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    BAB 5 

    HASIL PENELITIAN 

 

5.01. Hasil Penelitian 

5.01.01. Uji Asumsi 

Uji asumsi yang dilakukan meliputi uji normalitas dan linieritas. Uji 

ini dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis. Uji asumsi digunakan untuk 

melihat kedua variabel memiliki distribusi normal atau tidak, dan hasil 

teresebut mempresentatifkan populasi yang diambil.  

Uji normalitas bertujuan untuk membandingkan persebaran data 

dengan kurva distribusi normal. Penelitian ini menggunakan Kolmogorov-

Smirnov. Data dikatakan normal jika p lebih besar dari 0,05 (p>0.05). Hasil 

uji normalitas dengan bantuan SPSS diuji menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov, maka di dapat nilai signifikansi penyesuaian sosial memiliki hasil 

0,252 (p>0,05), maka persebaran data berdistribusi normal, begitu pula 

dengan kecerdasan emosional memiliki hasil  signifikansi 0,841 (p>0,05) 

artinya persebaran data juga berdistribusi normal. 

Uji linieriras bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dependen 

dan independen memiliki hubungan linier atau tidak. Hasil uji linieritas adalah 

ada hubungan linier antara variabel X dan Y (penyesuaian sosial dan 

kecerdasan emosional) dengan nilai signifikasi dari Flinier 62,557 (p<0,05) 

sehingga, pengujian tes ini terpenuhi. 

 

5.01.02. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi, selanjutnya adalah uji hipotesis 

dengan bantuan program SPSS 16.0 for Windows. Teknik yang digunakan 

adalah korelasi product moment.  

Hasil penelitian memiliki nilai koefisien rxy sebesar 0,677 dengan 

nilai signifikansi 0,000 (p<0,01). Hipotesis diterima. Menunjukan adanya 
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hubungan yang sangat signifikan antara kecerdasan emosional dengan 

penyesuaian sosial, yakni semakin tinggi kecerdasan emosional remaja maka 

semakin tinggi penyesuaian sosial nya, begitu sebaliknya.  

 

 

5.02. Pembahasan 

Hasil dari analisis data ditemukan bahwa terdapat hubungan positif 

yang sangat signifikan antara kecerdasan emosional dengan penyesuaian 

sosial pada remaja dengan hasil korelasi rxy 0,677 (p < 0,01). Maka, hipotesis 

dalam penelitian ini dinyatakan diterima dengan korelasi positif yaitu semakin 

tinggi kecerdasan emosional maka semakin tinggi penyesuaian sosial pada 

remaja, begitu pula sebaliknya.  Ini sejalan dengan pendapat milik Singh 

(2015) dengan subjek siswa kelas 2 SMA menunjukan adanya hubungan 

positif antara kecerdasan emosional dengan penyesuaian sosial dengan nilai 

signifikansi 0,000 (p<0,01). Remaja yang mengalami kesulitan di lingkungan, 

mudah tertekan, harus memiliki kecerdasan emosional, memahami orang lain 

sehingga kehidupan sosial dapat tercapai (Punia & Sangwan, 2011). 

Penelitian lain yang membuktikan bahwa ada hubungan antara kecerdasan 

emosional dengan penyesuaian sosial milik Igbo,dkk (2016) dengan subjek 

200 mahasiswa tingkat pertama yang memiliki hasil signifikansi 0,00 (p<0,05) 

dengan nilai Flinier 7,089. 

Menurut Praditsang, dkk (2015) kecerdasan emosional memiliki 

dimensi keterampilan sosial yang harus dicapai yaitu kemampuan 

memanajemen konflik, pintar berkomunikasi, mampu merasakan perasaan 

dan kebutuhan orang lain, peduli, dan mampu menjadi pempimpin sehingga 

dapat menginspirasi bagi orang lain. Menurutnya kecerdasan emosional dan 

penyesuaian sosial dapat ditingkatkan karena kecerdasan emosional 

merupakan sesuatu yang dipelajari dan berkembang mengikuti pengalaman 

yang diterima. Bharvad (2015) juga mengatakan bahwa penyesuaian sosial 

membantu seseorang mencapai kehidupan yang lebih bahagia, karena dapat 
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memecahkan masalah dan tugas sosial dengan bijaksana, sehingga mereka 

yang memiliki penyesuaian sosial yang baik cenderung populer di 

lingkungannya. Ini membuktikan bahwa salah satu alasan mengapa 

penyesuaian sosial remaja dapat tinggi, karena mereka memiliki kecerdasan 

emosional yang baik sehingga yakin terhadap kemampuan yang dimiliki. 

