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SKALA PENELITIAN

Saudara/i yang saya hormati, mohon kiranya saudara/i berkenan

untuk mengisi skala dibawah ini. Skala ini disebarkan dalam rangka

menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi. Saudara/i dipersilahkan untuk

memilih jawaban yang dirasa paling cocok atau sesuai dengan keadaan

saudara/i saat ini. Perlu diketahui bahwa dalam pengisian skala ini tidak ada

jawaban benar maupun salah pada setiap pernyataan yang diajukan. Oleh

karena itu, saudara/i dimohon untuk mengisi skala ini sesuai dengan

keadaan yang sebenarnya. Kerahasiaan data diri Saudara/i dalam mengisi

skala ini akan terjamin. Nama responden dan identitas diri yang disertakan

dalam skala ini tidak akan tersebar ke pihak yang tidak berkepentingan.

Skala ini dibuat murni untuk kepentingan akademik. Oleh karena itu, kami

mohon kesediaan saudara/i untuk mengisi skala ini. Kami mengucapkan

terimakasih atas waktu dan kerjasamanya.

Hormat Saya,

Peneliti
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IDENTITAS DIRI

Nama (Inisial) : Pekerjaan :
Usia : Usia pernikahan :
Suku : Jumlah Anak :

PETUNJUK PENGISIAN SKALA

1. Berikut ini ada sejumlah pernyataan. Berilah tanda silang (X) pada salah
satu pilihan jawaban yang berada di sebelah kanan.
 Bacalah dengan teliti sebelum mengisi pernyataan yang ada.
 Pilihlah jawaban yang sesuai dengan diri Anda sendiri.
 Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar.
Adapun empat pilihan yang disediakan yaitu:
SS : Bila Anda SANGAT SESUAI dengan pernyataan tersebut.
S : Bila Anda SESUAI dengan pernyataan tersebut.
TS : Bila Anda TIDAK SESUAI dengan pernyataan tersebut.
STS : Bila Anda SANGAT TIDAK SESUAI dengan pernyataan

tersebut.
Contoh :
Cara menjawab

No. Pernyataan SS S TS STS

1. Saya tidak suka membiarkan
masalah berlarut-larut X

Jika ingin mengganti jawaban
No
. Pernyataan SS S TS STS

1. Saya tidak suka membiarkan
masalah berlarut-larut X X

2. Usahakanlah untuk tidak melewati satu nomor pun dalam memberi
jawaban pada pernyataan-pernyataan ini.

SELAMAT MENGERJAKAN
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A-1 SKALA RESOLUSI KONFLIK

SKALA 1

No Pernyataan SS S TS STS

1 Saya tidak suka membiarkan masalah berlarut-

larut

2 Saya berusaha menemukan solusi masalah

karena saya yakin setiap masalah ada jalan

keluarnya

3 Saya lebih memilih menghindar jika mengalami

konflik/masalah agar selesai dengan sendirinya

4 Saya bisa menggunakan cara kekerasan saat

menghadapi konflik atau masalah dengan

pasangan.

Saat terjadi konflik atau masalah dengan

pasangan, saya berusaha untuk

menyelesaikannya dengan kepala dingin.

5 Saya susah menyelesaikan konflik/masalah

dengan kepala dingin jika saya sedang marah.

6 Saya selalu bersikap jujur, baik pada diri sendiri

maupun pasangan.

7 Saya akan diam dan menutupi fakta kepada

pasangan.

8 Saya tetap mau berbicara dengan pasangan

meski tidak sependapat dengan saya

9 Saya terkadang berpikir bahwa pasangan

menjadi musuh bagi saya ketika tidak sepaham

dengan pemikiran saya.

Saya tidak nyaman ketika pasangan saya malas

bekerja
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10 Saya merasa nyaman dengan pasangan saya

11 Saya tidak bisa berdiskusi dengan pasangan

yang berbeda pemikiran dengan saya

12 Saya berusaha menenangkan pasangan yang

sedang menangis menghadapi masalah

13 Saya berteman dengan siapapun teman

pasangan saya

14 Segala konsekuensi harus saya terima apabila

saya melanggar peraturan rumah tangga

15 Saya mencoba untuk mencari tahu apa yang

terjadi pada diri saya dan orang lain rasakan

sehingga dalam bertindak saya tidak

menyinggung perasaan orang lain

16 Saya kurang suka dengan orang yang mudah

menangis ketika menghadapi masalah

17 Saya berusaha memperbaiki dan belajar dari

kesalahan yang saya lakukan agar tidak

melakukan hal yang sama.

18 Saya tidak bisa mengambil tindakan sendiri

dalam menyelesaikan masalah

19 Saya kurang suka dengan pasangan saya saat

murung ketika ada masalah

20 Saya tidak menyalahkan orang lain atas apa

yang saya perbuat.

