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ABSTRACT 
 

This study aimed to determine 1) the type of positive emotion male teachers, 2) 
type of negative emotion male teachers, 3) type of positive emotion female 
teachers, 4) types of negative emotions female teachers, 5) the intensity of 
emotion experienced by male teachers male and female teachers, 6) the intensity 
of emotion viewed from age. Amount equal to the number of samples is relatively 
small population that is counted kerana 8 male teachers and 55 female teachers. 
Based on the results of data analysis has been done, it could be concluded: 
Positive emotions male teacher at SMP 4 Mine, among others, are happy 
emotions, namely: Happy, Joy, Love, Love, Carefree, darling, Amazed, Peace. 
Negative emotions of men in SMP 4 Mine is sad emotion is: Pilu, Grief, Lara, 
disappointed, desperate, worries, frustrations, Rindu. On the other is the emotion 
of fear among Anxiety, Jealousy, Shame, doubt, worry, Fidget. In the emotion of 
anger include: Annoyed, Disgust, Revenge, vexed, annoyed, Hate, Sick, annoyed. 
Positive emotions female teachers in Junior High School 4 Mine include happy 
emotions, namely: joy, happiness, love, love, joy, affection, awe, peace. negative 
emotions such as female teachers is a sad emotion is: Pilu, Grief, Lara, 
disappointed, desperate, worries, frustrations, Rindu. On the other is the emotion 
of fear among Anxiety, Jealousy, Shame, doubt, worry, Fidget. In the emotion of 
anger include: Annoyed, Disgust, Revenge, vexed, annoyed, Hate, Sick, annoyed. 
Positive emotions male teachers are more dominant in the aspect of love and 
emotional aspects of love. Negative emotions male teachers on the emotional 
aspects of grief, most male teachers felt lara, frustrated and homesick. Male 
teachers fear the most emotional aspects of kwatir. Emotions and female teachers 
more positively to happy emotions, love and awe. Female teachers experienced 
more emotional frustration and despair with a percentage of 23.6% and 20%. 
Many female teachers afraid of emotion going on aspects of anxiety and doubt. 
Female teachers most often experience the emotion of fear on the type of 
emotional upset and disgusted. The types of emotions experienced by 20-30 year-
old teacher from Glad turns emotional aspect happy at that age when a lot more on 
the emotions of love, affection and admiration with a percentage of 45.5%. The 
types of emotions experienced by 20-30 year-old teacher from sad aspect of the 
emotions were more desperate and frustrated with a percentage of 18.2%. 20-30 
year-old teacher at SMP 4 Mine Mining District of aspect fear is an emotion most 
often hesitant and very rarely feel embarrassed. The types of emotions 
experienced by the 41-51 year-old teacher Glad most dominant aspect is happy 
with a percentage of 46.2% and the emotion of love with a percentage of 46.2%. 
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PENDAHULUAN 
Seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan telah mampu menyesuaikan 

diri. Kondisi fisik, mental dan emosional akan dipengaruhi dan diarahkan oleh 
faktor-faktor lingkungan, dimana kemungkinan proses penyesuaian tersebut akan 
berkembang ke arah yang baik sebagaimana yang diharapkan.  Sejak lahir seorang 
individu merupakan organisme yang aktif, ia aktif dengan tujuan dan aktifitas 
yang berkesinambungan, di sinilah proses penyesuaian diri itu tercermin, yaitu 
dalam ia berinteraksi dengan lingkungannya dan beraktifitas dalam upaya 
mencapai tujuannya. Penyesuaian diri merupakan suatu proses, dan salah satu ciri 
pokok dari kepribadian yang sehat mentalnya adalah memiliki kemampuan untuk 
mengadakan penyesuaian diri yang harmonis, baik terhadap diri sendiri maupun 
terhadap lingkungannya.  

Pada hakikatnya setiap orang itu mempunyai emosi, dari bangun tidur 
pagi hari sampai waktu tidur malam hari kita mengalami berbagai macam 
pengalaman yang menimbulkan berbagai emosi pula. Pada saat makan pagi 
bersama keluarga misalnya, kita merasa gembira atau dalam perjalanan menuju 
sekolah kita merasa jengkel karena jalanan macet, sehingga setelah tiba di tempat 
tujuan kita merasa malu karena datang terlambat dan sebagainya.  

Demikian halnya dengan para guru, sebagai orang yang berusia dewasa 
berbagai macam kondisi kejiwaan muncul, terutama emosi. Semua orang 
mempunyai jenis perasaan yang serupa, namun intensitasnya berbeda-beda. 
Emosi-emosi ini dapat merupakan kecenderungan yang membuat  kita frustasi, 
tetapi juga bisa menjadi modal untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan hidup. 
Sebagaimana pendapat (Jalaluddin 1989:46-47) Emosi berfungsi sebagai 
informasi keberhasilan yang telah dicapai, karena dengan adanya fungsi tersebut 
menunjukkan bahwa emosi sangat dibutuhkan dalam kehidupan supaya tidak 
menimbulkan persoalan-persoalan  baru yang dapat merusak kehidupan kita 
sendiri. 

