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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil Penelitian 

Tahap selanjutnya dilakukan uji asumsi dan uji hipotesis. Hipotesis dalam 

penelitian ini diuji menggunakan teknik analisis korelasi Product Momentuntuk 

mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional dengan konsep diri remaja 

yang orang tuanya bercerai. 

5.1.1. Hasil Uji Asumsi 

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi 

dari validasi item penelitian. Uji linearitas berfungsi untuk mengetahui linear atau 

tidaknya hubungan variabel penelitian. Pada uji asumsi penghitungan skor 

menggunakan program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) versi 

16.0. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi 

skor variabel konsep diri remaja yang orang tuanya bercerai dan variabel 

kecerdasan emosional. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan 

program SPSS dengan uji Kolmogorov Smirnov Test (K-SZ). Taraf signifikasi 

untuk menentukan normal atau tidaknya suatu item menggunakan signifikasi 

5%. Hal ini berarti data dikatakan normal apabila menunjukan signifikansi 

lebih besar dari 0,05 (p>0,05). Pada penelitian ini didaparkan hasil sebagai 

berikut: 

a. Skor skala konsep diri remaja yang orang tuanya bercerai menunjukan 

nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,579 dengan p>0,05. Hal ini 
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menunjukan bahwa skor pada item skala konsep diri remaja yang orang 

tuanya bercerai berdistribusi normal. 

b. Skor skala kecerdasan emosional menunjukan nilai Kolmogorov-

Smirnov Z sebesar 0,627 dengan p>0,05. Hal ini menunjukan bahwa 

skor pada item skala kecerdasan emosional berditribusi normal 

(Lampiran E-1). 

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui linearitas antara data variabel 

bebas dengan data variabel tergantung. Pada uji linearitas menggunakan 

penghitungan dengan menu Compare Means pada SPSS. Berdasarkan hasil 

dengan pengujian linearitas menggunakan Compare Means didapatkan hasil 

F= 45,454 dengan p<0,01, hal ini berarti terdapat hubungan yang linear 

antara kecerdasan emosional dengan konsep diri remaja yang orang tuanya 

bercerai  (Lampiran E-2). 

5.1.2. Hasil Analisis Data 

Uji hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik 

korelasi Product Moment. Hasil uji korelasi Product Moment yang menguji 

hubungan antara kecerdasan emosional dengan konsep diri remaja yang orang 

tuanya bercerai menghasilkan nilai sebesar 0,734 dengan nilai p=0,000 (p<0,01), 

artinya terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara kecerdasan 

emosional dengan konsep diri remaja yang orang tuanya bercerai (Lampiran F).  

Hasil analisis hipotesis menunjukan terdapat hubungan positif antara 

kecerdasan emosional dengan konsep diri remaja yang orang taunya bercerai. 

Semakin tinggi kecerdasan emosional maka semakin tinggi konsep diri yang 
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dimiliki oleh remaja yang orang tuanya bercerai, demikian juga sebaliknya. 

Dengan demikian hipotesis dapat diterima pada signifikansi 1%. 

5.2. Pembahasan 

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik 

korelasi Product Moment, maka memperoleh hasil rxysebesat 0,734 dengan 

signifikan 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan sangat 

signifikan antara kecerdasan emosional dengan konsep diri remaja yang orang 

tuanya bercerai. Semakin tinggi kecerdasan emosional yang dimiliki maka 

semakin tinggi konsep diri yang dimilikinya, dan sebaliknya. Hal ini menunjukan 

bahwa hipotesisterdapat hubungan positif antara kecerdasan emosional dengan 

konsep diri remaja yang orang tuanya bercerai diterima. 

Hal ini menunjukkan bahwa konsep diri remaja yang orang tuanya bercerai 

dipengaruhi oleh kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merupakan 

kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu dalam mengatur emosi dengan 

inteligensi, menjaga keseimbangan emosi dan mengungkapkannya melalui 

keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi dan keterampilan sosial 

(Goleman, 2002). Berdasarkan pengertian tersebut, seorang remaja yang 

memiliki kecerdasan emosional baik maka ia mampu memiliki konsep diri yang 

baik, hal ini dikarenakan seseorang dengan kecerdasan emosional yang baik 

maka ia mampu mengontrol emosi dan perilakunya sehingga seorang individu 

tersebut memiliki konsep diri yang baik. 

