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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi dilakukan sebelum dilakukan uji hipotesis pada 

item-item skala penelitian. Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan 

uji linieritas. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui 

distribusi item normal atau tidak, selain itu sekaligus untuk 

mengetahui variabel yang dianalisis linier atau tidak. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan teknik 

Kolomogrov-Smirnov dengan bantuan program Statistical 

Package for Social Science 16.0 for Windows. Kaidah normal 

yang digunakan adalah ketika p > 0,05 maka distribusi data 

dikatakan normal dan sebaliknya ketika p ≤ 0,05 maka distribusi 

data dinyatakan tidak normal. 

Hasil uji normalitas untuk variabel X (Kecerdasan 

Emosional) menunjukkan nilai K-S Z sebesar 1,397 dengan p < 

0,05. Hasil uji normalitas untuk variabel Y (Kecemasan PHK) 

adalah K-S Z sebesar 0,761 dengan p > 0,05. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa distribusi variabel X (Kecerdasan 

Emosional) dalam penelitian ini tidak normal, dan hasil untuk 
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variabel Y (Kecemasan PHK) dalam penelitian ini menunjukkan 

distribusi normal. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas ini dilakukan untuk melihat hubungan antara 

variabel kecerdasan emosional dengan kecemasan PHK. Hasil uji 

linieritas menunjukkan nilai Flinier sebesar 27,687 dengan 

perolehan nilai p sebesar 0,000 (p < 0,01), yang artinya kedua 

variabel dalam penelitian memiliki hubungan yang linier. 

 

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, kemudian dilakukan uji hipotesis 

dengan bantuan program Statistical Package for Social Science 16.0 

for Windows. Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui 

hubungan antara kecerdasan emosional dengan kecemasan 

menghadapi PHK. Teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis 

dalam penelitian ini adalah teknik korelasi product moment. Hasil uji 

hipotesis hubungan antara kecerdasan emosional dengan kecemasan 

menghadapi PHK memperoleh koefisien rxy sebesar -0,556 dengan 

nilai signifikansi 0,000 (p < 0,01). Hal ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan negatif yang sangat signifikan antara kecerdasan 

emosional dengan kecemasan menghadapi PHK, dimana semakin 

tinggi kecerdasan emosional maka semakin rendah kecemasan 

menghadapi PHK pada pegawai cleaning service, begitu juga 

sebaliknya. Berdasaran hasil analisa uji hipotesis, dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis diterima. 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, mendapatkan hasil 

bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara 

kecerdasan emosional dengan kecemasan menghadapi PHK pada 

pegawai cleaning service dengan hasil korelasi rxy sebesar -0,556 

dengan nilai signifikansi 0,000 (p < 0,01). Dengan demikian, hipotesis 

dari penelitian ini diterima dengan korelasi negatif yaitu semakin tinggi 

tingkat kecerdasan emosional maka semakin rendah tingkat kecemasan 

menghadapi PHK pada pegawai cleaning service UNIKA 

Soegijapranata, begitu juga sebaliknya. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Tennyn Tjahjaningrum dan M. As’ad Djalali 

dimana semakin tinggi kecerdasan emosional yang dimiliki pada siswa 

bintara Kowal, maka akan semakin rendah kecemasan didalam 

menjalani pendidikan dasar militer, begitu juga sebaliknya (dalam 

Tjahjaningrum, & Djalali, 2013).  

Hasil hipotesis penelitian ini juga didukung oleh pendapat 

Goleman bahwa kecerdasan emosional sebagai kemampuan untuk 

menanggapi dengan tepat suasana hati, kecemasan yang muncul, 

memotivasi diri, serta memanfaatkannya untuk menuntun tingkah laku 

(Goleman,2004, hal.53). Seseorang yang memiliki kecerdasan 

emosional apabila mengalami stress dapat mengelola emosi dengan hal 

yang positif. 

Uji normalitas dalam penelitian ini distribusi data variable X 

(kecerdasan emosional) menunjukkan nilai K-S Z sebesar 1,397 dengan 

p < 0,05. Hasil uji normalitas untuk variabel Y (Kecemasan PHK) 



50 

 
 

adalah K-S Z sebesar 0,761 dengan p > 0,05. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa distribusi variabel X (Kecerdasan Emosional) 

dalam penelitian ini tidak normal, dan hasil untuk variabel Y 

(Kecemasan PHK) dalam penelitian ini menunjukkan distribusi normal. 

