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Abstract. 
This present study aim to determine whether there is an influence of self-compassion to emotional 
competence in late adolescence. This research is conducted at late adolescence in a sample of 
108 people (106 college or university student and 4 high school student). Data collection tool of 
self-compassion scale consists of 25 items and emotional competence scale consists of 23 items. 
Scales were developed by author based on the theory of self-compassion developed by Neff (2012) 
and emotional competence by Mikolajczak (Brausser, et al., 2013). Result analysis shows that 
self-compassion had a significant positive association with emotional competence (significance 
= 0,000 < 0,05). RSquare value in this association is 0,304 and the regression coefficient is 
0,771. This result indicate that 30,4% of the variance in self-compassion could influence the 
emotional competence. The positive coefficient (+)0,771 showed  a positive association between 
self-compassion and emotional competence which means if the self-compassion in person is 
increasing, so does with his/her emotional competence. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari self-compassion 
terhadap kompetensi emosi remaja akhir. Hal yang diselidiki dalam penelitian ini, yaitu pengaruh 
self-compassion terhadap kompetensi emosi. Penelitian dilaksanakan pada remaja akhir usia 
18 sampai 22 tahun dengan jumlah subjek sebanyak 108 yang terdiri atas 4 remaja di jenjang 
SMA dan 106 remaja pada jenjang kuliah, universitas atau sederajat. Alat pengumpul data 
berupa kuesioner berisi 68 butir yang disusun oleh penulis berdasarkan teori self-compasssion 
milik Neff (2012) dan kompetensi emosi milik Mikolajczak (Brausser, dkk., 2013). Analisis data 
dilakukan dengan tehnik statistik regresi linear menggunakan program statistik SPSS versi 
16. Hasil analisis data peneltian diperoleh nilai F sebesar 46,215 dan signifikansi sebesar 0,000 
yang menunjukkan bahwa hasil dari penelitian ini secara statistik adalah signifikan. Nilai R2 
= 0,304 yang kemudian dikalikan dengan 100% menjadi 30,4% yang menunjukkan prosentase 
besar pengaruh self-compassion terhadap kompetensi emosi. Kesimpulannya yaitu persamaan 
regresi yang diperoleh dapat menjelaskan pengaruh self-compassion terhadap kompetensi 
emosi. Koefisien regresi yang didapat sebesar (+)0,771 menunjukkan pengaruh positif dari 
self-compassion terhadap kompetensi emosi remaja akhir. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 
kenaikan self-compassion akan meningkatkan kompetensi emosi seseorang.
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PENDAHULUAN

Masa remaja ialah satu periode di antara 
usia kurang lebih tiga belas tahun sampai dua 
puluh tahun untuk anak laki-laki, dan satu atau 
dua tahun lebih awal bagi anak gadis, dalam 
periode ini individu mendapatkan karakteristik 
seksual sekunder dan sifat kedewasaan berupa 
perubahan fisik yang disertai dengan perubahan 
psikologis yang penting dan khusus berkaitan 
dengan konsep diri (Widyatama, 2010). 

Pada masa remaja akhir, individu akan 
mulai memiliki minat karir, pacaran, dan 
eksplorasi identitas seringkali lebih menonjol 
di remaja akhir dibandingkan di masa remaja 
awal (Santrock, 2007). Hal tersebut rupanya 
menimbulkan tekanan tersendiri bagi remaja 
kebanyakan, seperti tekanan yang dirasakan atas 
performa akademis, keinginan untuk diterima 
dan merasa cocok dalam suatu kelompok sosial 
yang tepat, permasalahan body image, dating, 
sex, dan lain-lain yang kebanyakan adalah hal-hal 
yang kurang perlu atau kurang penting (Harter, 
1993; Simmons, Rosenberg, & Rosenberg, 1973; 
Steinberg, 1999, dalam Neff & McGehee, 2010). 

