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ABSTRAK 
 

Kecerdasan emosi sangat menentukan intensi prososial yang sangat penting 
bagi perawat dalam menangani pasien. Tinggi rendahnya intensi prososial 
menentukan terwujudnya menjadi perilaku prososial sehingga perawat tidak 
menganggap menolong pasien hanya bagian dari tugas. Berdasarkan hal tersebut 
maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan 
emosi dengan intensi prososial pada perawat. Hipotesis dari penelitian ini adalah 
ada hubungan positif antara kecerdasan emosi dengan intensi prososial pada 
perawat 

Penelitian ini menggunakan studi populasi dengan populasinya adalah 
perawat non PNS atau BLUD di RSUD Dr. Moewardi yang berjumlah 68 subjek. 
Penelitian ini menggunakan dua skala yaitu skala kecerdasan emosi dengan 38 
aitem pernyataan dan skala intensi prososial pada perawat dengan 39 aitem 
pernyataan. Uji hipotesis hasil penelitian menggunakan teknik analisis Product 
Moment dari Spearman.  

Berdasarkan hasil uji asumsi diperoleh data dengan menggunakan teknik 
analisis product moment dari Spearman korelasi (r) sebesar 0,688 dengan             
p = 0,000 (p<0,01), Kecerdasan emosi perawat tergolong tinggi ditunjukkan 
dengan ME=89,87 sedangkan MH=72,5. Intensi prososial pada perawat tergolong 
tinggi ditunjukkan dengan ME=108,51 sedangkan MH=87,5. Sumbangan efektif 
ditunjukkan oleh nilai koefisien determinan (r²)= 0,474 berarti kecerdasan emosi 
mempengaruhi intensi prososial sebesar 47,4%. Kesimpulan dari hasil penelitian 
diperoleh bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima yaitu ada 
hubungan positif yang sangat signifikan antara kecerdasan emosi dengan intensi 
prososial pada perawat di RSUD Dr. Moewardi.    

 
Kata kunci: kecerdasan emosi, intensi prososial, perawat 
 

 

 

 



 
 

1 
 

PENDAHULUAN 
Perawat merupakan seseorang 

yang telah lulus pendidikan perawat 
dan memiliki kemampuan serta 
kewenangan melakukan tindakan 
keperawatan berdasarkan bidang 
keilmuan yang dimiliki dan 
memberikan pelayanan kesehatan 
secara holistik dan profesional untuk 
individu sehat maupun sakit (Asmadi, 
2005). Perawat dituntut untuk mampu 
memberikan penanganan yang terbaik 
bagi masyarakat. Seorang perawat 
tidak hanya dapat menjaga dan 
merawat  pasien saja, tetapi perawat 
juga dituntut agar mampu memberikan 
pertolongan  kesehatan terhadap pasien 
dan keluarganya di rumah sakit secara 
menyeluruh baik dari aspek sosial, 
biologis, psikologis, dan spiritual.  

Pengetahuan perawat tentang 
kode etik perawat untuk selalu 
memberikan pertolongan tanpa 
memandang perbedaan status 
pasiennya diharapkan perawat akan 
mampu bersikap positif  terhadap  
tugasnya tersebut. Sikap positif 
perawat terhadap tugas  tersebut akan 
mempengaruhi intensi untuk ikut serta 
memberikan pertolongan kepada 
pasiennya.  

Intensi menurut Tjahjono (1985) 
dapat diartikan sebagai niat seseorang 
untuk melakukan suatu perilaku. 
Perilaku merupakan wujud intensi yang 
sudah terealisasi dalam bentuk 
perbuatan nyata, seseorang yang 
mempunyai intensi yang kuat untuk 
menolong akan mewujudkan niatnya 
dalam bentuk perbuatan nyata yaitu 
salah satunya perilaku prososial. 
Intensi prososial akan terwujud dalam 
bentuk perilaku prososial jika sikap dan 
pengetahuan tentang nilai-nilai sosial 
dalam diri seseorang.  