Di dalam melaksanakan tugas sebagai guru yang memberikan ilmu atau 
mendidik siswa selalu dituntun untuk selalu sempurna misalnya dalam mengusai 
materi, sabar dll. Di dalam mengajar di kelas peranan guru sangat penting apakah 
siswa bias berhasil atau tidak. Disamping itu juga siswa harus mempunyai 
kesadaran bahwa belajar atau menuntut ilmu sangat penting untuk masa depan. 

Di dalam kenyatannya dimana tidak selamanya guru selalu menjaga 
kesabarannya dalam menghadapi anak didik, karena ada hal-hal atau faktor yang 
menyebabkan guru emosi menghadapi tingkah laku siswa. Misalnya: Siswa 
senang untuk tidak membuat PR atau tugas, dan pada jam pelajaran siswa sering 
di luar atau di kantin dan ada juga sebagian siswa yang tidak melengkapi alat tulis 
dan buku-buku. 

Bila diamati gejala dan fenomena di atas, terlihat siswa yang berprestasi 
kurang kurang mampu menyelesaikan konflik. Namun hal itu hanyalah dugaan 
yang sementara. Untuk mengetahui lebih lanjut diperlukan suatu penelitian yang 
mengkaji lebih mendalam. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan suatu 
penelitian dengan judul “Jenis-jenis Emosi yang dialami oleh Guru laki-laki dan 
guru perempuan di SMPN 4 Tambang kecamatan Tambang”.  
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya 
yaitu: 1) Bagaimana gambaran jenis emosi positif guru laki-laki? 2) Bagaimana 
gambaran jenis emosi negatif guru laki-laki? 3) Bagaimana gambaran jenis emosi 
positif guru perempuan? 4) Bagaimana gambaran jenis emosi negatif guru 
perempuan? 5) Bagaimana intensitas emosi yang dialami guru laki-laki dan guru 
perempuan? 6) Bagaimana intensitas emosi dilihat dari umur? 

Dari rumusan masalah dan latar belakang di atas maka dapat dibuat tujuan 
penelitian yaitu: 1) Untuk mengetahui jenis emosi positif guru laki-laki. 2) Untuk 
mengetahui jenis emosi negatif guru laki-laki. 3) Untuk mengetahui jenis emosi 
positif guru perempuan. 4) Untuk mengetahui jenis emosi negatif guru 
perempuan. 5) Untuk mengetahui intensitas emosi yang dialami guru laki-laki dan  

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan untuk menghindari 
terjadinya salah penafsiran terhadap istilah, maka perlu diberikan defenisi 
operasional dari variabel: Jenis-jenis emosi yang dimaksud adalah emosi dasar 
yang terdiri dari senang, marah, takut dan sedih (Saan:2012). Emosi adalah 
Perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan-
perasaan tertentu, seperti perasaan senang. Perasaan senang atau tidak senang 
yang terlalui menyertai perbuatan-perbuatan kita sehari-hari disebut warna efektif. 
Warna efektif ini kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, atau kadang-kadang 
tidak jelas (samar-samar). Dalam warna efektif tersebut kuat, maka perasaan-
perasaan menjadi lebih mendalam, lebih luas, dan lebih terarah. Perasaan-
perasaan seperti ini disebut EMOSI (Sarlito, 1982:59). Dalam penelitian ini jenis- 
jenis emosi yang dipakai sebagai landasan teori adalah pendapat Zulfan Saam 
(2009 : 98 ). Menurut ZULFAN SAAM ,Emosi dasar digolongkan menjadi empat 
golongan yakni: 1. senang. 2. sedih. 3. takut. 4 marah. Emosi senang adalah 
gambaran rasa senang yang dialami seseorang. Emosi senang ini terdiri dari 
misalnya: gembira, bahagia, cinta, suka, riang, sayang takjub, kagum, dan damai. 
Emosi sedih adalah gambaran rasa tidak senang yang dialami seseorang.Emosi Ini 
seperti: pilu, duka, lara, kecewa, hampa, merana, putus asa, galau, gundah, 
frustasi, dan rindu. Emosi takut adalah gambaran rasa tidak senang yang dialami 
seseorang, baik terhadap objek dari luar diri maupun dari dalam diri orang 
tersebut. Objek dari luar diri misalnya: takut pada pencuri, takut pada harimau, 
dan perampok.Sedang kan rasa takut yang objeknya dalam diri orang tersebut 
misalnya: takut tidak lulus, takut berbuat salah, dan sebagainya. Emosi marah 
merupakan gambaran perasaan terhadap sesuatu objek seperti peristiwa, perilaku 
orang, hubungan sosial, dan keadaan lingkungan. 

