
 

38 
 

BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.01 UJI ASUMSI 

Sebelum menguji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi yang 

meliputi uji normalitas dan uji linieritas. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui 

data yang didapat normal atau tidak dan linier atau tidak. Seluruh pengujian 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 16.00. 

5.01.01 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi variabel 

penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data setiap variabel diuji normalitasnya 

dengan menggunakan program SPSS vesi 16.00 yaitu dengan menggunakan 

teknik one-sample kolmogorov-smirnov test. Jika pada tabel test of normality 

dengan menggunakan kolmogorov-smirnov nilai sig > 0,05 maka data tersebut 

berdistribusi normal, namun jika sig < 0,05 maka data tersebut berdistribusi tidak 

normal.  

Berdasarkan hasil uji normalitas data menggunakan program SPSS versi 

16.00, didapatkan hasil bahwa data dari variabel cyberbullying memiliki nilai Z = 

1,536 dengan signifikansi sebesar 0,018 (p<0,05) yang berarti sebaran data dari 

variabel cyberbullying berdistribusi tidak normal. Data dari variabel kecerdasan 

emosi memiliki nilai Z = 0,576 dengan signifikansi sebesar 0,894 (p>0,05) yang 

berarti sebaran data dari variabel kecerdasan emosi berdistribusi normal. 
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Uji asumsi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ada salah satu 

variabel yang memiliki sebaran data tidak normal. Tabel uji normalitas dapat dilihat 

pada lampiran F-1. 

5.01.02 Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang linier 

antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Kaidah yang digunakan dalam 

penentuan sebaran normal atau tidaknya adalah jika sig < 0,05 maka sebaran data 

tersebut linier. Hasil pengujian linieritas antara kecerdasan emosi dengan 

cyberbullying menunjukkan bahwa nilai F hitung = 22,985 dengan p= 0,000 

(p<0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa kedua variabel dalam penelitan ini memiliki 

hubungan yang linier. Data penghitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran F-2. 

 

5.02 HASIL ANALISIS DATA 

Pengujian hipotesis penelitian bertujuan untuk membuktikan kebenaran 

dari hipotesis yang diajukan dalam suatu penelitian. Hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah ada hubungan negatif antara kecerdasan emosi dengan 

cyberbullying. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan pengujian koefisien 

korelasi Spearman rho. Hal ini dikarenakan hasil uji normalitas pada salah satu 

variabel berdistribusi tidak  normal. Analisis korelasi Spearman rho merupakan 

analisis yang tidak mensyaratkan variabel dengan distribusi normal untuk diuji.  

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji korelasi 

Spearman’rho dengan menggunakan program SPSS versi 16.00. Hasil uji korelasi 

Spearman’rho yang menguji hubungan antara kecerdasan emosi dengan 

cyberbullying menghasilkan nilai korelasi sebesar -0, 382 (p<0,01), artinya 
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hipotesis dalam penelitan ini diterima yaitu ada hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara kecerdasan emosi dengan cyberbullying. Semakin tinggi 

kecerdasan emosi, maka semakin rendah cyberbullying dan begitu pula 

sebaliknya. Hasil penghitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran G. 

 

5.03 PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan 

emosi dengan cyberbullying pada SMP Negeri 34 Semarang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara kecerdasan 

emosi dengan cyberbullying pada siswa SMP Negeri 34 Semarang dengan arah 

negatif. Artinya semakin tinggi kecerdasan emosi, maka semakin rendah 

cyberbullying, begitu juga sebaliknya. Individu yang mampu memahami secara 

lebih efektif terhadap perasaan orang lain dan mampu mengelola emosinya 

cenderung tidak memiliki keinginan untuk melakukan cyberbullying. 

Hasil penelitian ini mendukung  penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Sari & Suyanto (2016) yang menemukan hasil bahwa ada hubungan yang sangat 

signifikan antara kecerdasan emosi dengan cyberbullying, yang artinya 

kecerdasan emosi sangat mempengaruhi munculnya cyberbullying. Selain itu 

penelitian yang dilakukan oleh Alkatiri & Ambarini (2017) juga menunjukkan 

adanya hubungan negatif antara kecerdasan emosi dengan cyberbulllying pada 

remaja. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sarwastuti (2018) juga 

memperoleh hasil  bahwa terdapat hubungan negatif antara kecerdasan emosi 

dengan kecenderungan cyberbullying. Maka dari itu, beberapa hasil penelitian 

yang sejenis tersebut semakin memperkuat bahwa kecerdasan emosi berperan 

penting dalam mendukung menculnya cyberbullying.  
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Menurut Willard dalam Sari dan Suryanto (2016) menyatakan bahwa 

rendahnya kecerdasan emosi ini dapat memicu individu untuk dengan mudah 

membuat status yang kasar atau tidak sopan dan mengekspresikan kemarahan 

secara frontal (flaming) atau mengirimkan pesan pada situs jejaring sosial yang 

sifatnya menganggu dengan kata-kata kotor atau ancaman (harassment)  atau 

mengumbar keburukan teman lain dengan mengirimkan pesan-pesan yang tidak 

senonoh (impersonation). Dimana semua hal yang cenderung dilakukan ketika 

remaja tidak memiliki atau rendah kecerdasan emosinya dapat mengarahkan pada 

cyberbullying. 

