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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu melakukan 

uji normalitas dan uji linieritas berdasarkan data penelitian yang 

diperoleh dari variabel bebas dan variabel tergantung sebelum 

melakukan pengujian korelasi antar variabel. 

1. Uji Asumsi. 

a. Uji Normalitas. 

Pengujian normalitas pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Data 

dapat dikatakan berdistribusi normal apabila p > 0,05, 

sebaliknya bila data p < 0,05 maka dapat dikatakan data 

tersebut dinyatakan berdistribusi tidak normal. Data dari 

setiap variabel diuji normalitsnya dengan menggunakan 

program  Statictical Packages for Social Sciences (SPSS)  for 

windows versi 16 dengan teknik Kolmogorov Smirnov Test 

(K-S Z). 

Hasil pengujian normalitas pada variabel kecerdasan 

emosional menunjukkan nilai K-S Z = 0,597 dengan p = 

0,868 dimana p > 0,05, sedangkan pada variabel kemandirian 

menunjukkan nilai K-S Z = 0,631 dengan p = 0,820 dimana p 

> 0,05.  
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Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa variabel kecerdasan emosional dan variabel 

kemandirian berdistribusi normal. Hasil uji normalitas 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran tabel yang 

terlampir. 

b. Uji Linieritas 

Tahap selanjutnya setelah melakukan uji normalitas 

adalah uji linieritas yang bertujuan untuk melihat hubungan 

antara variabel yang ada. Berdasarkan hasil uji linieritas 

antara kecerdasan emosional dengan kemandirian, diketahui 

bahwa nilai F = 14,650 dengan p = 0,000 dimana p < 0,05. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang linier 

antara kecerdasan emosional dengan kemandirian. Hasil uji 

linieritas selengkapnya dapat dilihat pada tabel yang 

terlampir. 

2. Uji Hipotesis 

Tahap selanjutnya setelah melakukan uji asumsi adalah uji 

hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan program  

Statictical Packages for Social Sciences (SPSS)  for windows 

versi 16 dengan teknik korelasi Product Moment. 

Hasil uji korelasi Product Moment yang menguji hubungan 

antara kecerdasan emosional dengan kemandirian diperoleh hasil 

rxy = 0,449 dengan p = 0,000 dimana p < 0,01. Berdasarkan hasil 

uji tersebut menyatakan bahwa hipotesis diterima dengan 

menunjukkan adanya hubungan positif sangat signifikan antara 
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kecerdasan emosional dengan kemandirian. Semakin tinggi 

kecerdasan emosional maka semakin tinggi kemandirian, 

demikian pula sebaliknya. Hasil uji hipotesis selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel yang terlampir. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan korelasi 

Product Moment diperoleh hasil sebesar rxy = 0,449 dengan p < 0,01. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan positif yang 

sangat signifikan antara kecerdasan emosional dengan kemandirian, 

dengan demikian dapat diartikan semakin tinggi kecerdasan 

emosional maka semakin tinggi pula kemandirian, begitu pula 

sebaliknya jika semakin rendah kecerdasan emosional maka semakin 

rendah pula kemandirian.  

Berdasarkan hasil penelitian dari Rahmawan (2016, h.73) yang 

menyatakan hubungan kecerdasan emosional dengan kemandirian 

berkorelasi sangat kuat, dimana kemampuan kecerdasan emosional 

mampu menaikkan tingkat maupun kualitas kemandirian. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemandirian sangat dipengaruhi oleh 

kecerdasan emosional. Faktor yang memengaruhi kemandirian 

menurut Masrun (dalam Yessica, 2008, h.26) yaitu, pola asuh orang 

tua, usia, pendidikan, urutan kelahiran, jenis kelamin, intelegensi, 

dan interaksi sosial. Faktor inteligensi menurut Hasan Basri (dalam 

Avriyani, 2008 h.22) termasuk kedalam faktor endogen.  
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Faktor Inteligensi pada dasarnya termasuk proses kognitif 

yang lebih tinggi, termasuk kemampuan berpikir, 

mempertimbangkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi dan 

menyelesaikan masalah (Ali & Asrori, 2015, h.38). Mahasiswa 

yang telah memasuki perguruan tinggi  diharapkan telah memiliki 

pemikiran yang matang dimana memiliki berbagai metode praktis 

dalam menyelesaikan setiap permasalahan secara mandiri baik 

dalam kehidupannya ketika dikost maupun kewajibannya dalam 

menyelesaikan setiap tugas secara bertanggung jawab.  

Proses kognisi ini sangat tergantung dengan keadaan emosi 

seperti yang diungkapkan Riegler & Riegler (2012, h.487) emosi dan 

perasaan seseorang memiliki peran dan penentu dalam pengambilan 

keputusan, memiliki dampak yang cukup besar pada pilihan dan 

keputusan. Hal ini sebagian besar terjadi pada mahasiswa baru yang 

dimana termasuk kedalam perkembangan akhir seringkali dalam 

merencanakan setiap tindakan dan keputusan yang akan dilakukan 

dapat dipengaruhi oleh perasaan atau emosi mereka. Oleh karena itu, 

peran emosi atau suasana hati dapat menentukan tindakan yang akan 

dilakukan oleh mahasiswa dalam menentukan pemecahan masalah 

dan pengambilan keputusan, maka diperlukan kemampuan dalam 

menangani emosi dirinya yang termasuk kedalam bagian dari 

kecerdasan emosional.  
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Menurut Salovey dan Meyer (dalam Brackett, dkk, 2011, 

h.89) mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai kemampuan 

memantau diri, mengenali emosi, dan mengendalikan sendiri dan 

orang lain, serta menggunakan emosi untuk memandu pikiran dan 

tindakan, sehingga membantu perkembangan emosi dan intelektual. 