Hessler & Katz (2010) menunjukkan krisis-
krisis remaja, yaitu sebuah periode transisi dimana 
anak memiliki resiko yang lebih tinggi atau rentan 
pada perilaku penyalahgunaan narkoba, perilaku 
seks yang menyimpang, dan masalah penyesuaian 
diri. Remaja yang terlibat dalam perilaku 
menyimpang dan kesulitan beradaptasi saat usia 
muda merupakan suatu masalah, karena mereka 
semakin memiliki potensi untuk terkait dengan 
banyak hal-hal negatif di jenjang perkembangan 
berikutnya seperti kehamilan di usia muda dan 
ketergantungan alkohol dan penyalahgunaan 
obat-obatan (Sher & Zalsman, 2005 dalam Hessler 
& Katz, 2010). Keadaan tersebut menunjukkan 
seberapa pentingnya kompetensi emosi bagi 
seorang remaja hari ini, karena seseorang yang 
tidak memiliki strategi dalam menghadapi 
emosinya sendiri akan rentan terjebak dalam 
penggunaan obat-obatan untuk melegakan emosi 
negatifnya (Cooper, dkk, & Mudar, 1992 dalam 
Hessler & Katz, 2010). Polda Metro Jaya juga 
menyatakan bahwa kenakalan remaja mengalami 
peningkatan sebesar 36,33% (“Polda Metro: 
Kenakalan remaja meningkat pesat, perkosaan 
menurun”, 2012). Selama Januari - Juni tahun 
2012, di Indonesia, Komisi Perlindungan Anak 

menerima 20 kasus percobaan bunuh diri dan 
dari jumlah itu sekitar 80% adalah anak usia 13-17 
tahun, 13 orang diantaranya meninggal (Silalahi, 
2012). Rata-rata remaja di Purwakarta bercerai 
setelah menikah 2 sampai 3 tahun, mereka 
menikah karena terlanjur hamil oleh kekasihnya 
dan pernikahan itu diibaratkan sebagai penebus 
dosa mereka karena hamil duluan (Lestari & 
Winarno, 2014). Berita tersebut juga memaparkan 
pernyataan dari narasumber yaitu salah seorang 
siswa yang sekolah di Purwakarta, bahwa teman-
temannya sudah 7 (tujuh) yang menikah karena 
pacarnya hamil. Penelitian Hessler dan Kartz 
(2010) menyatakan bahwa kompetensi emosi 
pada anak dapat menjadi poin penting untuk 
melakukan intervensi dalam rangka mengurangi 
angka perilaku menyimpang pada remaja.

Kompetensi emosi ialah sebuah kemampuan 
beradaptasi yang didapat dari pengalaman emosi 
(Saarni, 1999; Saarni, dkk., 2006 dalam Santrock, 
2010). Seseorang yang memiliki kompetensi 
emosi dalam konteks yang bervariasi cenderung 
dapat mengelola emosinya secara efektif, 
menjadi tangguh dalam menghadapi keadaan 
stress (penuh tekanan), dan saat membangun 
hubungan yang positif (Denham, Basset, & Wyatt, 
2007 dalam Santrock, 2007). Definisi lain dari 
kompetensi emosi adalah bagaimana seseorang 
mampu mengidentifikasi, mengekspresikan, 
memahami, meregulasi, dan menggunakan 
emosinya (Mayer & Salovey, 1997; Mikolajczak, 
2009 dalam Brasseur, dkk, 2013). Individu dapat 
menjadi lebih peka atas siklus emosinya, seperti 
perasaan bersalah atas kemarahannya, kepekaan 
tersebut dapat memperbaiki kemampuannya 
untuk mengatasi gejolak emosinya (Santrock, 
2007). Remaja juga dapat menjadi lebih ahli 
dalam menunjukkan emosinya pada orang lain 
(menutupi kemarahannya dalam hubungan 
sosial) dan mengetahui pentingnya kemampuan 
untuk mengkomunikasikan emosinya atau 
menyampaikan apa yang ia rasakan dengan 
baik agar memperbaiki kualitas hubungan 
(Saarni, 1999; Saarni, dkk., 2006 dalam Santrock, 
2010). Perkembangan kompetensi emosi dapat 
membawa perubahan positif pada well-being 
secara psikologis, kualitas hubungan sosial, dan 
kinerja (Nelis, dkk., 2011), kemudian penelitian 
lain juga menyatakan kompetensi emosi bisa 
mengurangi reaksi neuroendocrine pada stress 
(Mikolajczak, dkk, 2007 dalam Brasseur, dkk, 2013) 
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dan mengurangi perilaku yang merusak kesehatan 
seperti merokok, minum-minum berlebihan, dan 
berkendara secara ceroboh (Brackett & Mayer, 
2003; Trinidad & Johnson, 2002 dalam Brasseur, 
dkk, 2013). Remaja yang belum bisa mengelola 
emosi mereka dengan efektif akan mengantarkan 
mereka pada depresi, marah, serta kurangnya 
regulasi emosi yang dapat memicu kesulitan 
akademis, obat-obatan terlarang, kenakalan 
remaja, dan gangguan makan (Santrock, 2007).  