 
PROSEDUR PENELITIAN 

Sebagai acuan dan masalah pokok dalam penelitian ini ada beberapa 
asumsi yang digunakan antara lain: Emosi guru baik laki-laki maupun perempuan 
tidak sama. Emosi guru laki-laki dan perempuan dapat diukur dan diidentifikasi. 

Anggota populasi penelitian adalah semua guru yang ada di SMPN 4 
Tambang Kecamatan Tambang baik laki-laki maupun perempuan sebanyak 63 
orang guru yang terdiri dari 8 orang guru laki-laki dan 55 orang guru perempuan. 

Jumlah sampel sama dengan jumlah populasi kerana relatif sedikit yaitu 
sebanyak 8 orang guru laki-laki dan 55 orang guru perempuan. 
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Jenis penelitian adalah bersifat deskripstif kuantitatif yang bertujuan 
memberikan gambaran mengenai jenis-jenis emosi yang dialami oleh guru laki- 
laki dan guru perempuan di SMPN 4 Tambang Kecamatan Tambang.    

Untuk menjaring data tentang  jenis-jenis emosi yang dialami oleh guru 
laki-laki dan guru perempuan di SMPN 4 Tambang Kecamatan Tambang, alat 
yang digunakan adalah angket.  

Angket ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai jenis-jenis emosi 
yang dialami oleh guru laki-laki dan guru perempuan. Semua pernyataan dalam 
angket atau kuesioner tersebut disajikan dalam bentuk skala likert yang 
disesuaikan dengan pertanyaan, artinya diberikan kepada responden untuk 
menjawabnya, adapun jawaban dan kriterianya adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2. Kriteria Jawaban Angket Penelitian 
No  Kriteria Skor   
1 Sangat Sering  (SS) 81-100% 
2 Serung  (S) 61-80% 
3 Kadang-kadang (KK) 41-60% 
4 Jarang  (J) 11-40% 
5 Tidak Pernah (TP) 0-10% 
Tabel. 3.3. Kisi-Kisi Item Tentang  Jenis-Jenis Emosi yang Dialami Oleh 
Guru Laki-Laki dan Guru Perempuan di SMPN 4 Tambang Kecamatan 

Tambang 
Indikator No item Deskriptor No item Deskriptor 
Senang 1 Gembira 5 Riang 

2 Bahagia 6 Sayang 
3 Cinta 7 Kagum 
4 Suka 8 Damai 

Sedih 9 Pilu 13 Putus asa 

 
10 Duka 14 Galau 
11 Lara 15 Frustasi 
12 Kecewa 16 Rindu 

Takut 17 Cemas 20 Ragu-ragu 
18 Cemburu 21 Khawatir 
19 Malu 22 Gelisah 

Marah 23 Jengkel 27 Kesal 

 
24 Jijik 28 Benci 
25 Dendam 29 Muak  
26 Dongkol 30 Sebal     

Jumlah  30 
 

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan, maka untuk menentukan tingkat 
ketepatan permasalahan dalam penelitian ini digunakan analisa persentase, yaitu 
penghitungan rata-rata persentase berdasarkan instrumen yang ditentukan dengan 
rumus (Anas Sudijono, 2004:43): 

N

f
P =    x   100%  . 
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Keterangan: 
f   = frekuensi yang sedang dicari persentasenya 
N  = Number of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 
P   =  Angka persentase 
100% = Bilangan Tetap 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa untuk mengetahui  
Jenis-jenis Emosi yang dialami oleh guru laki-laki dan guru perempuan di SMPN 
4 Tambang kecamatan tambang ditentukan dengan item-item yang termuat dalam 
masing-masing indikator penelitian dengan tekik persentase. Setelah diperiksa 
seluruh jawaban responden, diperoleh data sebagi berikut:  
1. Gambaran tentang Jenis-jenis Emosi yang dialami oleh Guru laki-laki di 

SMPN 4 Tambang Kecamatan Tambang  
Untuk mengetahui gambaran tentang Jenis-jenis Emosi yang dialami oleh 

Guru laki-laki di SMPN 4 Tambang Kecamatan Tambang dari Aspek Senang, 
dapat diketahui dari tanggapan responden penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat dari tabel berikut ini: 

 
Tabel IV.1 

Gambaran tentang Jenis-jenis Emosi yang dialami oleh Guru laki-laki di 
SMPN 4 Tambang Kecamatan Tambang dari Aspek Senang 