Terdapat beberapa aspek kecerdasan emosi, yaitu aspek mengenali emosi 

diri sendiri, mengelola emosi, memotivasi diri, mengenali emosi orang lain, dan 

membina hubungan dengan individu lain. Goleman (dalam Darsitawati dan 

Budisetyani, 2015). Aspek mengenali emosi sendiri yaitu kemampuan yang 

bersifat sadar akan perasaan diri sendiri ketika perasaan tersebut muncul. Aspek 

mengelola emosi yaitu kemampuan seseorang dalam menangani perasaan dirinya 

sendiri agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras sehingga tercapai 

keseimbangan dalam diri individu. Aspek memotivasi diri yaitu kemampuan untuk 

mampu bertahan dan terus menerus berusaha menemukan banyak cara demi 

mencapai tujuan yang diinginkan. Aspek mengenali emosi orang lain yaitu 

kemampuan seseorang untuk mengenali apa yang dirasakan oleh orang lain atau 

peduli, menunjukkan empati, peka terhadap perasaan orang lain dan lebih mampu 

untuk mendengarkan orang lain. Aspek membina hubungan dengan individu lain 

yaitu kemampuan seseorang untuk menangani emosi orang lain. 

 Aspek mengenali emosi diri sendiri memiliki peranan dalam cyberbullying 

yang dimiliki individu. Individu yang memiliki kemampuan untuk mengenali 
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perasaannya secara sadar dan merealisasikan perasaan tersebut secara positif, 

maka individu tersebut akan lebih bisa mengontrol emosinya agar tidak 

menganggu kenyamanan dan merugikan orang lain. Secara khusus, aspek 

mengenali emosi diri sendiri mempengaruhi beberapa aspek cyberbullying, salah 

satunya adalah aspek harassment. Individu yang dapat mengenali perasaannya 

dan mampu mengendalikan emosinya secara positif memiliki kecenderungan 

untuk tidak akan melakukan hal-hal yang bertujuan untuk menganggu 

kenyamanan seseorang dengan meneror di media sosial secara terus menerus. 

Mengelola emosi yaitu kemampuan seseorang dalam menangani 

perasaan dirinya sendiri agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras, 

sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu. Individu yang telah berhasil 

mengelola emosinya, maka tentu saja individu akan dapat menempatkan secara 

tepat perasaan yang ia rasakan terlebih ketika individu tersebut emosi agar tidak 

dilampiaskan dengan hal-hal negatif. Aspek mengelola emosi ini mempengaruhi 

aspek flaming dan cyberstalking pada perilaku cyberbullying, dimana ketika 

individu dapat mengelola emosinya secara baik dan diungkapkan dengan postitif, 

individu tersebut memiliki kecenderungan untuk tidak melampiaskan perasaannya 

melalui pesan teks yang dikirim kepada orang lain dengan menggunakan kata-

kata yang penuh dengan kemarahan dan kasar atau mengirim pesan yang berisi 

ancaman yang dapat mengintimidasi orang lain. 

Memotivasi diri merupakan aspek ketiga dari kecerdasan emosi yang 

mempengaruhi perilaku cyberbullying. Individu yang mampu memotivasi dirinya 

sendiri, maka individu tersebut akan mampu menaham emosinya dengan baik. 

Aspek tersebut mempengaruhi salah satu aspek cyberbullying yaitu 

impersonation. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam orientasi individu secara 
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positif, sehingga individu tersebut cenderung tidak akan berpura-pura menjadi 

orang lain guna menganggu orang yang kurang disukainya. 

Mengenali emosi orang lain, individu yang baik adalah mereka yang 

mampu untuk mengenali apa yang dirasakan oleh orang lain dan menunjukkannya 

melalui kemampuannya untuk berempati. Aspek mengenali emosi orang lain ini 

mempengaruhi aspek cyberbullying, khususnya denigration. Individu yang mampu 

berempati dengan orang lain, mereka pasti tidak akan mengumbar keburukan 

orang lain di media sosial, karena mereka tahu perilaku tersebut dapat merusak 

reputasi dan nama baik orang lain. 