Self-compassion, di sisi lain, terbukti 
memiliki hubungan dengan fungsi adaptasi 
secara psikologi pada seseorang (Neff, dkk., 
2007), mengurangi kecemasan dan depresi 
(Neff, 2009 dalam Neff., 2012), berpengaruh 
pada kebijaksanaan dan kecerdasan emosi (Neff, 
2003; Neff, Rude, & Kirkpatrick, 2007 dalam 
Neff, 2012). Self-compassion sendiri berasal dari 
kata compassion yang berarti rasa belas kasih 
(Echols & Shadily, 2000), rasa kasih sayang yang 
kita rasakan apabila melihat orang menderita, 
yang membuat kita akan cenderung berusaha 
memahami dan ikut merasakan apa yang ia 
rasakan, keinginan untuk membantu bukan 
mengasihani, akan ada sebuah kebaikan hati, 
kepedulian, dan memahami. Self-compassion 
adalah hal yang sama seperti compassion, hanya 
saja hal tersebut diarahkan pada diri sendiri (Neff, 
2012). Self-compassion digambarkan dari variasi 
tulisan-tulisan Guru Buddha (Bennet-Goleman, 
2001; Brach, 2003; Goldstein & Kornfield, 
1987; Salzberg, 1997 dalam Neff, 2012), yang 
kemudian oleh Neff (2012) didefinisikan menjadi 
tiga komponen yaitu self-kindness (bersikap 
baik pada diri sendiri), a sense of common 
humanity (pemahaman akan kemanusiaan), 
dan mindfulness (penuh kesadaran). Hasil 
dari penelitian Neff (2007) juga menerangkan, 
seseorang yang memiliki self-compassion 
tinggi lebih dapat merasakan kenyamanan 
dalam kehidupan sosial dan dapat menerima 
dirinya secara apa adanya, selain itu juga dapat 
meningkatkan kebijaksanaan dan kecerdasan 
emosi (Neff, 2003; Neff, Rude, & Kirkpatrick, 
2007 dalam Neff, 2012) dan dapat memicu 
emotional coping skills yang lebih baik, seperti 
menjadi lebih jelas mengenai perasaan diri dan 
kemampuan untuk memperbaiki keadaan emosi 
negatif (Neely, dkk, 2009; Neff, 2003; Neff, Hseih, 
& Dejitthirat, 2005, dalam Neff, 2012). Keterkaitan 
antara self-compassion dengan poin penting dari 

kompetensi emosi (Saarni, 1999; Saarni, dkk, 
2006 dalam Santrock, 2010), yaitu kepekaan 
atas kondisi orang lain dan dapat melakukan 
coping secara adaptif, selain itu juga memiliki 
keterkaitan dengan indikator kompetensi emosi 
Mikolajczak (2009, dalam Brasseur, dkk., 2013) 
mengidentifikasi, memahami, dan meregulasi 
emosi. Self-compassion juga dapat membantu 
seseorang untuk tidak mencemaskan kekurangan 
yang ada pada dirinya sendiri, karena orang yang 
memiliki self-compassion dapat memperlakukan 
seseorang dan dirinya secara baik dan memahami 
ketidaksempurnaan manusia (Neff, 2012).