Pada penelitian ini terdapat 50 subjek dengan rentang usia 17 hingga 22 

tahun. Terdapat 13 subjek dengan jenis kelamin laki-laki dan terdapat 37 subjek 

dengan jenis kelamin perempuan. Pada subjek yang berjenis kelamin laki-laki 

terdapat 2 orang berusia 18 tahun, 2 orang berusia 19 tahun, 1 orang berusia 20 
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tahun, 2 orang berusia 21 tahun, dan 6 orang berusia 22 tahun. Sedangkan, 

pada subjek dengan jenis kelamin perempuan memiliki 2 orang dengan usia 17 

tahun, 4 orang berusia 18 tahun, 9 orang berusia 19 tahun, 9 orang berusia 20 

tahun, 8 orang berusia 21 tahun, dan 5 orang berusia 5 tahun. 

Tinggi rendahnya kecerdasan emosional yang dimiliki oleh subjek dapat 

dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin 

memiliki pengaruh dalam bagaimana seorang individu mengelola emosinya. 

Perempuan memiliki emosi perasaan yang lebih ekspresif dibandingkan dengan 

laki-laki. Beberapa penelitian menunjukan bahwa perempuan lebih menyadari 

emosinya, lebih dapat menunjukan empati dan lebih baik dibandingkan dalam 

melakukan hubungan interpersonal dibandingkan dengan laki-laki(Khaterina & 

Garliah, 2012). 

Berdasarkan faktor usia, subjek dalam penelitian ini mayoritas berusia pada 

rentang 19 hingga 21 tahun dimana pada usia ini merupakan ujung masa usia 

remaja akhir. Semakinberkembang usia, diharapkan seorang individu diharapkan 

mampu untuk melihat segala sesuatu secara objektif, mampu membedakan 

perasaan dan kenyataan, serta dapat bertindak atas dasar fakta dari pada 

perasaan (Huda, Muliani, & Jundiah, 2012). 

Hasil dari subjek penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan yang 

positif antara kecerdasan emosional dengan konsep diri remaja yang orang 

tuanya bercerai. Subjek dalam penelitian ini dapat dikatakan sebagian besar 

memiliki konsep diri yang positif, hal ini dapat dipengaruhi oleh usia yang mereka 

miliki. Subjek dalam penelitian ini mayoritas berusia 19 hingga 21 tahun dimana 

pada usia ini seorang individu sudah mampu untuk menerima perubahan fisik, 

menggali tujuan untuk masa depan, dan memiliki perasaan stabil serta positif 
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pada diri sendiri(Tarwoto & Wartonah, 2003), Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang sebelumnya telah dilakukan dengan hasil yang menunjukan bahwa nilai 

konsep diri secara umum berkembang sesuai dengan semakin bertambahnya 

tingkat usia (Huda, Muliani, & Jundiah, 2012). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dimiliki Skala Konsep Diri Remaja yang 

Orang Tuanya Bercerai memiliki mean hipotetik sebesar 70, dan SD 

sebanyak14. Berdasarkan rentang yang dimiliki konsep diri remaja yang orang 

tuanya bercerai dapat dikatakan rendah apabila terdapat pada rentang 28 hingga 

56, katagori sedang pada rentang 56,5 hingga 84, dan katagori tinggi pada 

rentang 84,5 hingga 112. Berdasarkan hasil coba lapangan yang telah diuji 

menggunakan SPSS, Skala Konsep Diri Remaja yang Orang Tuanya Bercerai 

memiliki mean empirik sebesar 84,12. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Konsep 

Diri Remaja yang Orang Tuanya Bercerai dapat dikatogerikan tinggi. 