21 Saya memaafkan kesalahan pasangan meskipun

dia menyakiti perasaan saya

22 Saya menyalahkan pasangan saya yang malas

dalam bekerja

23 Saya enggan meminta maaf kepada pasangan

atas kesalahan yang saya lakukan
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24 Ketika saya bercerita, suasana menjadi lebih

hangat

25 Saya dapat menyelesaikan konflik /

permasalahan dengan damai

26 Saya melihat suatu masalah dan memecahkan

masalah dari berbagai sudut sebelum saya

mengambil keputusan

27 Saya berusaha agar pasangan merasa nyaman

berbicara dengan saya

28 Saya dapat berkomunikasi dengan baik dengan

pasangan saya seperti berkomunikasi dengan

keluarga, teman, dan berbagi apa yang saya

pikirkan dan rasakan

. Saya mampu meluangkan waktu untuk berpikir

dan mencari ide-ide sebelum bertindak

29. Dalam berkomunikasi dengan pasangan, saya

mudah menangkap maksud yang disampaikan

oleh pasangan

30 Saat menghadapi konflik/masalah, saya sering

kesulitan mencari cara untuk menyelesaikannya

31. Saya berusaha menyesuaikan diri dengan

padangan saat berkomunikasi

. Saya mau pasangan saya mengikuti alur

pembicaraan yang saya sampaikan saat

berkomunikasi

32. Pasangan saya suka curhat pada saya

33. Saya tahu hal-hal yang dapat menimbulkan

masalah

34. Saya tahu jalan yang harus saya tempuh jika

sedang menghadapi masalah
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35. Saya selalu berusaha menjadi pendengar yang

baik saat pasangan saya bercerita

36. Saya suka bila pasangan saya mengeluh kepada

saya

37. Saya tidak dapat berdiskusi tentang berbagai

opini dan mempertimbangkan solusi dari sebuah

permasalahan

38. Saya merasa bingung jika memiliki masalah

dengan pasangan

39. Saya berusaha menghindar bila pasangan ingin

mengungkit permasalahan

40. Saat pasangan saya bercerita tentang masalah,

saya tidak dapat memberikan masukan

41. Jika memang saya tidak suka terhadap suatu

hal, maka saya akan tegas dalam

menyampaikannya, tidak perduli bagaimana

keadaan lawan bicara saya.

A-2 SKALA KECERDASAN EMOSI

SKALA 2

No Pernyataan SS S TS STS

1 Saya tahu kapan waktu yang tepat untuk

membicarakan masalah pribadi kepada pasangan

2 Ketika menghadapi hambatan, saya mengingat

cara mengatasi hambatan yang sama yang

pernah saya alami.

3 Saya berharap akan berhasil dalam hal-hal

yang saya lakukan

4 Orang lain mudah mempercayakan sesuatu
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kepada saya

5 Ekspresi emosi pasangan saya sulit untuk

dipahami

6 Beberapa kejadian dalam hidup memudahkan

saya mengevaluasi semua hal yang penting dan

tidak penting.

7 Ketika mood saya berubah, saya melihat adanya

kesempatan baru

8 Perasaan atau emosi adalah salah satu hal yang

membuat hidup saya berharga

9 Saya mengetahui perasaan saya karena saya

mengalaminya

10 Saya mengharapkan hal-hal yang baik terjadi

11 Saya suka mengungkapkan apapun yang saya

rasakan kepada pasangan.

12 Ketika saya merasakan perasaan yang positif,

saya tahu cara mempertahankan perasaan

tersebut

13 Saya mempunyai cara untuk menyenangkan

pasangan

14 Saya melakukan aktivitas yang membuat

saya senang

15 Saya mengetahui bahasa tubuh yang saya

sampaikan kepada orang lain

16 Saya mempunyai cara untuk menampilkan

diri saya agar mendapat kesan baik dari

orang lain

17 Ketika mood saya bagus, menyelesaikan

masalah terasa mudah.
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18 Saya mengetahui apa yang dirasakan oleh

pasangan hanya dengan melihat ekspresi

pasangan

19 Saya mengetahui alasan mengapa emosi saya

berubah

20 Ketika mood saya bagus, saya mampu

menemukan ide-ide baru

21 Saya dapat mengontrol emosi saya

22 Saya dapat dengan mudah mengenali

perasaan saya karena saya merasakannya

23 Saya memotivasi diri dengan membayangkan

hasil yang baik dari tugas yang saya kerjakan

24 Saya memuji orang lain ketika mereka

melakukan sesuatu dengan baik

25 Saya mengetahui bahasa tubuh yang

disampaikan oleh pasangan saya

26 Ketika orang lain menceritakan kejadian penting

dalam hidupnya, saya seolah-olah dapat

merasakannya

27 Ketika emosi saya berubah, saya cenderung

memperoleh ide baru

28 Ketika menghadapi tantangan, saya menyerah

karena percaya hal itu akan gagal.