METODE PENELITIAN

Definisi operasional
Definisi operasional dari variabel X yang 

mana dalam penelitian ini adalah self-compassion, 
ialah hal yang sama seperti compassion, hanya 
saja hal tersebut diarahkan pada diri sendiri (Neff, 
2012). Hal ini berarti menyayangi diri sendiri 
yang mana melibatkan tiga aspek berikut ini: 1) 
Self-kindess, yaitu bagaimana seseorang mampu 
berbaik hati pada dirinya sendiri yang dapat 
digambarkan dengan sebuah pernyataan “tidak 
apa, saya akan berbaik sangka dan memaafkan 
diri saya sendiri”, 2) Common humanity, yaitu 
bagaimana seseorang mampu memanusiakan 
dirinya sendiri yang dapat digambarkan dengan 
sebuah pernyataan “kekecewaan merupakan 
bagian dari hidup setiap manusia”, 3) Mindfulness, 
yaitu bagaimana seorang individu mampu 
berhati-hati dan memiliki kesadaran penuh 
dalam berpikir dan merasa atas kesulitan 
yang dihadapinya agar dapat memikirkan dan 
merasakan sewajarnya yang dapat digambarkan 
dengan sebuah pernyataan “saya menyadari, 
ini adalah masa sulit dan menyakitkan dengan 
keadaan diri saya yang …”.

Variabel Y dalam penelitian ini adalah 
kompetensi emosi yang memiliki arti, menurut 
Saarni (1999), adalah individu yang percaya 
atau yakin apabila ia memiliki kepercayaan diri 
dan kemampuan untuk bisa merespon secara 
emosional, juga secara strategis dan serempak 
menerapkan pengetahuannya tentang emosi dan 
ekspresi emosinya pada relasi dengan orang lain, 
sehingga mereka bisa menegosiasi keinginan atau 
pendapatnya melalui pertukaran interpersonal 
dan mengatur emosinya serta tujuan yang mereka 
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inginkan. Karakteristik kompetensi emosi 
menurut Mikolajczak (2009, dalam Brasseur, dkk., 
2013) adalah: 1) Mengidentifikasi emosi, yaitu 
bagaimana seseorang dapat mengenali kondisi 
emosi lawan bicaranya, 2) Berekspresi emosi, 
yaitu bagaimana seseorang dapat menentukan 
ekspresi yang tepat pada situasi dan kondisi 
tertentu, menunjukkan pendapat atau perasaan 
dengan cara yang baik dan dapat diterima 
oleh lingkungan, 3) Memahami emosi, yaitu 
bagaimana seseorang dapat memahami mengapa 
seseorang bisa marah, mengapa seseorang merasa 
sedih, apa yang akan terjadi apabila ia melakukan 
suatu hal, dan memahami dampak dari sebuah 
perilaku atau pernyataan, 4) Meregulasi emosi, 
yaitu seseorang yang mampu mengelola emosinya 
seperti dapat mengendalikan diri saat marah, 5) 
Menggunakan emosi, yaitu bagaimana seseorang 
mampu menggunakan pengetahuan emosinya 
untuk mengambil keputusan yang tepat.

Subjek penelitian

Subjek dari penelitian ini ialah semua 
orang yang memiliki karakteristik remaja akhir, 
yaitu antara usia 18 dan 22 tahun (Santrock, 2003) 
dan memiliki latar belakang pendidikan atau 
sedang bersekolah untuk membatasi salah faktor 
yang mempengaruhi kompetensi emosi yaitu 
proses perkembangan seseorang yang dalam hal 
ini penulis batasi pada individu yang berproses 
dalam konteks pendidikan formal.

Metode pengumpulan data
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode kuesioner berupa skala untuk mengukur 
self-compassion dan kematangan emosi. Metode 
kuesioner dalam bentuknya secara langsung 
mendasarkan pada laporan tentang diri sendiri 
atau self-reports, atau setidaknya-tidaknya 
pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi 
(Hadi, 2004). Kuesioner yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan bentuk skala likert. 
Butir-butir dalam kuesioner disusun dalam 
bentuk pernyataan-pernyataan yang bersifat 
mendukung (favorable) dan tidak mendukung 
(unfavorable). Subjek memiliki 4 (empat) pilihan 
jawaban, yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 
Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak 
Setuju (STS).