Perbandingan nilai pada Kecerdasan Emosional memiliki mean hipotetik 

sebesar 62,5 dan SD sebanyak 12,5. Berdasarkan rentang yang dimiliki 

kecerdasan emosional dapat dikatakan rendah apabila terdapat pada rentang 25 

hingga 50, katagori sedang pada rentang 50,5 hingga 75, dan katagori tinggi 

pada rentang 75,5 hingga 100. Hasil coba lapangan yang telah diuji 

menggunakan SPSS, Skala Kecerdasan Emosional memiliki mean empirik 

sebesar 76,80. Hal ini dapat disimpulkan bahwa skor Skala Kecerdasan 

Emosional dapat dikatagorikan memiliki nilai yang tinggi. 

Berdasarkan uraian diatas, pengaruh kecerdasan emosional terhadap 

konsep diri remaja yang orang tuanya bercerai dapat dilihat pada sumbangan 

efektif (SE) dengan r koefesien determinan sebesar 0,734 maka memiliki 

sumbangan efektif sebesar 53,87%. Hal ini memiliki arti variabel kecerdasan 



43 
 

emosional memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap konsep diri remaja 

yang orang tuanya bercerai. 

Pada penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur dan 

Ekasari pada tahun 2008 dengan judul “Hubungan antara Konsep Diri dengan 

Kecerdasan Emosional pada Remaja” yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan positif antara konsep diri dengan kecerdasan emosional. Hal ini sesuai 

bahwa semakin tinggi kecerdasan emosional yang dimiliki oleh remaja maka 

semakin tinggi konsep diri yang dimilikinya.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Supratman (2015) dengan judul 

“Konsep Diri Remaja dari Keluarga Bercerai” menyatakan bahwa remaja dengan 

orang tua yang sudah bercerai menjadi aware mengenai kondisi dirinya dan 

perlahan-lahan mulai dapat menerima keadaan keluarga yang sudah tidak utuh 

kembali. Remaja yang orang tuanya telah bercerai memiliki pemaknaan untuk 

menunjukan bahwa dirinya dapat bangkit dari keterpurukan perceraian orang tua 

dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Hal lain yang dialami oleh remaja 

dengan orang tua yang bercerai adalah ia mampu untuk memiliki keterbukaan 

komunikasi empatik yang baik antara remaja dengan orang tua setelah 

perceraian. Komunikasi empatik adalah pengalaman berharga untuk transformasi 

diri remaja yang dulu telah menyaksikan pertengkaran orang tuanya secara 

langsung, hal ini dapat menyebabkan remaja dapat lebih terbuka untuk 

menerima dan menerima pengarahan dan nasihat yang diberikan orang lain 

untuk kebaikan diri remaja itu sendiri. 

Penerimaan diri merupakan salah satu aspek yang berpengaruh dalam 

pembentukan konsep diri. Perceraian orang tua yang dialami oleh remaja dapat 

mempengaruhi penerimaan diri, kemampuan remaja dalam menumbuhkan 
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penerimaan diri akan menjadikannya mampu mengontrol emosi dan dapat 

mengendalikan dirinya sendiri. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Sari(2018)dengan judul “Penerimaan Diri Pada Remaja Korban Perceraian 

Orangtua” menunjukkan bahwa peristiwa perceraian orang tua memiliki dampak 

pada kondisi psikologis dan perilaku remaja yang dapat mempengaruhi proses 

penerimaan diri. Kondisi psikologis dan perilaku yang dimiliki seperti, perasaan 

sedih, tidak percaya diri, merasa berbeda dengan orang lain, pasrah terhadap 

keadaan dan selalu menyalahkan perceraian orang tuanya. 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Pada setiap penelitian tentu akan terdapat beberapa keterbatasan serta 

kekurangan yang dapat mengurangi tingkat efisien pada suatu penelitian. 

Penelitian mengenai hubungan kecerdasan emosional dengan konsep diri 

remaja yang orang tuanya bercerai juga memiliki beberapa keterbatasan. 

Keterbatasan yang dimiliki yaitu,jumlah subjek dengan jenis kelamin perempuan 

dan laki-laki tidaklah seimbang. 
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