29 Saya mengetahui apa yang dirasakan oleh orang

lain hanya dengan melihat ekspresi mereka

30 Saya membantu menenangkan pasangan saya

untuk merasa lebih baik ketika dia bersedih

31 Saya memanfaatkan mood yang sedang bagus

untuk membantu menghadapi masalah yang ada.
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32 Saya dapat mengetahui apa yang dirasakan

pasangan saya hanya dengan mendengar intonasi

suaranya

33 Saya tidak mudah mengerti perasaan pasangan

saya saat bertengkar

34 Saya tidak suka bercerita tentang masalah saya

dengan pasangan

35 Saat sedang terjadi masalah, saya tidak bisa

mengubah mood buruk saya

A-3 SKALA KONTROL DIRI

SKALA 3

No Pernyataan SS S TS STS

1 Saya akan bertindak dengan hati-hati, meskipun

saya sedang marah.

2 Saya akan berpikir terlebih dahulu sebelum

bertindak.

3 Saya dapat menerima saran dari orang lain,

jika itu memang baik untuk saya.

4 Ketika saya melakukan kesalahan, saya

akan memperbaikinya.

5 Saya akan mempertimbangkan dengan baik segala

sesuatunya, sebelum mengambil keputusan

6 Saya mampu mengambil keputusan secara

matang ketika menghadapi masalah

7 Saat sedang marah, saya akan memarahi

siapa saja yang ada didekat saya.

8 Saya sering kehilangan kesabaran ketika
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sedang marah.

9 Saya mudah percaya dengan gosipgosip

yang sedang beredar disekitar saya.

10 Saya mudah percaya dengan perkataan

orang lain, walaupun saya belum tahu

kebenarannya.

11 Saya mengambil keputusan secara cepat,

tanpa mempedulikan resiko yang saya

hadapi.

12 Saya akan melakukan kegiatan yang

menurut saya menyenangkan, meskipun itu

berdampak buruk bagi saya.

13 Saya tetap akan berbuat baik kepada orang

yang memusuhi saya.

14 Saya akan bersabar, jika ada orang yang

menyinggung perasaan saya.

15 Sebelum menyalahkan orang lain, saya akan

mencari tahu kebenarannya.

16 Apabila saya ingin melakukan sesuatu, saya

langsung mengerjakan tanpa berfikir

panjang.

17 Saya mudah melampiaskan kemarahan

kepada orang lain.

18 Saya mudah percaya dengan berita yang

ditayangkan di TV.

19 Saya tidak dapat menerima kegagalan

dengan lapang dada.

20 Saya akan menerima kritikan yang
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ditunjukan kepada saya meskipun

menyakitkan

21 Saya akan menghargai nasehat yang

diberikan oleh teman saya, meskipun

menyinggung perasaan saya.

22 Saya mengerjakan sesuatu yang bermanfaat

untuk mengisi waktu luang.

23 Saya sulit mengendalikan perasaan tidak

suka kepada orang lain.

24 Saya akan menentang pendapat orang lain

yang berbeda dengan saya.

25 Meskipun sebenarnya salah, saya marah bila

disalahkan.

26 Saya akan tetap menyalahkan orang lain,

walapun saya tahu saya yang salah.

27 Saya tidak peduli dengan

kesalahankesalahan yang saya lakukan

sebelumnya.

28 Saya akan melakukan apapun yang saya

senangi tanpa mempedulikan lingkungan

sekitar.

29 Saya selalu memikirkan untung dan ruginya

sebelum memutuskan sesuatu.

- SELESAI -

TERIMA KASIH 
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UJI DAYA BEDA AITEM

B-1 SKALA RESOLUSI KONFLIK

B-2 SKALA KECERDASAN EMOSI

B-3 SKALA KONTROL DIRI
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B-1 Uji Daya Beda Aitem Dan Reliabilitas Skala Resolusi Konflik

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 205 100.0

Excludeda 0 .0

Total 205 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in

the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.934 45

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

VAR00001 92.8488 261.658 .476 .933

VAR00002 92.9122 259.884 .685 .932

VAR00003 92.4976 262.192 .492 .933

VAR00004 92.7610 260.859 .463 .933

VAR00005 91.0780 284.063 -.489 .939

VAR00006 92.2390 263.575 .380 .934

VAR00007 92.8390 259.547 .587 .932

VAR00008 92.4341 259.923 .463 .933

VAR00009 92.5122 261.702 .518 .933

VAR00010 92.5561 258.513 .607 .932

VAR00011 91.6439 269.358 .169 .935

VAR00012 92.9707 256.960 .684 .931

VAR00013 92.2732 261.209 .526 .933

VAR00014 92.5707 259.717 .595 .932

VAR00015 92.1805 262.717 .417 .933
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VAR00016 92.5171 259.878 .631 .932