F % F % F % F % F % F %

1
Saya merasa gembira dipimpin oleh kepala sekolah
saat ini

1 12.5 3 37.5 3 37.5 1 12.5 0 0.0 8 100

2
Saya merasa bahagia bergaul dengan guru-guru di
SMPN 4 Tambang

0 0.0 4 50.0 3 37.5 1 12.5 0 0.0 8 100

3
Saya cinta terhadap siswa yang aktif dalam kegiatan
positif

4 50.0 1 12.5 2 25.0 1 12.5 0 0.0 8 100

4
Saya suka meningkatkan kemampuan dalam
melaksanakan pembelajaran

2 25.0 4 50.0 2 25.0 0 0.0 0 0.0 8 100

5 Saya merasa riang bila hendak mengajar siswa 2 25.0 2 25.0 3 37.5 0 0.0 1 12.5 8 100

6
Saya lebih sayang kepada siswa yang berprestasi
daripada yang patuh

2 25.0 1 12.5 1 12.5 2 25.0 2 25.0 8 100

7
Saya merasa kagum terhadap guru yang meraih
prestasi dalam pembelajaran

3 37.5 3 37.5 1 12.5 0 0.0 1 12.5 8 100

8 Saya merasa damai berada di lingkungan sekolah 1 12.5 3 37.5 2 25.0 1 12.5 1 12.5 8 100
Jumlah 15 188 21 263 17 213 6 75 5 62.5 64 800
Rata-rata persentase 23.4 32.8 26.6 9.4 7.8 100

No Pernyataan 
Sangat 
sering

Sering
Kadang-
kadang

Jarang
Tidak 
pernah

N

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2013 
Berdasarkan data pada Tabel : IV.1 menunjukkan bahwa sebagian besar 

guru laki-laki memiliki emosi positif, secara umum yang berada pada posisi 
kadang-kadang merasa senang lebih dominan. Guru laki-laki yang paling banyak 
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merasa senang adalah pada aspek cinta terhadap siswa yang aktif dalam kegiatan 
positif yaitu sebesar 50% dan yang sering suka meningkatkan kemampuan dalam 
melaksanakan pembelajaran sebesar 50%. Artinya, emosi positif guru laki-laki 
lebih dominan pada aspek mencintai dan aspek emosi suka.  

Kemudian untuk mengetahui gambaran tentang Jenis-jenis Emosi yang 
dialami oleh Guru laki-laki di SMPN 4 Tambang Kecamatan Tambang dari aspek 
sedih, dapat diketahui dari tanggapan responden penelitian. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat dari tabel berikut ini: 

Tabel IV.2 
Gambaran tentang Jenis-jenis Emosi yang dialami oleh Guru laki-laki di 

SMPN 4 Tambang Kecamatan Tambang dari Aspek Sedih 

F % F % F % F % F % F %

9
Saya merasa pilu, jika belum bisa menjalankan tugas
dengan baik

1 12.5 4 50.0 1 12.5 1 12.5 1 12.5 8 100

10
Beberapa tahun terakhir ini saya merasa duka
terhadap profesi guru yang dilakukan 

1 12.5 0 0.0 4 50.0 1 12.5 2 25.0 8 100

11
Saya merasa lara, bila mendapat teguran atau
hukuman dari pimpinan

3 37.5 0 0.0 1 12.5 2 25.0 2 25.0 8 100

12
Saya selalu kecewa terhadap kebijakan pimpinan
yang tidak sesuai dengan nurani saya 

1 12.5 1 12.5 4 50.0 1 12.5 1 12.5 8 100

13
Saya merasa putus asa jika banyak guru yang tidak
peduli kepada keadaan saya

1 12.5 1 12.5 4 50.0 1 12.5 1 12.5 8 100

14
Saya merasa galau ketika mempunyai permasalahan
dengan sesama guru

0 0.0 1 12.5 0 0.0 1 12.5 6 75.0 8 100

15
Saya merasa frustasi terhadap siswa yang selalu
melanggar aturan sekolah

3 37.5 0 0.0 4 50.0 1 12.5 0 0.0 8 100

16 Saya merasa rindu bila tidak masuk sekolah 3 37.5 1 12.5 1 12.5 1 12.5 2 25.0 8 100
Jumlah 13 163 8 100 19 238 9 113 15 188 64 800
Rata-rata persentase 20.3 12.5 29.7 14.1 23.4 100

No
Sangat 
sering

Sering
Kadang-
kadang

Jarang
Tidak 
pernah

N
Pernyataan 

 
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2013 

Berdasarkan data pada Tabel : IV.2 diketahui bahwa emosi yang dialami 
oleh guru laki-laki lebih banyak pada emosi lara, frustasi dan rindu. Persentase 
ketiga aspek emosi sedih tersebut lebih dominan dibandingkan yang lainnya. 
Sedangkan dalam emosi sedih pada guru laki-laki, ternyata guru laki-laki tidak 
pernah atau sangat jarang yang merasa galau atau kwatir. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa emosi negatif guru laki-laki pada aspek emosi sedih, paling 
banyak guru laki-laki merasa lara, frustasi dan rindu. 

