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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil penelitian 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi dilakukan sebelum uji hipotesis. Uji asumsi terdiri 

dari uji normalitas dan uji linieritas. Hal ini dilakukan agar 

penelitian 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 

dikatakan normal dan sebaliknya ketika p ≤  0,05 maka 

distribusi dinyatakan tidak normal.  

1) Hasil uji normalitas pada variabel Y (Toleransi beragama) 

menunjukan perolehan nilai K-S Z sebesar 1,241, dengan 

p>0,05. Hasil ini menandakan bahwa skor toleransi 

beragama berdistribusi normal. 

2) Hasil uji normalitas pada variabel x (Kecerdasan emosi) 

menghasilkan K-S Z sebesar 0,557 dengan nilai p > 0,05. 
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Hal ini menandakan bahwa skor kecerdasan emosi 

berdistribusi normal. 

 

b. Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas menunjukkan nilai Flinier  sebesar17,808 

dengan nilai p<0,01 yang artinya kedua variabel dalam 

penelitian ini memiliki hubungan yang linier. 

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis dengan bantuan program Statistical Package for Social 

Science 16.0 for Windows. Teknik yang digunakan untuk menguji 

hipotesis dalam penelitian ini adalah teknik korelasi product 

moment. Hasil uji hipotesis hubungan kecerdasan emosi dengan 

toleransi beragama diperoleh koefisien rxy sebesar 0,485 dengan 

nilai p < 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif 

yang sangat signifikan antara kecerdasan emosi dengan toleransi 

beragama pada mahasiswa, yaitu semakin tinggi kecerdasan emosi 

maka semakin tinggi pula toleransi beragama pada mahasiswa, 

begitu juga sebaliknya. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis “terdapat hubungan positif antara 

kecerdasan emosi dengan toleransi beragama pada mahasiswa 

Unika Soegijapranata” diterima. 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menggunakan 

teknik product moment diperoleh koefisien korelasi rxy= 0, 485 

(p<0,01) yang menyatakan hipotesis penelitian diterima dengan hasil 

korelasi positif yaitu semakin tinggi kecerdasan emosi maka semakin 

tinggi toleransi beragama pada mahasiswa Unika Soegijapranata, 

sebaliknya semakin rendah kecerdasan emosi maka semakin rendah 

toleransi beragama pada mahasiswa Unika Soegijapranata. Sama halnya 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghufron (2016) pada mahasiswa 

Pendidikan Agama Islam, Jurusan Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama 

Islam Kudus didapatkan kesimpulan bahwa ada hubungan yang positif 

antara kecerdasan emosi terhadap toleransi beragama pada mahasiswa. 

Ghufron (2016) menjelaskan tentang pentingnya kecerdasan emosi 

dalam kehidupan yang majemuk seperti perbedaan suku, bahasa, etnis 

dan agama dalam rangka meningkatkan toleransi antara umat beragama 

di Indonesia. 

 Hasil uji hipotesis didukung dengan hasil uji linieritas yang 

menunjukan bahwa memang ada hubungan yang linier antara 

kecerdasan emosi dengan toleransi beragama pada mahasiswa Unika 

Soegijapranata. Melalui hasil penelitian dalam hubungan linier antara 

variabel bebas dan variabel tergantung diketahui bahwa kecerdasan 

emosi dapat mempengaruhi toleransi beragama pada mahasiswa Unika 

Soegijapranata. Hal ini serupa dengan hasil penelitian Tamimi dan 

Khawaldeh (2015), menunjukan bahwa ada korelasi antara kecerdasan 

emosi, ketrampilan sosial dan perilaku beragama. Kecerdasan emosi 
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mempunyai peranan yang sangat penting bagi individu dalam 

mengembangkan ketrampilan sosial terutama dalam situasi sosial 

seperti sekolah, pekerjaan maupun masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kecerdasan emosi memiliki 

nilai sumbangan efektif sebesar 23,52% pada toleransi beragama pada 

mahasiswa Unika Soegijapranata, sisanya sebesar 76,48% dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pendapat 

Brackett, Mayer dan Warner (2004) di mana individu dengan 

kecerdasan emosi yang baik dapat menjadi predictor kuat dalam 

penyesuaian diri dan perilaku individu didalam kelompok, individu 

yang cerdas emosinya akan mampu mengenali keadaan emosinya dan 

keadaan emosi orang lain sehingga individu tersebut lebih mudah 

berhubungan dengan individu lain, baik dalam bidang akademik, 

ekonomi pekerjaan, dan agama. 

Peneliti juga melakukan analisis korelasi untuk mengetahui 

korelasi antara toleransi beragama pada mahasiswa dengan aspek 

mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri, mengenali 

emosi orang lain dan membina hubungan sosial.  

Hasil analisis data menunjukkan bahwa aspek membina hubungan 

memiliki koefisien korelasi paling tinggi memengaruhi toleransi 

beragama pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika 

Soegijapranata yaitu rx5y= 0,745 dengan p<0,05. Hal ini menunjukan 

bahwa terdapat korelasi dari aspek kecerdasan emosi yaitu membina 

hubungan dengan toleransi agama pada mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Unika Soegijapranata memiliki korelasi secara signifikan. 
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Faridah (2013) mengatakan interaksi sosial menjadi sangat penting 

dalam kehidupan sosial, dari interaksi antar individu, individu dengan 

kelompok, kelompok dan kelompok akan tumbuh sikap saling 

pengertian dan saling membutuhkan, dimana sikap tersebut sangat 

penting dalam mewujudkan kehidupan bersama yang dinamis. Hal ini 

akan menimbulkan komunikasi yang baik antar umat beragama, seperti 

yang dikatakan Wasino (dalam Faridah, 2013) hubungan yang terjalin 

antar umat beragama dalam suatu wilayah tertentu mengakibatkan 

mereka melakukan kontak sosial dan interaksi sosial, sehingga antar 

pihak dapat saling melaksanakan komunikasi tanpa mempersoalkan 

adanya perbedaan agama yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Hal 

ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Komari (2017) 

menemukan aspek pada variabel kecerdasan emosi yang mempengaruhi 

munculnya perilaku toleransi beragama paling tinggi adalah aspek 

ketrampilan sosial. 