VAR00017 92.5707 259.864 .601 .932

VAR00018 91.9268 265.862 .333 .934

VAR00019 92.7268 257.288 .665 .931

VAR00020 91.8683 264.566 .352 .934

VAR00021 91.8146 265.289 .336 .934

VAR00022 92.4439 261.552 .553 .932

VAR00023 92.3512 263.425 .437 .933

VAR00024 91.9756 266.455 .303 .934

VAR00025 92.4976 260.418 .566 .932

VAR00026 92.6927 259.959 .630 .932

VAR00027 92.6244 259.481 .639 .932

VAR00028 92.5854 260.577 .587 .932

VAR00029 92.7561 259.960 .616 .932

VAR00030 92.5805 260.588 .478 .933

VAR00031 91.3951 276.172 -.116 .937

VAR00032 92.4390 258.032 .639 .932

VAR00033 92.2439 259.940 .577 .932

VAR00034 92.4293 262.442 .491 .933

VAR00035 91.6927 269.155 .182 .935

VAR00036 92.4780 260.133 .577 .932

VAR00037 92.4049 259.223 .629 .932

VAR00038 92.5317 261.505 .611 .932

VAR00039 92.7854 257.846 .706 .931

VAR00040 92.3805 263.453 .412 .933

VAR00041 92.2293 262.158 .513 .933

VAR00042 92.1756 263.391 .438 .933

VAR00043 92.2293 260.629 .522 .933

VAR00044 92.3512 259.896 .614 .932
VAR00045 91.9463 264.835 .339 .934
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B-2 Uji daya beda aitem skala kecerdasan emosi

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 205 100.0

Excludeda 0 .0

Total 205 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.955 35

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

VAR00001 69.4341 216.276 .648 .953

VAR00002 69.1220 217.127 .621 .954

VAR00003 69.2976 216.916 .585 .954

VAR00004 69.0390 217.606 .543 .954

VAR00005 68.8927 222.979 .230 .956

VAR00006 69.1902 215.596 .619 .954

VAR00007 68.8049 218.187 .474 .954

VAR00008 68.8780 215.990 .525 .954

VAR00009 69.1073 214.802 .685 .953

VAR00010 69.4634 212.152 .707 .953

VAR00011 69.2927 213.100 .645 .953

VAR00012 69.2098 212.627 .746 .953

VAR00013 69.2927 212.463 .770 .952

VAR00014 69.2341 212.004 .796 .952

VAR00015 68.9756 214.945 .600 .954

VAR00016 69.0000 214.343 .635 .953

VAR00017 69.2049 211.870 .733 .953
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VAR00018 69.1073 212.841 .739 .953