Berdasarkan hasil uji linieritas, juga membuktikan bahwa ada 

hubungan yang bersifat linier antara kecerdasan emosional dengan 

penyesuaian sosial pada remaja. Dalam penelitian milik Kar, dkk (2016) 

bahwa kecerdasan emosional menentukan remaja dalam mencapai 

kesuksesan pada kehidupan rumah, teman sekolah dan teman sebaya. Ini 

berbanding terbalik dengan penelitian milik Gaikward (2015) pada 147 siswa 

SMA jurusan bahasa yang menyatakan tidak ada hubungan antara 

kecerdasan emosional dengan penyesuaian sosial. 

Kecerdasan emosional berdasarkan hasil penelitian memberikan 

sumbangan efektif sebesar 45,83% terhadap penyesuaian sosial pada 

remaja. Sedangkan, sisanya sebesar 54,17% dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain seperti pendidikan, usia, lingkungan, dan kepribadian yang dimiliki 

individu. Ini diperkuat dengan pernyataan milik Kar, dkk (2016) bahwa 

penyesuaian sosial tidak hanya dipengaruhi oleh kecerdasan emosional, 

tetapi dipengaruhi juga oleh teman sebaya, teman sekolah, lingkungan 

masyarakat, pendidikan, dan keluarga. 

Penelitian ini menunjukan bahwa total responden yang memiliki 

kecerdasan emosional rendah sebanyak 5 orang, sedang sebanyak 55 orang 

dan tinggi sebanyak 16 orang. Pada variabel penyesuaian sosial yang 

memiliki nilai rendah sebanyak 11, sedang 57 orang, dan tinggi 8 orang. Hasil 

ini didapat dari perhitungan mean dan standar deviasi empirik. Ini menunjukan 

bahwa kecerdasan emosional dan penyesuaian sosial pada remaja 

memperoleh skor sedang.  

Berdasarkan hasil penelitian, kecerdasan emosional sangat 

dibutuhkan bagi setiap individu terutama remaja yang menghabiskan 
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sebagian waktunya untuk bersosialisasi dengan teman, guru, keluarga, dan 

masyarakat. Melalui kecerdasan emosional remaja mampu mengelola dan 

mengatur emosi, memotivasi diri sendiri dan orang lain sehingga keterampilan 

sosial seperti kemampuan memimpin, memberikan solusi, dan menjalin 

persahabatan dapat tercapai. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional 

secara sosial lebih mantap, mudah bergaul, memandang dirinya positif, dan 

menyesuaikan diri dengan beban stress yang dihadapi. 

Individu yang memiliki kecerdasan emosional mempunyai 

kepribadian yang berbeda seperti kemampuan memotivasi, gigih, pribadi 

hangat dan terampil dalam bidang sosial (Goleman, 2017). Adiningtyas (2015) 

juga mengatakan remaja hendaknya paham pentingnya kecerdasan 

emosional yang terlihat dalam beberapa hal : memberi kesan baik tentang 

dirinya, mengatur dan mengekspresikan emosi dengan tepat, mengatur 

perasaan sehingga penyesuaian terhadap kondisi dirinya dan lingkungan 

berjalan efektif. Kecerdasan emosional sangat memengaruhi interaksi 

dirumah, teman, dan sekolah (Kar, Saha, & Modal, 2016)  

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa kelemahan yang dapat 

memengaruhi hasil penelitian, meliputi : 

1. Pengisian skala dilakukan di lapangan terbuka, sehingga para subjek 

terganggu dengan suara kendaraan yang lewat dan suara peneliti 

tidak terdengar saat memberikan instruksi 

2. Subjek yang berjumlah banyak dikumpulkan di satu tempat membuat 

sulit diatur untuk diam, mendengarkan instruksi dan justru mengobrol 

dengan teman sebelahnya 

3. Peneliti tidak mampu melakukan pengawasan pada setiap subjek 

sehingga banyak yang tidak mengisi skala secara lengkap, dan 

peneliti harus memanggil subjek yang belum mengisi skala secara 

lengkap hingga selesai 

4. Kalimat pernyataan terlalu panjang, membuat subjek malas 

membaca hingga selesai. 
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5. Alternatif jawaban pada skala menggunakan sangat setuju sampai 

dengan sangat tidak setuju dirasa kurang tepat hanya mengukur 

sikap. 

6. Peneliti memberikan gift sebelum skala dibagikan, sehingga dapat 

memengaruhi hasil dari skala yang dikerjakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


