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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Uji Asumsi 

 Peneliti melakukan uji asumsi ini karena diperuntukan sebagai pemenuhan 

syarat analisis data dengan menggunakan teknik korelasi product moment, yang 

variabel bebas serta tergantungnya masing-masing harus didistribusi normal dan 

memiliki hubungan linear. 

5.1.1. Uji Normalitas 

 1. Perilaku prososial 

  Hasil uji normalitas yang dilakukan pada variabel perilaku prososial 

menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov Z adalah sebesar 0,476 

dengan nilai p>0,05. Sehingga dapat dinyatakan bahwa distribusi 

penyebaran item normal. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada 

lampiran D. 

 2. Kecerdasan emosi 

Hasil uji normalitas yang dilakukan pada variabel kecerdasan emosi 

menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov Z adalah sebesar 0,499 

dengan nilai p>0,05. Maka dapat dikatakan bahwa distribusi 

penyebaran item normal. Keterangan lebih jelas dapat dilihat di lapiran 

D. 

5.1.2. Uji Linieritas 

 Uji linieritas ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan 

antara kedua variabel penelitian. Hasil uji linieritas antara perilaku prososial dan 

kecerdasan emosi menunjukkan bahwa Flin=14,406 dengan p<0,05 yang berarti 
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hubungan antara kecerdasan emosi dengan perilaku prososial adalah hubungan 

linier. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di lampiran D. 

5.2. Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis dilakukan untuk menguji hubungan antara kecerdasan emosi 

dengan perilaku prososial. Uji hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

korelasi product moment dengan menggunakan SPSS. Berdasarkan hasil dari 

perhitungan uji korelasi ditemukan rxy=0,519 dan koefisien korelasi antara 

kecerdasan emosi dengan perilaku prososial yaitu p<0,01 yang berarti ada 

hubungan positif yang sangat signifikan antara kecerdasan emosi dengan perilaku 

prososial. Yaitu semakin tinggi kecerdasan emosi seseorang maka akan semakin 

tinggi pula perilaku prososial orang tersebut. Begitu juga sebaliknya, apabila 

seseorang memiliki kecerdasan emosi yang rendah maka semakin jarang  pula 

seseorang tersebut melakukan perilaku prososial. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis penelitian diterima. 

5.3. Pembahasan 

 Berdasarkan hasil dari uji hipotesis yang dilakukan menggunakan teknik 

korelasi product moment, terhadap hubungan yang sangat signifikan antara 

kecerdasan emosi dengan perilaku prososial yang menunjukkan hasil korelasi 

sebesar 0,000 dengan p<0,01. Semakin tinggi kecerdasan emosi seseorang, 

maka akan semakin tinggi pula perilaku prososial orang tersebut. Sumbangan 

efektif kecerdasan emosi terhadap perilaku prososial sebesar 27%. 

 Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan mengenai perilaku 

prososial pelanggan Folkafe, mean empirik yang didapat sebesar 54,29 dan mean 

hipotetik 42,5 dengan standar defiasi 6,112. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku 

prososial pelanggan Folkafe memiliki tingkat yang tinggi. Sedangkan kecerdasan 
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emosi pelanggan Folkafe memiliki mean empirik sebesar 53,95 dan mean hipotetik 

45 dengan standar defiasi 7,423. Maka dapat dilihat bahwa kecerdasan emosi 

pelanggan Folkafe termasuk dalam tingkatan sedang. 

 Diterimanya hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan apabila seseorang 

memiliki kecerdasan emosi yang tinggi maka perilaku prososial akan lebih sering 

dilakukan. Begitu pula sebaliknya apabila kecerdasan emosi seseorang rendah 

maka akan semakin jarang melakukan perilaku prososial. 

 Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya 

yang menyatakan bahwa kecerdasan emosi berpengaruh terhadap perilaku 

prososial seseorang. Seperti yang penelitian sebelumnya yang berjudul 

“Hubungan Pola Asuh Demokratis Dan Kecerdasan Emosi Dengan Perilaku 

Prososial Pada Remaja” (Husada, 2013) yang menjelaskan bahwa seseorang 

yang berperilaku prososial cenderung dapat mengatur emosinya serta menjaga 

keselarasan emosi dengan pengekspresiaannya melalui beberapa hal seperti 

kesadaran diri dalam pengendalian diri, memotivasi diri, berempati, dan juga 

dalam kehidupan bersosial. 

Sebelumnya Salovey dan Mayer (dikutip Brackett, Rivers, & Salovey, 

2011) juga sudah menjelaskan bahwa seseorang dengan kecerdasan emosi 

memiliki kemampuan untuk mengenali emosi serta menyesuaikan diri pada 

lingkungan baru sehingga memiliki rasa kesetiakawanan, keramahan, dan sikap 

hormat kepada orang lain. Pendapat itu didukung oleh Baron (dikutip Nisya' & 

Sofiah, 2012) yang mengatakan bahwa kecerdasan emosi merupakan 

serangkaian kemampuan seseorang untuk berhasil dalam mengatasi tuntutan dan 

tekanan yang berasal dari lingkungan. 
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Saat ini tren bisnis kedai kopi sedang berkembang (Maulana, 2017). Pada 

umumnya seorang pelanggan kedai kopi menghabiskan waktu di kedai kopi untuk 

melakukan banyak hal. Kegiatan di kedai kopi ini mulai berkembang menjadi 

sebuah gaya hidup (Herlyana, 2012). Studi yang dilakukan di University of 

California menghasilkan bahwa seseorang yang meminum kopi akan lebih supel 

dan memiliki dinamika baik dalam kelompok atau bermasyarakat (Unnava, Singh, 

& Unnava, 2018). Karena waktu yang dihabiskan di kedai kopi bisa terbilang lama, 

maka tak diragukan lagi pasti ada beberapa kejadian yang menuntut sikap 

prososial para pelanggan kedai kopi yang melihat. Perilaku prososial merupakan 

suatu perilaku yang dilakukan untuk menguntungkan orang lain dan tidak 

memberikan keuntungan untuk diri si penolong (Bringham dalam Sabiq & Djalali, 

2012). Ada juga pengertian perilaku prososial yang dijelaskan oleh Schroeder dan 

Graziano (dikutip Umayah, Ariyanto, & Yustisia, 2017) yang berarti segala tindakan 

yang dilakukan oleh seseorang untuk mengangkat kesejahteraan seseorang 

dengan beberapa cara tanpa mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Salah satu 

caranya adalah dengan menolong seseorang yang sedang kesusahan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggan kedai kopi yang 

melakukan perilaku prososial kepada orang lain yang membutuhkan berarti orang 

tersebut cerdas emosinya.  

Dalam melakukan penelitian ini tentunya tidak terlepas dari berbagai 

kesulitan ataupun kelemahan-kelemahan yang mungkin dapat mempengaruhi 

hasil penelitian. Diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti harus menjelaskan tata cara pengerjaan skala dikarenakan 

subjek tidak mau membaca instruksi pengerjaan. 



 43 

2. Subjek mengerjakan dengan kurang konsentrasi karena sedang 

melakukan hal lain. 

3. Kondisi kedai kopi yang kurang tenang. 

4. Pemilihan pelanggan sifatnya observatif karena tidak ada data tertulis 

mengenai seberapa sering penlanggan datang. 

 