VAR00019 69.0634 214.079 .681 .953

VAR00020 69.1024 211.259 .775 .952

VAR00021 69.0732 213.794 .703 .953

VAR00022 69.1268 213.258 .761 .953

VAR00023 69.2146 213.552 .775 .953

VAR00024 69.1659 213.384 .698 .953

VAR00025 69.1220 212.343 .787 .952

VAR00026 68.9561 215.915 .641 .953

VAR00027 68.7610 216.291 .511 .954

VAR00028 68.9707 219.989 .320 .956

VAR00029 68.7902 219.961 .371 .955

VAR00030 69.2537 215.377 .681 .953

VAR00031 69.1073 214.655 .660 .953

VAR00032 69.0341 214.759 .648 .953

VAR00033 68.8244 219.704 .350 .956

VAR00034 68.9756 218.955 .350 .956

VAR00035 68.7268 222.121 .242 .956

B-3 Uji Daya Beda Aitem Skala Kontrol Diri

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 205 100.0

Excludeda 0 .0

Total 205 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.839 29



82

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

VAR00001 67.0634 106.324 .584 .830

VAR00002 65.6195 114.002 -.008 .843

VAR00003 67.0537 105.737 .596 .829

VAR00004 65.6537 116.865 -.224 .849

VAR00005 67.1220 106.068 .608 .829

VAR00006 66.8829 106.398 .538 .830

VAR00007 66.7854 104.924 .582 .829

VAR00008 66.6195 105.051 .565 .829

VAR00009 66.8488 104.472 .520 .829

VAR00010 65.6878 114.686 -.065 .845

VAR00011 66.7317 104.815 .602 .828

VAR00012 66.8146 104.965 .588 .828

VAR00013 66.7268 106.474 .500 .831

VAR00014 66.7317 106.286 .528 .831

VAR00015 65.8293 111.946 .141 .840

VAR00016 66.6732 104.270 .583 .828

VAR00017 66.8439 102.926 .695 .825

VAR00018 66.7512 103.943 .634 .827

VAR00019 65.9610 112.489 .076 .843

VAR00020 66.7561 106.117 .551 .830

VAR00021 66.8098 105.616 .606 .829

VAR00022 65.6244 93.020 .237 .886

VAR00023 66.5756 106.226 .501 .831

VAR00024 66.7610 104.565 .634 .827

VAR00025 66.7902 104.559 .598 .828

VAR00026 66.8732 103.886 .590 .828

VAR00027 65.7171 114.763 -.073 .844

VAR00028 65.8537 115.704 -.140 .847

VAR00029 66.8341 108.051 .410 .834



83

LAMPIRAN C

SKALA PENELITIAN

C-1 SKALA RESOLUSI KONFLIK

C-2 SKALA KECERDASAN EMOSI

C-3 SKALA KONTROL DIRI
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SKALA PENELITIAN

Saudara/i yang saya hormati, mohon kiranya saudara/i berkenan

untuk mengisi skala dibawah ini. Skala ini disebarkan dalam rangka

menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi. Saudara/i dipersilahkan untuk

memilih jawaban yang dirasa paling cocok atau sesuai dengan keadaan

saudara/i saat ini. Perlu diketahui bahwa dalam pengisian skala ini tidak ada

jawaban benar maupun salah pada setiap pernyataan yang diajukan. Oleh

karena itu, saudara/i dimohon untuk mengisi skala ini sesuai dengan

keadaan yang sebenarnya. Kerahasiaan data diri Saudara/i dalam mengisi

skala ini akan terjamin. Nama responden dan identitas diri yang disertakan

dalam skala ini tidak akan tersebar ke pihak yang tidak berkepentingan.

Skala ini dibuat murni untuk kepentingan akademik. Oleh karena itu, kami

mohon kesediaan saudara/i untuk mengisi skala ini. Kami mengucapkan

terimakasih atas waktu dan kerjasamanya.

Hormat Saya,

Peneliti
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IDENTITAS DIRI

Nama (Inisial) : Pekerjaan :
Usia : Usia pernikahan :
Suku : Jumlah Anak :

PETUNJUK PENGISIAN SKALA

3. Berikut ini ada sejumlah pernyataan. Berilah tanda silang (X) pada salah
satu pilihan jawaban yang berada di sebelah kanan.
 Bacalah dengan teliti sebelum mengisi pernyataan yang ada.
 Pilihlah jawaban yang sesuai dengan diri Anda sendiri.
 Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar.
Adapun empat pilihan yang disediakan yaitu:
SS : Bila Anda SANGAT SESUAI dengan pernyataan tersebut.
S : Bila Anda SESUAI dengan pernyataan tersebut.
TS : Bila Anda TIDAK SESUAI dengan pernyataan tersebut.
STS : Bila Anda SANGAT TIDAK SESUAI dengan pernyataan

tersebut.
Contoh :
Cara menjawab

No. Pernyataan SS S TS STS

1. Saya tidak suka membiarkan
masalah berlarut-larut X

Jika ingin mengganti jawaban
No
. Pernyataan SS S TS STS

1. Saya tidak suka membiarkan
masalah berlarut-larut X X

4. Usahakanlah untuk tidak melewati satu nomor pun dalam memberi
jawaban pada pernyataan-pernyataan ini.

SELAMAT MENGERJAKAN
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C-1 Skala Penelitian Resolusi Konflik

SKALA 1

No Pernyataan SS S TS STS

1 Saya tidak suka membiarkan masalah berlarut-

larut

2 Saya berusaha menemukan solusi masalah karena

saya yakin setiap masalah ada jalan keluarnya

3 Saya lebih memilih menghindar jika mengalami

konflik/masalah agar selesai dengan sendirinya

4 Saya bisa menggunakan cara kekerasan saat

menghadapi konflik atau masalah dengan

pasangan.

5 Saya susah menyelesaikan konflik/masalah dengan

kepala dingin jika saya sedang marah.

6 Saya selalu bersikap jujur, baik pada diri sendiri

maupun pasangan.

7 Saya akan diam dan menutupi fakta kepada

pasangan.

8 Saya tetap mau berbicara dengan pasangan meski

tidak sependapat dengan saya

9 Saya terkadang berpikir bahwa pasangan menjadi

musuh bagi saya ketika tidak sepaham dengan

pemikiran saya.

10 Saya merasa nyaman dengan pasangan saya

11 Saya tidak bisa berdiskusi dengan pasangan yang

berbeda pemikiran dengan saya

12 Saya berusaha menenangkan pasangan yang

sedang menangis menghadapi masalah

13 Saya berteman dengan siapapun teman pasangan
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saya

14 Segala konsekuensi harus saya terima apabila saya

melanggar peraturan rumah tangga

15 Saya mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi

pada diri saya dan pasangan rasakan sehingga

dalam bertindak saya tidak menyinggung perasaan

pasangan

16 Saya kurang suka dengan orang yang mudah

menangis ketika menghadapi masalah

17 Saya berusaha memperbaiki dan belajar dari

kesalahan yang saya lakukan agar tidak melakukan

hal yang sama.