Untuk mengetahui gambaran tentang Jenis-jenis Emosi yang dialami oleh 
Guru laki-laki di SMPN 4 Tambang Kecamatan Tambang dari Aspek takut, dapat 
diketahui dari tanggapan responden penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
dari tabel berikut ini: 
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Tabel IV.3 
Gambaran tentang Jenis-jenis Emosi yang dialami oleh Guru laki-laki di 

SMPN 4 Tambang Kecamatan Tambang dari Aspek Takut 

F % F % F % F % F % F %

17
Saya merasa cemas jika ada guru yang merasa
tersinggung dengan sikap saya

0 0.0 1 12.5 1 12.5 2 25.0 4 50.0 8 100

18
Saya merasa cemburu kepada guru yang mendapat
penghargaan dari pimpinan

0 0.0 1 12.5 0 0.0 2 25.0 5 62.5 8 100

19
Saya merasa malu, jika melanggar aturan sekolah
bagi seorang guru

0 0.0 0 0.0 2 25.0 1 12.5 5 62.5 8 100

20
Saya merasa ragu dalam menjalankan tugas sebagai
guru

0 0.0 1 12.5 3 37.5 0 0.0 4 50.0 8 100

21
Saya khawatir jika ada siswa yang sulit memahami
pelajaran yang diberikan

0 0.0 4 50.0 1 12.5 1 12.5 2 25.0 8 100

22
Saya merasa gelisah berada di lingkungan sekolah,
jika mempunyai masalah di rumah

0 0.0 2 25.0 4 50.0 0 0.0 2 25.0 8 100

Jumlah 0 0 9 113 11 138 6 75 22 275 48 600
Rata-rata persentase 0.0 18.8 22.9 12.5 45.8 100

Jarang
Tidak 
pernah

N
No Pernyataan 

Sangat 
sering

Sering
Kadang-
kadang

 Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2013 
Berdasarkan data pada Tabel : IV.3 diketahui guru laki-laki lebih banyak 

merasa takut dan khawatir jika ada siswa yang sulit memahami pelajaran yang 
diberikan, hal ini diketahui dimana didapatkan persentase sebesar 50% dari 
seluruh guru. Selain itu guru laki-laki tidak pernah merasa takut jika ia cemburu 
dan malu jika melanggar atau mendapat teguran karena melanggar peraturan 
sekolah. Artinya, guru laki-laki paling banyak emosi takut pada aspek kwatir.  

Untuk mengetahui gambaran tentang Jenis-jenis Emosi yang dialami oleh 
Guru laki-laki di SMPN 4 Tambang Kecamatan Tambang dari Aspek marah, 
dapat diketahui dari tanggapan responden penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat dari tabel berikut ini: 
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Tabel IV.4 
Gambaran tentang Jenis-jenis Emosi yang dialami oleh Guru laki-laki di 

SMPN 4 Tambang Kecamatan Tambang dari Aspek Marah 

F % F % F % F % F % F %

23
Saya merasa jengkel, apabila ada guru yang berlaku
tidak sesuai dengan kode etik

0 0.0 1 12.5 1 12.5 0 0.0 6 75.0 8 100

24
Saya merasa jijik dengan perilaku siswa yang kurang
sopan 

1 12.5 2 25.0 3 37.5 2 25.0 0 0.0 8 100

25
Saya termasuk yang pendendam terhadap kesalahan
orang lain

1 12.5 2 25.0 3 37.5 2 25.0 0 0.0 8 100

26
Saya merasa dongkol terhadap siswa yang tidak
patuh terhadap perintah guru

0 0.0 1 12.5 2 25.0 2 25.0 3 37.5 8 100

27
Saya merasa kesal jika pimpinan kurang memberikan
contoh yang baik bagi guru

0 0.0 2 25.0 3 37.5 1 12.5 2 25.0 8 100

28
Saya merasa benci terhadap hukuman yang diberikan
pimpinan

0 0.0 2 25.0 3 37.5 1 12.5 2 25.0 8 100

29
Saya merasa muak bila guru sering menggosip di
kantor

1 12.5 2 25.0 3 37.5 1 12.5 1 12.5 8 100

30
Saya merasa sebal bila siswa tidak menghormati guru 

0 0.0 1 12.5 5 62.5 2 25.0 0 0.0 8 100

Jumlah 3 37.5 13 163 23 288 11 138 14 175 64 800
Rata-rata persentase 4.7 20.3 35.9 17.2 21.9 100