Mahasiswa yang memiliki kecerdasan emosional diharapkan 

dapat mengetahui kemampuan akan dirinya dan kemampuan dalam 

melakukan interaksi sosial. Menurut Goleman (2016, h.56) 

kemampuan diri diartikan sebagai mengenali emosi diri, mengelola 

emosi dan memotivasi diri. Kemampuan dalam melakukan 

interaksi sosial melibatkan ketrampilan dalam mengenali emosi dan 

membina hubungan dengan orang lain.  

Mengenali emosi diri sangat diperlukan bagi mahasiswa baru 

dalam menghadapi berbagai permasalahan pada semester awal baik 

dalam kehidupan sehari-hari khususnya dikost dan kehidupan 

perkuliahan beserta perencanaan dalam pembuatan dan 

pengambilan keputusan sebagai pemecahan masalah. Menurut 

Suharnan (2012, h.68) mengambil keputusan dengan tepat dan 

secara bertanggung jawab termasuk kedalam salah satu aspek 

dalam kemandirian yaitu memberdayakan kemampuan yang 

dimiliki. 

Mahasiswa baru yang memiliki kecerdasan emosional 

diharapkan memiliki kemampuan dalam mengelola emosi untuk 

dapat mengendalikan pikirannya secara mandiri, tindakan dan 

aktivitas yang dilakukan tanpa adanya  tekanan yang khususnya dari 
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lingkungan sosial. Menurut (Goleman, 2016, h.56) seseorang yang 

memiliki pengelolaan emosi yang baik dapat menangani 

pengungkapan perasaan secara tepat, khususnya pada situasi yang 

kurang mendukung.  

Kecerdasan emosional dapat meningkatkan motivasi diri 

mahasiswa baru dalam mengendalikan segala sesuatu yang dapat 

menghambat rencana atau tujuan yang ingin dicapai, seperti halnya 

menolak ajakan untuk melakukan kegiatan lain dan hanya berfokus 

pada kewajibannya terutama dalam belajar dan mendapatkan nilai 

yang baik. Hal ini serupa dengan yang dikemukakan oleh Masrun 

(dalam Yessica, 2008, h.26) adanya usaha untuk mengejar prestasi 

dengan penuh kerja keras dan merencanakan untuk mewujudkan 

harapannya dengan tidak mudah menyerah pada halangan yang 

dapat menghambat tercapainya hasil. 

Memiliki kecerdasan emosional yang tinggi pada mahasiswa 

dapat meningkatkan sensitifitas interpersonal, prososial, kemampuan 

kerjasama yang baik, dan membuat orang lain merasa nyaman 

(Brackett, dkk, 2011, h.96). Mahasiswa baru dalam hal ini lebih 

menarik perhatian kepada teman sebayanya dibandingkan dengan 

orang tua, kemampuan membina hubungan dengan orang lain sangat 

dibutuhkan dalam kemandirian untuk bersosialisasi khususnya dalam 

membina hubungan dalam jangka waktu yang lama.   

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arefnasab, Zare, & 

Babamahmoodi (2012, h.66) kecerdasan emosional dapat 

berpengaruh terhadap strategi pemecahan masalah seseorang, apabila 
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seseorang mengalami kegagalan seseorang yang memiliki 

kecerdasan emosional tinggi akan menggunakan keterampilan 

manejemen stres untuk membentuk representasi masalah lain yang 

dapat digunakan untuk alternatif pemecahan masalah.  

Pada penelitian ini dapat dilihat pengaruh kecerdasan 

emosional terhadap kemandirian dari sumbangan efektif yang 

diberikan sebesar 20,16% sedangkan 79,84%  merupakan faktor lain 

seperti pola asuh tua, usia, pendidikan, urutan kelahiran, jenis 

kelamin, dan interaksi sosial. Penelitian lain yang telah dilakukan 

oleh Kurniawan dan Zulkaida (2013, h.56), hasil analisis 

menunjukkan adanya kontribusi kecerdasan emosional secara 

siginifikan terhadap kemandirian sebesar 47,5%. 

Berdasarkan Mean Empirik (ME) variabel kecerdasan 

emosional dalam penelitian ini sebesar 99,72 dengan standar deviasi 

empirik (SDe) sebesar 11,46, jika dibandingkan dengan Mean 

Hipotetik (MH) adalah 87,5 dengan (SDh) sebesar 17,5.  

Hasil ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional subyek 

tergolong sedang. 

Hasil Mean Empirik (ME) variabel kamandirian dalam 

penelitian ini sebesar 49,22 dengan standar deviasi empirik (SDe) 

sebesar 6,54, jika dibandingkan dengan Mean Hipotetik (MH) adalah 

45 dengan (SDh) sebesar 9. Hasil ini menunjukkan bahwa 

kemandirian subyek tergolong sedang. 
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Pada penelitian ini masih terdapat beberapa kelemahan yang 

dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Penyebaran skala 

dilakukan terhadap subyek menjelang dan setelah ujian akhir 

semester (UAS), sehingga subyek tidak dapat berkonsentrasi dengan 

baik dalam pengisian skala karena pikiran yang tertuju pada bahan 

ujian. Menurut subyek skala dalam penelitian ini tergolong cukup  

banyak terutama pada skala kecedasan emosional, sehingga 

kemungkinan terjadinya kejenuhan pada subyek saat mengerjakan 

skala kemandirian. Penggunaan try out terpakai juga menjadi 

kelemahan dalam penelitian ini dengan kurangnya penggambaran 

pada aspek-aspek kedua variabel khususnya pada variabel 

kemandirian. 