 Selain itu, aspek mengenali emosi orang lain atau empati 

memiliki koefisien korelasi rx4y = 0,562 dengan p>0,01. Lacewing 

(dalam Apriliani & Gazali, 2016) menyatakan bahwa ketika individu 

dapat menghargai individu lain dan menyakini bahwa individu lain 

memiliki hak untuk menganut keyakinannya, dan melaksanakan 

kebebasannya untuk memilih, sejauh individu tersebut tidak melukai 

individu lain maka individu tersebut dapat dikatakan bertoleransi. 

Almagor (dalam Apriliani & Gazali, 2016) mengungkapkan bahwa 

toleransi harus berdasarkan pada kepentingan individu lain, bukan 

kepentingan individu itu sendiri. 
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Aspek kecerdasan emosi yang lain, yaitu memotivasi diri 

memiliki koefisien korelasi yang memengaruhi toleransi beragama 

sebesar rx3y= 0,358 dengan p>0,01. Lepper, Dialdin & Drake (dalam 

Apriliani & Gazali, 2016) menyatakan bahwa motivasi intrinsik 

merupakan motivasi yang mendasari toleransi, hal ini dikarenakan 

sikap penerimaan perbedaan yang dilakukan berasal dari individu itu 

sendiri. Kemampuan individu untuk menentukan pilihan dapat 

merupakan sebuah indikator bahwa individu memiliki motivasi 

intrinsik, yaitu motivasi untuk mengontrol dan menentukan pilihan. 

Motivasi ini ditandai dengan membuat pilihan, mengontrol sendiri hasil 

dari pilihan tersebut dan menentukan nasib sendiri. Dalam 

pernyataannya individu dapat memilih untuk berbuat baik dan bergaul 

bersama individu lain yang berbeda agama, di sisi lain individu 

memiliki kesempatan untuk memilih sikap lainnya. 

Aspek mengenali emosi memiliki korelasi yang mempengaruhi 

toleransi beragama sebesar  rx2y= 0,267 dengan p>0,01. Haryanto 

(2012) menyatakan bahwa individu sebaiknya mengenal dirinya 

terlebih dahulu, mengenal segala musuh yang ada dalam dirinya serta 

kerakusan, iri hati, kemarahan, dan lain sebagainya. Dengan senantiasa 

mawas diri, individu akan tetap dapat menjada saling pengertian dengan 

individu lain yang berbeda agama, sehingga dapat mengembangkan 

wawasan kebangsaan, menyadari diri sebagai bagian dari bangsa yang 

besar, itu sebabnya secara umum individu mampu menunjukkan diri 

sebagai individu yang memuliki toleransi terhadap umat beragama 

lainnya.  Aspek mengelola emosi memiliki koefisien korelasi paling 
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rendah dalam memengaruhi toleransi beragama pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata dengan perolehan 

yaitu rx2y= 0,201 dengan p >0,01.  

Berdasarkan hasil perhitungan dalam penelitian ini ditemukan 

bahwa variabel toleransi beragama memiliki mean empiric (Me) sebesar 

48,10 dan standar deviasi empiric (SDe) sebesar 8,233. Maka dapat 

dilihat toleransi beragama pada mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Unika Soegijapranata terdapat 2 mahasiswa dengan toleransi 

yang sangat rendah, 9 mahasiswa dengan toleransi yang rendah, 40 

mahasiswa dengan toleransi yang tinggi, dan 9 mahasiswa dengan 

toleransi yang sangat tinggi. Hal tersebut mengindikasikan toleransi 

beragama pada mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika 

Soegijapranata tergolong tinggi. 

Selain itu, hasil perhitungan pada variabel kecerdasan emosi 

memiliki mean empiric (Me) sebesar 60,10 dan standar deviasi empirik 

(SDe) sebesar 8,233. Maka dapat dilihat kecerdasan emosi pada 

mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata 

terdapat 2 mahasiswa dengan kecerdasan emosi yang sangat rendah, 17 

mahasiswa dengan kecerdasan yang rendah, 33 mahasiswa dengan 

kecerdasan emosi yang tinggi, dan 8 mahasiswa dengan kecerdasan 

yang sangat tinggi. Hal tersebut mengindikasikan kecerdasan emosi 

pada mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata 

tergolong tinggi. 
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Dalam pelaksanaannya, penelitian ini secara keseluruhan berjalan 

dengan baik. Tetapi, penelitian ini tidak terlepas dari beberapa 

kelemahan seperti : 

1. Proses pengisian skala dilakukan saat mahasiswa sedang berada di 

area kampus, sehingga terburu-buru dalam menjawab item yang 

diajukan. 

2. Pada proses pengisian kemungkinan subyek menjawab tidak 

sesuai dengan keadaan dirinya (social diserability). 

3. Jumlah item yang banyak memiliki kemungkinan subyek merasa 

bosan sehingga kurang maksimal. 
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