N
No Pernyataan 

Sangat 
sering

Sering
Kadang-
kadang

Jarang
Tidak 
pernah

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2013 
Berdasarkan data pada Tabel : IV.4 menunjukkan bahwa sebagian besar 

guru laki-laki tidak pernah marah, yang marah diketahui hanya sebagian kecil 
saja, hal ini dapat dilihat dari persentase jawaban tidak pernah yang lebih 
dominan. Pada umumnya guru yang sering merasa jengkel 0% sebaliknya yang 
sangat jarang merasa jengkel terdapat sebesar 75%. Artinya, tidak pernah ada guru 
yang merasa jengkel, apabila ada guru yang berlaku tidak sesuai dengan kode etik.  
2. Gambaran tentang Jenis-jenis Emosi yang dialami oleh Guru Perempuan 

di SMPN 4 Tambang Kecamatan Tambang  
Untuk mengetahui gambaran tentang Jenis-jenis Emosi yang dialami oleh 

Guru perempuan di SMPN 4 Tambang Kecamatan Tambang dari Aspek Senang, 
dapat diketahui dari tanggapan responden penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat dari tabel berikut ini: 
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Tabel IV.5 
Gambaran tentang Jenis-jenis Emosi yang dialami oleh Guru Perempuan di 

SMPN 4 Tambang Kecamatan Tambang dari Aspek Senang 

F % F % F % F % F %

1
Saya merasa gembira dipimpin oleh kepala sekolah
saat ini

8 14.5 18 32.7 21 38.2 7 12.7 1 1.8

2
Saya merasa bahagia bergaul dengan guru-guru di
SMPN 4 Tambang

21 38.2 25 45.5 9 16.4 0 0.0 0 0.0

3
Saya cinta terhadap siswa yang aktif dalam kegiatan
positif

21 38.2 27 49.1 6 10.9 1 1.8 0 0.0

4
Saya suka meningkatkan kemampuan dalam
melaksanakan pembelajaran

5 9.1 24 43.6 16 29.1 0 0.0 10 18.2

5 Saya merasa riang bila hendak mengajar siswa 8 14.5 21 38.2 18 32.7 4 7.3 4 7.3

6
Saya lebih sayang kepada siswa yang berprestasi
daripada yang patuh

14 25.5 20 36.4 14 25.5 3 5.5 4 7.3

7
Saya merasa kagum terhadap guru yang meraih
prestasi dalam pembelajaran

21 38.2 27 49.1 6 10.9 1 1.8 0 0.0

8 Saya merasa damai berada di lingkungan sekolah 13 23.6 5 9.1 23 41.8 8 14.5 6 10.9
Jumlah 111 202 167 304 113 205 24 43.6 25 45.5
Rata-rata persentase 25.2 38.0 25.7 5.5 5.7

No Pernyataan 
Sangat 
sering

Sering
Kadang-
kadang

Tidak 
pernah

Jarang

 Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2013 
 

Berdasarkan data pada Tabel : IV.5 diketahui bahwa guru sebagian kecil 
tidak merasa suka meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran 
hal ini didapatkan sebesar 18.2%, kemudian guru perempuan lebih merasa senang, 
bahagia, cinta dan kagum. Artinya emosi guru perempuan lebih banyak dan positif 
terhadap emosi bahagia, cinta dan kagum.    

Kemudian untuk mengetahui gambaran tentang Jenis-jenis Emosi yang 
dialami oleh Guru perempuan di SMPN 4 Tambang Kecamatan Tambang dari 
aspek sedih, dapat diketahui dari tanggapan responden penelitian. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini: 
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Tabel IV.6 
Gambaran tentang Jenis-jenis Emosi yang dialami oleh Guru perempuan di 

SMPN 4 Tambang Kecamatan Tambang dari Aspek Sedih 

F % F % F % F % F %

9
Saya merasa pilu, jika belum bisa menjalankan tugas
dengan baik

1 1.8 6 10.9 17 30.9 6 10.9 25 45.5

10
Beberapa tahun terakhir ini saya merasa duka
terhadap profesi guru yang dilakukan 

7 12.7 10 18.2 20 36.4 8 14.5 10 18.2

11
Saya merasa lara, bila mendapat teguran atau
hukuman dari pimpinan

3 5.5 7 12.7 15 27.3 5 9.1 25 45.5

12
Saya selalu kecewa terhadap kebijakan pimpinan
yang tidak sesuai dengan nurani saya 

4 7.3 4 7.3 11 20.0 14 25.5 22 40.0

13
Saya merasa putus asa jika banyak guru yang tidak
peduli kepada keadaan saya

11 20.0 8 14.5 14 25.5 11 20.0 11 20.0

14
Saya merasa galau ketika mempunyai permasalahan
dengan sesama guru

8 14.5 16 29.1 8 14.5 1 1.8 22 40.0

15
Saya merasa frustasi terhadap siswa yang selalu
melanggar aturan sekolah

13 23.6 8 14.5 11 20.0 12 21.8 11 20.0

16 Saya merasa rindu bila tidak masuk sekolah 8 14.5 10 18.2 10 18.2 17 30.9 10 18.2
Jumlah 55 100 69 125 106 193 74 135 136 247
Rata-rata persentase 12.5 15.7 24.1 16.8 30.9