18 Saya tidak bisa mengambil tindakan sendiri dalam

menyelesaikan masalah

19 Saya kurang suka dengan pasangan saya saat

murung ketika ada masalah

20 Saya tidak menyalahkan orang lain atas apa yang

saya perbuat.

21 Saya memaafkan kesalahan pasangan meskipun

dia menyakiti perasaan saya

22 Saya menyalahkan pasangan saya yang malas

dalam bekerja

23 Saya enggan meminta maaf kepada pasangan atas

kesalahan yang saya lakukan

24 Ketika saya bercerita, suasana menjadi lebih

hangat

25 Saya dapat menyelesaikan konflik / permasalahan

dengan damai

26 Saya melihat suatu masalah dan memecahkan

masalah dari berbagai sudut sebelum saya
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mengambil keputusan

27 Saya berusaha agar pasangan merasa nyaman

berbicara dengan saya

28 Saya dapat berkomunikasi dengan baik dengan

pasangan saya seperti berkomunikasi dengan

keluarga, teman, dan berbagi apa yang saya

pikirkan dan rasakan

29. Dalam berkomunikasi dengan pasangan, saya

mudah menangkap maksud yang disampaikan oleh

pasangan

30 Saat menghadapi konflik/masalah, saya sering

kesulitan mencari cara untuk menyelesaikannya

31. Saya berusaha menyesuaikan diri dengan padangan

saat berkomunikasi

32. Pasangan saya suka curhat pada saya

33. Saya tahu hal-hal yang dapat menimbulkan

masalah

34. Saya tahu jalan yang harus saya tempuh jika

sedang menghadapi masalah

35. Saya selalu berusaha menjadi pendengar yang baik

saat pasangan saya bercerita

36. Saya suka bila pasangan saya mengeluh kepada

saya

37. Saya tidak dapat berdiskusi tentang berbagai opini

dan mempertimbangkan solusi dari sebuah

permasalahan

38. Saya merasa bingung jika memiliki masalah

dengan pasangan

39. Saya berusaha menghindar bila pasangan ingin

mengungkit permasalahan
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40. Saat pasangan saya bercerita tentang masalah, saya

tidak dapat memberikan masukan

41. Jika memang saya tidak suka terhadap suatu hal,

maka saya akan tegas dalam menyampaikannya,

tidak perduli bagaimana keadaan lawan bicara

saya.

C-2 Skala Penelitian Kecerdasan Emosi

SKALA 2

No Pernyataan SS S TS STS

1 Saya tahu kapan waktu yang tepat untuk

membicarakan masalah pribadi kepada pasangan

2 Ketika menghadapi hambatan, saya mengingat cara

mengatasi hambatan yang sama yang pernah saya

alami.

3 Saya berharap akan berhasil dalam hal-hal

yang saya lakukan

4 Orang lain mudah mempercayakan sesuatu

kepada saya

5 Beberapa kejadian dalam hidup memudahkan saya

mengevaluasi semua hal yang penting dan tidak

penting.

6 Ketika mood saya berubah, saya melihat adanya

kesempatan baru

7 Perasaan atau emosi adalah salah satu hal yang

membuat hidup saya berharga

8 Saya mengetahui perasaan saya karena saya

mengalaminya

9 Saya mengharapkan hal-hal yang baik terjadi



91

10 Saya suka mengungkapkan apapun yang saya

rasakan kepada pasangan.

11 Ketika saya merasakan perasaan yang positif, saya

tahu cara mempertahankan perasaan tersebut

12 Saya mempunyai cara untuk menyenangkan

pasangan

13 Saya melakukan aktivitas yang membuat saya

senang

14 Saya mengetahui bahasa tubuh yang saya

sampaikan kepada orang lain

15 Saya mempunyai cara untuk menampilkan diri

saya agar mendapat kesan baik dari orang lain

16 Ketika mood saya bagus, menyelesaikan masalah

terasa mudah.

17 Saya mengetahui apa yang dirasakan oleh

pasangan hanya dengan melihat ekspresi pasangan

18 Saya mengetahui alasan mengapa emosi saya

berubah

19 Ketika mood saya bagus, saya mampu

menemukan ide-ide baru

20 Saya dapat mengontrol emosi saya

21 Saya dapat dengan mudah mengenali perasaan

saya karena saya merasakannya

22 Saya memotivasi diri dengan membayangkan hasil

yang baik dari tugas yang saya kerjakan

23 Saya memuji orang lain ketika mereka

melakukan sesuatu dengan baik

24 Saya mengetahui bahasa tubuh yang disampaikan
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oleh pasangan saya

25 Ketika orang lain menceritakan kejadian penting

dalam hidupnya, saya seolah-olah dapat

merasakannya

26 Ketika emosi saya berubah, saya cenderung

memperoleh ide baru

27 Ketika menghadapi tantangan, saya menyerah

karena percaya hal itu akan gagal.

