh diatas dapat diketahui dampak dari kecanduan game-online telah 

berpengaruh terhadap kecerdasan emosi individu, hingga individu tersebut tidak 

dapat memilah mana yang lebih dibutuhkannya serta individu tersebut tidak bisa 

menunda kepuasannya untuk sesuatu yang lebih ia butuhkan. Hal ini dikarenakan 

dengan intensitas waktu bermain game-online yang tinggi dapat mengurangi 

waktu lainnya yang bisa digunakan untuk berinteraksi sosial dengan lingkungan 

sekitar, dimana interaksi sosial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

tinggi rendahnya kecerdasan emosi seseorang. 

Dengan adanya hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti perbedaan 

tingkat kecerdasan emosi antara remaja pecandu game-online dengan remaja 

yang bukan pecandu game-online. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah apakah terdapat perbedaan tingkat kecerdasan emosi antara remaja 

pecandu game-online dengan remaja yang bukan pecandu game-online. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui perbedaan kecerdasan emosi pada remaja yang pecandu 

game-online dengan yang bukan pecandu game-online. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu : 

1. Secara Teoritis 

Manfaat di bidang psikologi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmiah dalam usaha memperoleh pemahaman, mengembangkan 
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teori dan menguji secara metodologis mengenai perbedaan tingkat kecerdasan 

emosi antara remaja pecandu game-online dengan remaja yang bukan 

pecandu game-online. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan dalam pengembangan ilmu psikologi terutama untuk psikologi 

pendidikan, perkembangan serta psikologi sosial. 

2. Secara Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau sumbangan 

kepada para orang tua, pengasuh serta para pendidik agar lebih perhatian 

dalam pembinaan kepada remaja agar dapat membentuk remaja yang 

memiliki emosi yang stabil dan mampu mengontrol emosi dengan baik. 

b. Bagi individu atau remaja  hendaknya dapat mengendalikan emosinya 

sehingga tercipta remaja yang sehat secara sosial yang dapat berhubungan 

sosial dengan baik. 

 