No Pernyataan 
Sangat 
sering

Sering
Kadang-
kadang

Jarang
Tidak 
pernah

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2013 
Berdasarkan data pada Tabel : IV.6 diketahui bahwa guru perempuan 

mengalami emosi sedih lebih banyak pada aspek frustasi terhadap siswa yang 
selalu melanggar aturan sekolah dan aspek merasa putus asa jika banyak guru 
yang tidak peduli kepada keadaan saya. Dapat disimpulkan bahwa guru 
perempuan lebih banyak mengalami emosi frustasi dan putus asa dengan 
persentase sebesar 23.6% dan 20%. 

Untuk mengetahui gambaran tentang Jenis-jenis Emosi yang dialami oleh 
Guru perempuan di SMPN 4 Tambang Kecamatan Tambang dari Aspek takut, 
dapat diketahui dari tanggapan responden penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat dari tabel berikut ini: 
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Tabel IV.7 
Gambaran tentang Jenis-jenis Emosi yang dialami oleh Guru perempuan di 

SMPN 4 Tambang Kecamatan Tambang dari Aspek Takut 

No Pernyataan  
Sangat 
sering 

Sering 
Kadang-
kadang 

Jarang 
Tidak 
pernah 

F % F % F % F % F % 

1 

Saya merasa cemas 
jika ada guru yang 
merasa tersinggung 
dengan sikap saya 

11 20.0 6 10.9 10 18.2 4 7.3 24 43.6 

2 

Saya merasa 
cemburu kepada 
guru yang mendapat 
penghargaan dari 
pimpinan 

1 1.8 9 16.4 18 32.7 8 14.5 19 34.5 

3 

Saya merasa malu, 
jika melanggar 
aturan sekolah bagi 
seorang guru 

6 10.9 9 16.4 6 10.9 7 12.7 27 49.1 

4 
Saya merasa ragu 
dalam menjalankan 
tugas sebagai guru 

8 14.5 7 12.7 18 32.7 9 16.4 13 23.6 

5 

Saya khawatir jika 
ada siswa yang sulit 
memahami 
pelajaran yang 
diberikan 

6 10.9 8 14.5 21 38.2 4 7.3 16 29.1 

6 

Saya merasa gelisah 
berada di 
lingkungan sekolah, 
jika mempunyai 
masalah di rumah 

3 5.5 4 7.3 12 21.8 9 16.4 27 49.1 

  Jumlah 35 63.6 43 78.2 85 155 41 74.5 126 229 
  Rata-rata persentase   10.6   13.0   25.8   12.4   38.2 

 Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2013 
Berdasarkan data pada Tabel : IV.7 diketahui bahwa gambaran tentang 

Jenis-jenis Emosi yang dialami oleh Guru perempuan di SMPN 4 Tambang 
Kecamatan Tambang dari Aspek takut lebih banyak mengalami kecemasan dan 
dan keraguan dengan persentase sebesar 20% dan 14.5%. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa emosi takut guru perempuan banyak terjadi pada aspek 
kecemasan dan keraguan. 

Untuk mengetahui gambaran tentang Jenis-jenis Emosi yang dialami oleh 
Guru perempuan di SMPN 4 Tambang Kecamatan Tambang dari Aspek marah, 
dapat diketahui dari tanggapan responden penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat dari tabel berikut ini: 
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Tabel IV.8 
Gambaran tentang Jenis-jenis Emosi yang dialami oleh Guru perempuan di 