28 Saya mengetahui apa yang dirasakan oleh orang

lain hanya dengan melihat ekspresi mereka

29 Saya membantu menenangkan pasangan saya

untuk merasa lebih baik ketika dia bersedih

30 Saya memanfaatkan mood yang sedang bagus

untuk membantu menghadapi masalah yang ada.

31 Saya dapat mengetahui apa yang dirasakan

pasangan saya hanya dengan mendengar intonasi

suaranya

32 Saya tidak mudah mengerti perasaan pasangan

saya saat bertengkar

33 Saya tidak suka bercerita tentang masalah saya

dengan pasangan

C-3 Skala Penelitian Kontrol Diri

SKALA 3

No Pernyataan SS S TS STS

1 Saya akan bertindak dengan hati-hati,

meskipun saya sedang marah.

2 Saya dapat menerima saran dari orang lain,

jika itu memang baik untuk saya.
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3 Saya akan mempertimbangkan dengan baik

segala sesuatunya, sebelum mengambil

keputusan

4 Saya mampu mengambil keputusan secara

matang ketika menghadapi masalah

5 Saat sedang marah, saya akan memarahi

siapa saja yang ada didekat saya.

6 Saya sering kehilangan kesabaran ketika

sedang marah.

7 Saya mudah percaya dengan gossip-gosip

yang sedang beredar disekitar saya.

8 Saya mengambil keputusan secara cepat,

tanpa mempedulikan resiko yang saya

hadapi.

9 Saya akan melakukan kegiatan yang

menurut saya menyenangkan, meskipun itu

berdampak buruk bagi saya.

10 Saya tetap akan berbuat baik kepada orang

yang memusuhi saya.

11 Saya akan bersabar, jika ada orang yang

menyinggung perasaan saya.

12 Apabila saya ingin melakukan sesuatu,

saya langsung mengerjakan tanpa berfikir

panjang.

13 Saya mudah melampiaskan kemarahan

kepada pasangan.

14 Saya mudah percaya dengan berita yang

ditayangkan di TV.
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15 Saya akan menerima kritikan yang

ditunjukan kepada saya meskipun

menyakitkan

16 Saya akan menghargai nasehat yang

diberikan oleh pasangan saya, meskipun

menyinggung perasaan saya.

17 Saya sulit mengendalikan perasaan tidak

suka kepada orang lain.

18 Saya akan menentang pendapat orang lain

yang berbeda dengan saya.

19 Meskipun sebenarnya salah, saya marah

bila disalahkan.

20 Saya akan tetap menyalahkan orang lain,

walapun saya tahu saya yang salah.

21 Saya selalu memikirkan untung dan

ruginya sebelum memutuskan sesuatu.

- SELESAI -

TERIMA KASIH 
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LAMPIRAN D

TABULASI DATA SKALA PENELITIAN

D-1 SKALA PENELITIAN RESOLUSI KONFLIK

D-2 SKALA PENELITIAN KECERDASAN EMOSI

D-3 SKALA PENELITIAN KONTROL DIRI
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D-1 TABULASI DATA RESOLUSI KONFLIK
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D-2 SKALA PENELITIAN KECERDASAN EMOSI
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D-3 SKALA PENELITIAN KONTROL DIRI
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LAMPIRAN E

UJI ASUMSI DAN ANALISI DATA

E-1 UJI NORMALITAS SEBELUM TRANSFORMASI

E-2 UJI NORMALITAS SETELAH TRANSFORMASI

E-3 UJI LINIEARITAS

E-4 UJI MULTIKOLINIEARITAS

E-5 UJI HIPOTESIS 1

E-6 UJI HIPOTESIS 2

E-6 UJI HIPOTESIS 3
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E-1 UJI NORMALITAS SEBELUM TRANSFORMASI DATA

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

ResolusiKonflik 210 83.9048 16.42412 51.00 143.00

KecerdasanEmosi 210 66.3667 14.86442 34.00 115.00

KontrolDiri 210 43.0333 9.74232 22.00 73.00

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

ResolusiKonflik KecerdasanEmosi KontrolDiri

N 210 210 210

Normal Parametersa Mean 83.9048 66.3667 43.0333

Std. Deviation 16.42412 14.86442 9.74232

Most Extreme Differences Absolute .121 .118 .118

Positive .121 .118 .118

Negative -.053 -.074 -.094

Kolmogorov-Smirnov Z 1.748 1.713 1.705

Asymp. Sig. (2-tailed) .004 .006 .006

a. Test distribution is Normal.
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E-2 UJI NORMALITAS SETELAH TRANSFORMASI DATA