Metode analisis data
Teknik analisis yang digunakan pada 

penelitian ini adalah teknik analisis regresi 
sederhana yang digunakan untuk mendapatkan 
informasi mengenai kemampuan variabel bebas 
mempengaruhi variabel tergantung. Perhitungan 
analisis data ini menggunakan aplikasi SPSS 16.0 
untuk windows.

HASIL DAN BAHASAN

Perhitungan yang dilakukan dengan teknik 
regresi sederhana menghasilkan persamaan Y 
= 63,937 + 0,771X. Persamaan ini menunjukkan 
apabila tidak terdapat atau tidak ada variabel 
self-compassion sama sekali, maka kompetensi 
emosi tetap ada dengan nilai 63,937. Nilai 
koefisien positif (+) regresi X sebesar 0,771 itu 
berarti bahwa setiap kenaikan tingkat self-
compassion akan menambah atau meningkatkan 
tingkat kompetensi emosi sebesar 0,771 satuan. 
Hasil regresi yang positif tersebut menyatakan 
bahwa korelasi self-compassion dan kompetensi 
emosi dinyatakan positif yang artinya jika self-
compassion meningkat maka kompetensi emosi 
pada diri seseorang juga akan menjadi lebih baik. 
Hal ini berlaku sebaliknya, yaitu apabila semakin 
rendah tingkat self-compassion maka akan 
semakin buruk pula kompetensi emosinya. 

Hasil dari penelitian ini tampak dari hasil 
perhitungan nilai P-value atau signifikansi sebesar 
0,000 lebih kecil dari  α = 0,05. Hipotesis pada 
penelitian ini dapat diterima, yaitu terdapat 
pengaruh yang signifikan dari self-compassion 
terhadap kompetensi emosi remaja akhir. 

Data hasil analisis yang telah didapatkan, 
menunjukkan bahwa kedua variabel X dan Y 
memiliki hubungan yang positif, yaitu apabila 
self-compassion seseorang meningkat maka 
akan meningkatkan kompetensi emosinya. Hal 
ini tampak dari hasil analis yang menunjukkan 
angka F sebesar 46,215 dan P-value sebesar 0,000 
(lebih kecil dari 0,05). Pengaruh self-compassion 
terhadap kompetensi emosi sebesar 30,4%. 
Semakin tinggi self-compassion pada seseorang 
maka akan menunjang semakin baiknya 
kompetensi emosinya. Prosentase tersebut 
memberikan sumbangan yang cukup besar pada 
variabel kompetensi emosi, disamping faktor 
lain yang mempengaruhi kompetensi emosi 
yaitu identitas diri, pengertian moral (moral 
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sense), dan proses perkembangan seseorang 
(Saarni, 1999). Pengaruh besar yang diberikan 
oleh self-compassion terhadap kompetensi emosi 
tampak dari kesesuaiannya dengan pengertian 
moral (faktor yang mempengaruhi kompetensi 
seseorang), yaitu ketika seseorang berperilaku 
sesuai dengan sifat moral, kode moral, dan 
aturan moral maka seseorang dapat berperilaku 
adaptif dan berkompeten secara emosional, hal 
ini searah dengan self-compassion yang memiliki 
hubungan positif dengan fungsi adaptasi 
psikologis seseorang (Neff, Rude, & Kirkpatrick, 
2007).  Self-compassion, dalam hal ini, dapat 
mendukung seseorang untuk berperilaku secara 
adaptif dengan menyesuaikan nilai dan moral 
yang berlaku disekitarnya. Kesesuaian lain dari 
self-compassion dengan kompetensi emosi 
ditunjukkan lagi dengan kenyataan bahwa 
keduanya mengarah pada peningkatan well 
being seseorang. Pernyataan ini didukung oleh 
penelitian Nelis, dkk. (2011) yang menyatakan 
bahwa kompetensi emosi dapat membawa 
perubahan positif pada well-being secara 
psikologis, kualitas hubungan sosial, dan kinerja, 
serta penelitian sebelumnya yang menunjukkan 
self-compassion memiliki hubungan sangat 
signifikan dengan well being seseorang dilihat 
dari keterkaitannya dengan persepsi penerimaan 
sosial dan kepuasan hidup yang merupakan salah 
satu bagian dari kebermaknaan hidup (2003; Neff, 
Pisitsungkagarn, & Hseih, 2008, dalam Neff, 2012). 