Membina hubungan dengan individu lain. Aspek membina hubungan 

dengan individu lain mempengaruhi aspek cyberbullying yaitu outing  and trickery 

serta exclusion. Individu yang baik tentunya tidak akan mendekati orang lain 

dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia orang lain lalu menyebarluaskan 

rahasia tersebut di media sosial karena individu tersebut tahu, hal tersebut 

bukanlah cara yang tepat untuk membina hubungan yang baik dengan orang lain 

dan juga tidak mengecualikan teman dalam grup. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa individu yang 

mampu mengenali emosi diri sendiri, mengelola emosi, memotivasi diri, mengenali 

emosi orang lain serta membina hubungan dengan individu lain dapat mencegah 

dorongan untuk melakukan cyberbullying.  

Hasil analisis data dari variabel cyberbullying diketahui bahwa dari 103 

subjek memiliki nilai Mean Empirik (ME)  sebesar 49,58 ; Mean Hipotetik (MH) 

sebesar 87,5 dan standar deviasi hipotetik sebesar 17,5. Mean Empirik (ME)  

sebesar 49,58 termasuk kedalam golongan rendah, yaitu dengan pembagian skor 

golongan dari cyberbullying adalah 18 orang (rendah), 69 orang (sedang), dan 15 
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orang (tinggi). Maka dari itu cyberbullying di SMP Negeri 34 Semarang tergolong 

rendah.  

Hasil analisis data dari variabel kecerdasan emosi diketahui bahwa dari 

103 subjek memiliki nilai Mean Empirik (ME)  sebesar 78,7 ; Mean Hipotetik (MH) 

sebesar 65 dan standar deviasi hipotetik sebesar 13. Mean Empirik (ME)  sebesar 

78,7 termasuk kedalam golongan tinggi, yaitu dengan pembagian skor golongan 

dari kecerdasan emosi adalah 17 orang (rendah), 73 orang (sedang), dan 13 orang 

(tinggi). Maka dari itu dapat dikatakan bahwa kecerdasan emosi yang dimiliki oleh 

siswa/i di SMP Negeri 34 Semarang tergolong tinggi.  

Hasil analilis di atas mendukung hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini, yaitu ada hubungan negatif antara kecerdasan emosi dengan cyberbullying di 

SMP Negeri 34 Semarang. Hal tersebut didukung dari hasil perhitungan Mean 

Hipotetik dari variabel kecerdasan emosi dengan cyberbullying, dimana hasil MH 

dari kecerdasan emosi adalah tinggi dan hasil MH dari cyberbullying rendah. 

Berdasarkan hal tersebut maka masih cukup banyak remaja yang memiliki 

kemampuan untuk mengontrol emosinya dengan baik.  

Setelah peneliti melakukan penelitian ditemukan perbedaan hasil tentang 

kasus cyberbullying di SMP 34 Semarang. Guru BK SMP 34 Semarang 

mengatakan terdapat beberapa kasus cyberbullying di SMP 34 Semarang, tetapi 

hasil penghitungan angket dari para siswa menunjukkan bahwa cyberbullying di 

SMP 34 Semarang rendah. Hal ini dapat terjadi salah satunya karena 

kemungkinan adanya pengaruh social desirability pada saat pengisian skala. Hal 

tersebut dapat disebabkan karena pernyataan yang ada dalam skala 

mencerminkan perilaku yang dianggap kurang sesuai dengan norma yang ada, 

sehingga memungkinkan subjek melakukan faking dalam menjawab skala atau 
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menjawab tidak berdasarkan dengan kondisi objektif yang dialami subjek itu 

sendiri. Selain itu dari hasil penghitungan normalitas pada variabel cyberbullying 

menunjukkan data terdistribusi tidak normal karena adanya skor ekstrim. Skor 

ekstrim tersebut terdapat pada 3 subjek penelitian. Maka dari itu, hal tersebut 

dapat menjadi faktor mengapa antara keterangan dari guru BK dengan hasil 

angket yang diisi oleh para siswa menunjukkan hasil yang berbeda.  

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

dari segi aspek yang digunakan. Aspek yang digunakan dalam penelitian, baik 

untuk variabel bebas maupun variabel tergantungnya lebih lengkap jika 

dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang mendukung dalam penelitian ini. 

 

5.04 KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi 

hasil penelitian. Keterbatasan pertama, subjek yang diteliti hanya dari 1 tingkat 

kelas saja yaitu kelas VIII, tidak tersebar ke seluruh kelas  yang ada di SMP Negeri 

34 Semarang.  

Keterbatasan kedua, ada beberapa subjek yang menjawab pernyataan 

tidak sesuai dengan penilaiannya sendiri, tetapi justru bertanya pada temannya.  

Keterbatasan ketiga, kemungkinan adanya pengaruh social desirability 

pada saat pengisian skala. Hal tersebut dapat disebabkan karena pernyataan yang 

ada dalam skala mencerminkan perilaku yang dianggap kurang sesuai dengan 

norma yang ada, sehingga memungkinkan subjek melakukan faking dalam 

menjawab skala atau menjawab tidak berdasarkan dengan kondisi objektif yang 

dialami subjek itu sendiri. 

 

 