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Y1 210 1.9160 .08201 1.71 2.16

X1 210 1.8112 .09776 1.53 2.06

X2 210 1.6228 .09870 1.34 1.86

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Y1 X1 X2

N 210 210 210

Normal Parametersa Mean 1.9160 1.8112 1.6228

Std. Deviation .08201 .09776 .09870

Most Extreme Differences Absolute .085 .117 .136

Positive .083 .087 .074

Negative -.085 -.117 -.136

Kolmogorov-Smirnov Z 1.228 1.689 1.968

Asymp. Sig. (2-tailed) .098 .007 .001

a. Test distribution is Normal.
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E-3 LINIEARITAS

dasan Emosi (X1) dengan Resolusi Konflik (Y1)

Variable Processing Summary

Variables

Dependent Independent

Y1 X1

Number of Positive Values 210 210

Number of Zeros 0 0

Number of Negative Values 0 0

Number of Missing Values User-Missing 0 0

System-Missing 0 0

Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable:Y1

Equation

Model Summary Parameter Estimates

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1

Linear .637 365.321 1 208 .000 .703 .670

The independent variable is X1.
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Linier Kontrol Diri (X2) dengan Resolusi Konflik (Y1)

Variable Processing Summary

Variables

Dependent Independent

Y1 X2

Number of Positive Values 210 210

Number of Zeros 0 0

Number of Negative Values 0 0

Number of Missing Values User-Missing 0 0

System-Missing 0 0
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Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable:Y1

Equation

Model Summary Parameter Estimates

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1

Linear .698 480.053 1 208 .000 .790 .694

The independent variable is X2.
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E-4 UJI MULTIKOLINIEARITAS

Coefficientsa

Model

Unstandardiz

ed

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Correlations

Collinearity

Statistics

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF

1 (Const

ant)
.572 .052 11.099 .000

X1 .339 .040 .405 8.413 .000 .798 .505 .278 .470 2.126

X2 .449 .040 .541 11.241 .000 .835 .616 .371 .470 2.126

a. Dependent Variable: Y1

E-5 UJI HIPOTESIS 1

Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

Y1 1.9160 .08201 210

X1 1.8112 .09776 210

X2 1.6228 .09870 210

Correlations

Y1 X1 X2

Pearson Correlation Y1 1.000 .798 .835
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X1 .798 1.000 .728

X2 .835 .728 1.000

Sig. (1-tailed) Y1 . .000 .000

X1 .000 . .000

X2 .000 .000 .

N Y1 210 210 210

X1 210 210 210

X2 210 210 210

Variables Entered/Removedb

Model Variables Entered

Variables

Removed Method

1 X2, X1a . Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y1

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

Change Statistics

R Square

Change F Change df1 df2

Sig. F

Change

1 .880a .775 .773 .03911 .775 355.940 2 207 .000

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y1
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ANOVAb

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression 1.089 2 .544 355.940 .000a

Residual .317 207 .002

Total 1.406 209

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y1

Coefficientsa

Model

Unstandardiz

ed

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Correlations

Collinearity

Statistics

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF

1 (Const

ant)
.572 .052 11.099 .000

X1 .339 .040 .405 8.413 .000 .798 .505 .278 .470 2.126

X2 .449 .040 .541 11.241 .000 .835 .616 .371 .470 2.126

a. Dependent Variable: Y1
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Collinearity Diagnosticsa

Model

Dimensi

on Eigenvalue Condition Index

Variance Proportions

(Constant) X1 X2

1 1 2.997 1.000 .00 .00 .00

2 .002 39.365 .90 .04 .27

3 .001 59.023 .10 .96 .73

a. Dependent Variable: Y1

Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Predicted Value 1.6950 2.1088 1.9160 .07218 210

Residual -.14677 .14381 .00000 .03892 210

Std. Predicted Value -3.061 2.671 .000 1.000 210

Std. Residual -3.753 3.677 .000 .995 210

a. Dependent Variable: Y1
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E-6 UJI HIPOTESIS 2

Correlations

Control Variables Y1 X1

X2 Y1 Correlation 1.000 .505

Significance (2-tailed) . .000

df 0 207

X1 Correlation .505 1.000

Significance (2-tailed) .000 .

df 207 0

E-7 UJI HIPOTESIS 3

Correlations

Control Variables Y1 X2

X1 Y1 Correlation 1.000 .616

Significance (2-tailed) . .000

df 0 207

X2 Correlation .616 1.000

Significance (2-tailed) .000 .

df 207 0
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LAMPIRAN F

SURAT PENELITIAN DAN DOKUMENTASI
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SURAT IZIN DATA MAHASISWA



120



121

SURAT BALASAN DARI KODAM DAN BATALYON
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DOKUMENTASI