Self-compassion sangat sesuai untuk 
mendukung poin-poin indikator dari kompetensi 
emosi milik Mikolajczak (2009 dalam Brausser, 
dkk, 2013), yaitu kemampuan seseorang untuk 
menjadi lebih peka untuk mengidentifikasi 
emosi, mengekspresikannya, memahami sebab 
dan akibat dari emosi, melakukan regulasi emosi 
(melakukan coping dan kemampuan untuk 
menghadapi keadaan emosi negatif, yaitu sedih, 
kecewa, marah, dll), dan kemampuan untuk 
menggunakan emosi agar dapat dimanfaatkan 
untuk kebaikan dalam menjaga hubungan 
dengan orang lain. Asusmsi penulis tersebut 
didukung dengan fakta bahwa self-compassion 
dapat membantu perkembangan remaja dalam 
menghadapi tekanan seperti tekanan yang 
dirasakan atas performa akademis, keinginan 
untuk diterima dan merasa cocok dalam suatu 
kelompok sosial yang tepat, permasalahan 
body image, dating, sex, dan lain-lain (Harter, 

1993; Simmons, Rosenberg, & Rosenberg, 1973; 
Steinberg, 1999, dalam Neff & McGehee, 2010) 
karena self-compassion telah diteliti mampu 
meningkatkan kebijaksanaan dan kecerdasarn 
emosi (Neff, 2003; Neff, Rude, & Kirkpatrick, 
2007 dalam Neff, 2012), memicu emotional 
coping skill, mengenal perasaan, dan kemampuan 
memperbaiki emosi negatif (Neely, dkk, 2009; 
Neff, 2003; Neff, Hseih, & Dejitthirat, 2005 dalam 
Neff, 2012). Seseorang yang menghadapi tekanan 
dan memiliki self-kindness akan terhindar dari 
frustasi dan stress karena ia akan menerima 
kenyataan dengan emosi positif dan pengertian 
atau kepedulian yang sangat membantu dalam 
menghadapi tekanannya sendiri (Neff, 2012), 
sebagaimana yang dinyatakan oleh Neff (2007), 
bahwa self-compassion yang tinggi dapat 
membuat seseorang merasakan kenyamanan 
dalam kehidupan sosial dan lebih menerima diri 
secara apa adanya, dapat menghadapi situasi yang 
bersifat negatif (Allen & Leary, 2010), mengurangi 
kecenderungan untuk mengisolasi diri (Akin, 
2010), dapat memicu emotional coping skills 
yang lebih baik seperti menjadi lebih mengenal 
perasaan serta kemampuan untuk memperbaiki 
keadaan emosi negatif (Neely, dkk., 2009; Neff, 
2003; Neff, Hseih, & Dejitthirat, 2005 dalam 
Neff, 2012). Hal-hal tersebut searah dengan 
kompetensi emosi yang dapat mengantarkan 
seseorang pada kemampuan untuk mengelola 
emosinya secara efektif, menjadi tangguh dalam 
menghadapi keadaan stress atau penuh tekanan, 
dan kemampuan untuk membangun hubungan 
positif (Denham, Basset, & Wyatt, 2007 dalam 
Santrock, 2007).

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini dapat dilihat 
berdasarkan hasil persamaan regresi yang telah 
didapat melalui proses analisis statistik, yaitu 
kedua variabel memiliki hubungan yang positif 
dan adanya pengaruh yang signifikan dari self-
compassion terhadap kompetensi emosi remaja 
akhir. Hal tersebut memiliki arti bahwa semakin 
tinggi self-compassion pada diri seseorang maka 
akan semakin tinggi pula kompetensi emosinya

Penulis memiliki beberapa saran 
berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 
antara lain: 

