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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode try outterpakai, sehingga 

data yang sudah valid dan reliabel menjadi data hasil penelitian. 

Selanjutnya dilakukan uji asumsi dan uji hipotesis terhadap data hasil 

penelitian tersebut. 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas sebaran variabel penelitian dan uji linieritas hubungan 

variabel bebas dengan variabel tergantung. 

a. Uji Normalitas 

Data setiap variabel diuji dengan program uji normalitas 

sebaran. Untuk mempermudah perhitungan normalitas sebaran 

digunakan computer program SPSS versi 16.  

Hasil uji normalitas untuk variabel toleransi beragama 

diperoleh nilai K-S Z = 1,175 (p > 0,05) maka datanya  

berdistribusi normal.  

Sedangkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 

variabel  kecerdasan emosional adalah nilai K-S Z = 1,254 (p > 

0,05) maka data berdistribusi normal.  
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b. Uji Linieritas 

Variabel toleransi beragama dan variabel  kecerdasan 

emosional mempunyai hubungan linier antara Kecerdasan 

emosional dengan Toleransi beragama, hal ini 

ditunjukkandengan Flinier71,879 (p < 0,01). 

2. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi, selanjutnya uji hipotesis 

dengan menggunakan korelasi product moment. Perhitungan 

dilakukan dengan menggunakan komputer seri SPSS. Adapun 

hasil analisis data korelasi product moment diperoleh nilai 

koefisien korelasi sebesar rxy = 0,774 (p < 0,01), maka dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan 

antara kecerdasan emosional dengan toleransi beragama.  

Dari hasil korelasi per aspek, untuk aspek pertama 

kecerdasan emosional yaitu mengenal emosi diri sebesar 0.762 

terhadap toleransi beragama, untuk aspek kedua yaitu mengelola 

emosi diri yaitu 0.782. Aspek ketiga yaitu  memotivasi diri 

memperoleh korelasi sebesar 0.719. Aspek keempat yaitu 

mengenal emosi orang lain memperoleh korelasi sebesar 0.755. 

Aspek kelima yaitu membina hubungan orang lain memperoleh 

korelasi sebesar 0.698. Artinya dari kelima aspek tersebut yang 

memiliki korelasi terkuat dengan toleransi beragama adalah 

aspek kedua yaitu mengelola emosi diri.Nilai sumbangan efektif 

0.600artinya variabel kecerdasan emosional mempengaruhi 

toleransi beragama60%. 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis penelitian, 

diperoleh hasil bahwa hipotesis yang diajukan diterima, yaitu terdapat 

hubungan positif antara kecerdasan emosional dengan toleransi 

beragama pada mahasiswa. Hal tersebut dapat dilihat dari uji hipotesis 

yang menunjukkan rxy = 0,774 (p < 0,01), ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan positif yang sangat signifikan antara kecerdasan emosional 

dengan toleransi beragama pada mahasiswa artinya semakin tinggi 

tingkat kecerdasan emosional mahasiswa maka akan semakin tinggi 

sikap toleransi beragama mahasiswi dan sebaliknya. Dengan demikian 

hipotesis yang diajukan peneliti diterima. 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan, 

memahami dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi 

sebagai sumber energi, emosi, koneksi dan pengaruh yang manusiawi. 

Individu yang mampu memahami emosi individu lain, dapat bersikap 

dan mengambil keputusan dengan tepat tanpa menimbulkan dampak 

yang merugikan kedua belah pihak. Emosi dapat timbul setiap kali 

individu mendapatkan rangsangan yang dapat mempengaruhi kondisi 

jiwa dan menimbulkan gejolak dari dalam. Emosi yang dikelola dengan 

baik dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan dalam berbagai 

bidang karena pada waktu emosi muncul, individu memiliki energi lebih 

dan mampu mempengaruhi individu lain.  

Selain itu, Imron (dalam Sofyan dan Sabardila, 2011, h. 

185)menambahkan perlunya mengefektifkan dan mengintensifkan 

forum komunikasi antarpemimpin umat beragama secara terprogram 

dan kontinyu. Dengan forum komunikasi itu, para pemimpin agama 

dapat duduk semeja menjalin hubungan akrab di antara mereka sehingga 

tercipta suasana psikologis dan politis yang kondusif. 



47 
 

Dalam hubungannya dengan agama dan kepercayaan, toleransi 

berarti menghargai, membiarkan, membolehkan kepercayaan, agama 

yang berbeda itu tetap ada, walaupun berbeda dengan agama dan 

kepercayaan seseorang. Toleransi tidak berarti bahwa seseorang harus 

melepaskan kepercayaannya atau ajaran agamanya karena berbeda 

dengan yang lain, tetapi mengizinkan perbedaan itu tetap ada.  

Pendapat lain mengenai persepsi mengenai toleransi beragama 

menurut Alston (dalam Wynn, 2005, h. 12-13) mengungkapkan tidak 

percaya akan kepercayaan atau persepsi mistis, karena hal tersebut 

menyatakan disanalogi yang signifikan antara persepsi mistis dengan 

indrawi, karena kedua hal tersebut tidak memiliki kekuatan nyata untuk 

merekam fenomenatersebut atau kualitas fenomena dasar dari 

pengalaman tersebut. Dalam pendapat Alston menyiratkan bahwa, 

Tuhan kadangkala membawa ajaran mistis yang disebut dengan 

mukjizat, sehingga tidak ada kemungkinan bahkan pada prinsipnya 

memasangkan prasangka tersebut dengan kondisi stimulus yang 

dikarakterisasi secara fisik. 