Hasil uji linieritas dalam analisis data juga mendukung hasil uji 

hipotesis dalam penelitian ini yang menunjukkan ada hubungan yang 

bersifat linier antara kecerdasan emosional dengan kecemasan PHK. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Edy Sutrisno 

(Sutrisno, 2013) yang dilakukan kepada 60 PNS mendekati pensiun 

yang berumur sekitar 53 tahun ke atas yang bertempat tinggal di 

kompleks Perumnas Tandes Surabaya menunjukkan bahwa kecerdasan 

emosional dapat dijadikan sebagai dasar  untuk meprediksi terhadap 

kecemasan yang muncul ketika menghadapi masa pensiun, dimana 

seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan emosional cukup tinggi, 

maka akan lebih siap dalam menghadapi PHK serta tingkat kecemasan 

menghadapi PHK yang muncul cukup rendah, begitu juga sebaliknya. 

Hasil penelitian dalam analisis data menunjukkan bahwa 

kecerdasan emosional memiliki nilai sumbangan efektif sebesar 30,91% 

pada kecemasan menghadapi PHK pada pegawai cleaning service 

UNIKA Soegijapranata Semarang. Sisanya sebesar 69,09% dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain seperti faktor sosial lingkungan, tingkat 

pendidikan, faktor biologis, faktor behavioral. Angka tersebut juga 

didukung oleh pernyataan Goleman (2004) bahwa kecerdasan emosional 

membuat individu memiliki kapasitas untuk menenangkan diri, serta 

melepaskan kecemasan menghadapi suatu masalah. 
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Kecemasan PHK pada karyawan terdiri dari beberapa gejala, yaitu 

gejala psikologis dan gejala fisiologis. Munculnya gejala psikologis 

seperti rasa kawatir, tegang, sulit konsentrasi; serta gejala psikologis 

seperti pusing, sulit untuk tidur jika terlintas pikiran terkait PHK 

disebabkan salah satunya oleh tingkat kecerdasan emosional seseorang.  

Kecerdasan emosional seseorang dapat dilihat dari lima aspek dari 

tokoh Salovey yaitu mengenali emosi diri, mengelola emosi, 

memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membina 

hubungan yang menunjukkan adanya hubungan terkait kecemasan 

menghadapi PHK pada pegawai cleaning service UNIKA 

Soegijapranata. Mengenali emosi diri dalam kecerdasan emosional 

dapat dilihat dari sejauh mana seseorang sadar akan masalah yang 

dihadapinya dan emosi yang muncul akibat dari masalah yang ada. 

Mengelola emosi dapat dilihat dari sejauh mana seseorang dapat 

mengontrol diri terhahadap masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya, 

memotivasi diri sendiri dalam kecerdasan emosional dapat dilihat dari 

seberapa mudah seseorang dapat bangkit dari masalah yang dihadapi. 

Aspek terakhir yaitu membina hubungan yang terlihat dari sejauh mana 

seseorang dapat tetap menjalin hubungan sosial dengan baik di 

lingkungan ketika dihadapkan dalam suatu permasalahan. 

Penelitian yang telah dilaksanakan terkait hubungan kecerdasan 

emosional dengan kecemasan menghadapi PHK pada pegawai cleaning 

service UNIKA Soegijapranata Semarang ditemukan beberapa 

kelemahan, yaitu :  
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1. Skala tidak dibagikan secara langsung sehingga 

memungkinkan terjadinya bias. 

2. Pengisian skala oleh subyek secara bersama-sama, sehingga 

memungkinkan dalam pengisian jawaban dalam skala tidak 

sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

3. Item skala dalam penelitian overlap karena kedua variabel 

sama-sama berhubungan dengan emosi, sehingga tingkat 

korelasi menjadi tinggi. 

4. Kalimat item yang kurang sederhana sehingga ada 

kemungkinan untuk subjek sulit memahami. 

5. Munculnya social desirability dalam skala karena terdapat 

kolom nama sehingga memungkinkan muncul jawaban yang 

tidak jujur atau tidak sesuai. 

6. Variabel Kecerdasan Emosional distribusi data tidak normal, 

sehingga skala tidak dapat digenerelisasikan pada kelompok 

lain. 

 