1. Bagi remaja, diharapkan mampu 
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meningkatkan kompetensi emosinya 
dengan cara meningkatkan kepekaan emosi 
diri sendiri dan teman di sekitar, memahami 
emosi teman, meregulasi emosi diri sendiri, 
mengekspresikan emosi atau pendapat 
dengan cara yang baik (sesuai norma), dan 
melatih menggunakan emosi agar senantiasa 
bermanfaat bagi diri (menggunakan 
kepekaan untuk menenangkan teman 
yang sedang bersedih). Rata-rata para 
subyek dalam penelitian ini sudah cukup 
baik regulasi emosinya, hanya saja nilainya 
rendah pada ekspresi emosi. Menunjukkan 
ekspresi bisa dilatih dengan memberanikan 
diri untuk bertanya saat di kelas, berdiskusi 
dengan teman, atau bersosialisasi. Remaja 
juga diharapkan dapat belajar untuk 
mendengarkan teman atau orang lain yang 
sedang berbicara atau bercerita untuk 
meningkatkan kepekaan dan kemampuan 
untuk menggunakan emosi. Remaja 
juga dapat meningkatkan kompetensi 
emosinya dengan mengikuti organisasi 
atau komunitas tertentu agar kemampuan 
sosial dan emosinya meningkat, namun 
juga perlu digarisbawahi mengenai kehati-
hatian dalam bergaul agar tidak terjerumus 
pada pergaulan yang salah

2. Saran bagi pendidik (orangtua, guru, wali) 
ialah perlunya memberikan ruang yang 
luas untuk remaja dalam berekspresi dan 
mengungkapkan pendapatnya, apabila 
dirasa kurang tepat maka tetap hargailah 
keberaniannya dalam mengungkapkan 
pendapat. Hal ini bertujuan untuk 
memberikan kesempatan remaja untuk 
belajar berekspresi atau mengungkapkan 
pendapat pribadi. Pembelajaran dalam 
kelas juga dapat diatur untuk mendukung 
peningkatan kemampuan berekspresi 
emosi remaja, yaitu dengan metode 
belajar diskusi atau presentasi. Pendidik, 
terutama orangtua, diharapkan memantau 
perkembangan emosi remaja secara teliti, 

agar mengetahui pola emosinya yang 
cenderung tidak stabil (mengenali penyebab 
naik atau turunnya mood) agar dapat 
membantu remaja untuk menyesuaikan 
diri dengan lingkungan. Peningkatan 
kompetensi emosi anak sangat dipengaruhi 
oleh kedekatan orangtua (sebagai orang 
terdekat) dan anak. Orangtua sebaiknya 
tidak terlalu membatasi, namun tetap 
meluangkan waktu untuk menghabiskan 
waktu bersama dengan anak lebih banyak 
bagi orangtua yang memiliki anak remaja 
untuk menjaga kelekatan dan memantau 
perkembangannya

3. Saran untuk peneliti yaitu untuk penelitian 
selanjutnya yang bertema sama dengan 
penelitian ini, sebaiknya memperluas 
variabel penelitian, seperti jenis kelamin, 
dan latar belakang sosial. Penelitian 
selanjutnya diharapkan melengkapi data 
demografis subjek (seperti menanyakan 
intensitas bertemu dengan orangtua, 
sejauh mana kedekatan dengan orangtua, 
dan hal-hal lain yang mempengaruhi 
kompetensi emosi) agar hasil penelitian 
dapat lebih dipertanggungjawabkan 
dan lebih beralasan. Peneliti juga perlu 
menyeimbangkan jumlah subyek agar lebih 
kuat hasil analisis datanya (misal, subyek 
SMA sejumlah 50 dan Universitas sejumlah 
50 juga). 
Penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat memperdalam keterkaitan faktor-faktor 
yang mempengaruhi kompetensi emosi, 
yaitu identitas diri, pemahaman moral, dan 
perkembangan seseorang untuk mengetahui 
manakah yang paling berperan besar, sehingga 
dapat digunakan sebagai dasar merencanakan 
atau mendesain strategi peningkatan kompetensi 
emosi. Penelitian selanjutnya juga diharapkan 
dapat mengembangkan strategi pengembangan 
kompetensi remaja akhir dikaji dari sudut pandang 
self-compassion. 
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