SMPN 4 Tambang Kecamatan Tambang dari Aspek Marah 

F % F % F % F % F %

23
Saya merasa jengkel, apabila ada guru yang berlaku
tidak sesuai dengan kode etik

4 7.3 6 10.9 15 27.3 13 23.6 17 30.9

24
Saya merasa jijik dengan perilaku siswa yang kurang
sopan 

5 9.1 12 21.8 25 45.5 9 16.4 4 7.3

25
Saya termasuk yang pendendam terhadap kesalahan
orang lain

2 3.6 8 14.5 19 34.5 12 21.8 14 25.5

26
Saya merasa dongkol terhadap siswa yang tidak
patuh terhadap perintah guru

6 10.9 6 10.9 18 32.7 7 12.7 18 32.7

27
Saya merasa kesal jika pimpinan kurang memberikan
contoh yang baik bagi guru

11 20.0 7 12.7 27 49.1 5 9.1 5 9.1

28
Saya merasa benci terhadap hukuman yang diberikan
pimpinan

6 10.9 12 21.8 17 30.9 7 12.7 13 23.6

29
Saya merasa muak bila guru sering menggosip di
kantor

7 12.7 9 16.4 13 23.6 9 16.4 17 30.9

30
Saya merasa sebal bila siswa tidak menghormati guru 

5 9.1 9 16.4 18 32.7 12 21.8 11 20.0

Jumlah 46 83.6 69 125 152 276 74 135 99 180
Rata-rata persentase 10.5 15.7 34.5 16.8 22.5

No Pernyataan 
Sangat 
sering

Sering
Kadang-
kadang

Jarang
Tidak 
pernah

 Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2013 
Berdasarkan data pada Tabel : IV.8 diketahui bahwa paling banyak emosi 

marah pada guru perempuan dengan aspek kesal jika pimpinan kurang 
memberikan contoh yang baik bagi guru dengan persentase 20% dan merasa 
merasa muak dengan persentase sebesar 12.7%.  artinya, guru perempuan paling 
sering mengalami emosi takut pada jenis emosi kesal dan muak. 

Secara umum, emosi positif antara guru laki-laki dan perempuan dapat 
diperhatikan pada grafik berikut: 

 
Grafik 1. Emosi Positif Guru Laki-laki dan Perempuan di SMPN 4 Tambang 

Kecamatan Tambang 
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Dari grafik di atas diketahui bahwa emosi positif guru laki-laki lebih 
rendah dibandingkan guru perempuan. Jika yang menjawab sangat sering pada 
guru laki-laki sebesar 23.4 maka rata-rata emosi positif guru perempuan sebesar 
25.2. emosi positif guru laki-laki lebih tinggi pada kategori kadang-kadang, jarang 
dan tidak pernah. 

Sedangkan emosi negatif antara guru laki-laki dan guru perempuan juga 
dapat diperhatikan pada grafik berikut ini. 

 
Grafik 2. Emosi Negatif Guru Laki-laki dan Perempuan di SMPN 4 Tambang 

Kecamatan Tambang 
 
Dari grafik di atas diketahui bahwa emosi negatif guru laki-laki lebih 

tinggi pada aspek marah dibandingkan guru perempuan. Pada guru perempuan 
ternyata emosi takut dan sedih lebih besar dari guru laki-laki. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Adapun emosi positif guru laki-laki di SMPN 4 Tambang antara lain 
adalah emosi senang, yaitu: Gembira, Bahagia, Cinta, Suka, Riang, Sayang, 
Kagum, Damai.  

Adapun emosi negatif laki-laki di SMPN 4 Tambang adalah emosi sedih 
adalah: Pilu, Duka, Lara, Kecewa, Putus asa, Galau, Frustasi, Rindu. Pada emosi 
takut antara lain adalah Cemas, Cemburu, Malu, Ragu-ragu, Khawatir, Gelisah. 
Pada emosi marah antara lain: Jengkel, Jijik, Dendam, Dongkol, Kesal, Benci, 
Muak, Sebal. 

Adapun emosi positif guru perempuan di SMPN 4 Tambang antara lain 
adalah emosi senang, yaitu: Gembira, Bahagia, Cinta, Suka, Riang, Sayang, 
Kagum, Damai.  

Adapun emosi negatif guru perempuan di SMPN 4 Tambang antara lain 
adalah emosi sedih adalah: pilu, duka, lara, kecewa, putus asa, galau, frustasi, 
rindu. pada emosi takut antara lain adalah cemas, cemburu, malu, ragu-ragu, 
khawatir, gelisah. pada emosi marah antara lain: jengkel, jijik, dendam, dongkol, 
kesal, benci, muak, sebal. 
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Guru perempuan mengalami emosi sedih lebih banyak pada aspek frustasi 
terhadap siswa yang selalu melanggar aturan sekolah dan aspek merasa putus asa 
jika banyak guru yang tidak peduli kepada keadaan saya. Dapat disimpulkan 
bahwa guru perempuan lebih banyak mengalami emosi frustasi dan putus asa. 

Jenis-jenis Emosi yang dialami oleh Guru yang berusia 20-30 tahun di 
SMPN 4 Tambang Kecamatan Tambang dari Aspek sedih ternyata lebih banyak 
pada emosi putus asa dan frustasi. Guru yang berusia 20-30 tahun di SMPN 4 
Tambang Kecamatan Tambang dari Aspek takut yang paling sering adalah emosi 
ragu dan sangat jarang merasa malu. 
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