Mcdowell (dalam Wynn, 2005, h. 13-14), memiliki alasan untuk 

berpikir bahwa, dalam kondisi seperti apapun seseorang masih sulit 

membangun bahasa untuk mencatat fenomenologi pengalaman religius. 

Hal ini dikarenakan adanya kesamaan keadaan fisik menyiratkan 

kesamaan persepsi mistis, tetap tidak ada cara sederhana untuk 

memetakan persepsi mistis terhadap kondisi stimulus, di mana kondisi 

stimulus ini terlihat merupakan kelas alami ketika diidentifikasi dalam 

Murni istilah fisik. 

Dari hasil korelasi per aspek, untuk aspek pertama kecerdasan 

emosional yaitu mengenal emosi diri sebesar 0.762 (p<0,01) terhadap 
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toleransi beragama, artinya pada aspek pertama semakin baik 

responden mengenal emosi dirinya akan meningkatkan toleransi 

beragamanya. 

Untuk aspek kedua yaitu mengelola emosi diri yaitu 0.782 

(p<0,01). Artinya responden semakin dapat mengelola emosi dirinya 

akan dapat semakin baik toleransi beragamanya dengan agama lainnya. 

Aspek ketiga yaitu  memotivasi diri memperoleh korelasi 

sebesar 0.719 (p<0,01).  Artinya  semakin tinggi kemampuan subjek 

untuk memotivasi dirinya akan semakin meningkatkan toleransi 

beragamanya. 

Aspek keempat yaitu mengenal emosi orang lain memperoleh 

korelasi sebesar 0.755 (p<0,01). Jadi semakin baik subjek mengenal 

emosi orang lain maka akan semakin meningkatkan toleransi 

beragamanya. 

Aspek kelima yaitu membina hubungan orang lain memperoleh 

korelasi sebesar 0.698 (p<0,01). Jadi semakin baik hubungan orang 

lain dengan subjek, maka akan semakin meningkatkan toleransi 

beragamanya. 

Faktor-faktor tersebut saling menunjang sehingga dapat diartikan 

bahwa seseorang untuk bertoleransi terhadap lingkungannya harus 

memiliki kecerdasan emosional.Untuk tetap menjaga persatuan dan 

kesatuan bangsa Indonesia maka diperlukan kesadaran individu dan 

kesadaran kolektif sebagai wujud kesetiaan kepada negara. Secara setiap 

warga masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa ada perbedaan di 

antara kehidupan manusia.  

Kesadaran perbedaan ini kemudian diteruskan melalui dialog 

dan interaksi sosial untuk dapat saling memberi dan saling menerima 
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dalam kesetaraan. Hal ini dapatmewujudkan sikap toleransi yang saling 

menghormati dan menghargai dalam perbedaan. Namun berbeda halnya 

dengan kondisi Bangsa Indonesia saat ini, yang terdiri dari orang-orang 

yang plural namun mereka masing-masing saling menodai keyakinan 

dan saling tidak menghormati satu sama lain antar agama. Namun 

demikian pada kelompok tertentu masih banyak beberapa yang 

menanamkan sikap toleransi dalam kehidupan bersosial untuk mencegah 

timbulnya konflik dalam kelompoknya sendiri maupun dengan 

kelompok lain. 

Dilihat dari nilai mean empirisnya untuk toleransi beragama  

(89.92) dengan standard deviasi sebesar 14.392termasuk dalam kategori 

sedang, artinya responden pada penelitian ini memiliki toleransi 

beragama yang kurang baik. Pada toleransi beragama pada mahasiswa 

psikologi yang tergolong memiliki toleransi beragama rendah terdapat 

27 mahasiswa, sedang 22 mahasiswa dan tinggi 12 mahasiswa, dengan 

demikian responden pada penelitian tersebut memiliki toleransi yang 

cukup baik. 

Untuk variabelkecerdasan emosionalnilai mean sebesar 77.44 

dengan standard deviasi sebesar 12.838 yang termasuk dalam kategori 

sedang, artinya dari hasil tersebut peneliti juga menghitung tinggi, 

sedang dan rendahnya dari setiap variabel. Pada data diperoleh bahwa 

kecerdasan emosional yang dimiliki pada mahasiswa psikologi yang 

tergolong rendah terdapat 8 mahasiswa, sedang terdapat 31 mahasiswa, 

dan tinggi 12 mahasiswa, dengan demikian responden pada penelitian 

tersebut memiliki kecerdasan emosional yang tergolong cukup baik.  

Kelemahan penelitian ini adalah menggunakan try out terpakai 

sehingga ada beberapa item yang tidak valid, penyebaran item skala 
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yang kurang tepat, serta menggunakan lebih banyak subjek mahasiswi 

yang dijumpai, selain itu tidak semua skla didistribusikan oleh peneliti 

tetapi ada beberapa yang di titipkan pada subjek yang sudah mengisi 

skala. 