Seorang yang mempunyai intensi 
prososial yang tinggi dapat terwujud 
dalam perilaku prososial yang tinggi 
pula yang ditandai dengan kemampuan 
untuk berbagi dengan orang lain, mau 
bekerja sama dengan orang lain, mau 
menolong orang yang sedang 
kesusahan, mau berderma dan 
bertindak jujur. Mussen, dkk (1989) 
menyatakan bahwa aspek-aspek intensi 
prososial yang mendorong seseorang 
untuk berperilaku prososial  meliputi:  

a. Berbagi 
Berbagi yaitu kesediaan 

untuk berbagi perasaan dengan 
orang lain dalam suasana suka 
dan duka.  

b. Kerjasama                               
Kerjasama merupakan ke-

sediaan untuk melakukan 
aktifitas bersama-sama dengan 
orang lain demi tercapainya suatu 
tujuan.  

c. Menolong  
Menolong yaitu kesediaan 

untuk menolong orang lain yang 
sedang berada dalam kesulitan.  

d. Bertindak jujur 
Bertindak jujur yaitu 

kesediaan untuk melakukan 
sesuatu seperti apa adanya, tidak 
berbuat curang atau berbohong 
terhadap orang lain.  

e. Berderma 
Berderma adalah kesediaan 

untuk memberikan sukarela 
sebagian barang miliknya kepada 
orang yang membutuhkan.  
Menurut Sarwono & Meinarno 

(2009) faktor yang intensi prososial 
mempengaruhi terwujudnya  perilaku 
menolong antara lain:  

a. Faktor situasional, faktor 
situasional meliputi: bystander, 
daya tarik, atribusi terhadap 
korban, ada model, desakan 
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waktu dan sifat kebutuhan 
korban.  

b. Faktor dari dalam diri, faktor dari 
dalam diri meliputi: kecerdasan 
emosi, sifat, jenis kelamin, 
tempat tinggal. 
Nurita (2012) menyatakan bahwa 

perawat sering pula ditugaskan secara 
bergiliran di ruangan lain dan dalam 
shift kerja yang berbeda. Selain harus 
memiliki sikap telaten serta penuh 
perhatian, perawat harus selalu 
bersedia menolong dengan penuh 
semangat, maka diperlukan pula 
kesediaan untuk selalu mengikuti 
segala yang ada hubungannya dengan 
masalah per-tolongan  kesehatan pada 
umumnya.  

Seorang perawat yang menolong 
pasien karena tuntutan pekerjaan 
apabila pekerjaannya telah selesai dan 
ada pasien yang harus ditangani maka 
perawat akan menyerahkan tanggung 
jawab kepada orang lain untuk 
menolong  atau telah ada orang-orang 
yang mengambil tanggung jawab atau 
mengatasi situasi tersebut. Hal tersebut 
menjadikan perawat merasa tidak 
mempunyai tanggung jawab untuk 
membantu meskipun hal tersebut 
merupakan tanggung jawab seorang 
perawat. Selain itu, adanya orang lain 
yang menonton menyebabkan 
seseorang merasa khawatir tentang 
pendapat orang lain menilai tindakan 
dan tugas yang dilakukan yang 
dilakukan terasa sulit sehingga 
cenderung terganggu atau kurang 
berhasil dalam bertindak (Abraham & 
Shanley, 1996).  

Perawat sebagai profesi yang 
berorientasi kepada pelayanan kesehat-
an memerlukan suatu keterampilan 
dalam mengelola emosinya. Emosi 
yang mempengaruhi suasana hati 
merupakan salah satu faktor dari 

intensi prososial untuk mewujudkan 
perilaku prososial. Perawat dituntut 
untuk memiliki kecerdasan emosi yang 
tinggi. Secara khusus para perawat 
rumah sakit membutuhkan kecerdasan 
emosi yang tinggi karena mereka 
mewakili organisasi untuk berinteraksi 
dengan banyak orang baik di dalam 
maupun di luar organisasi.   

Menurut Davis (Saam & 
Wahyuni, 2012) kecerdasan emosi 
adalah kemampuan mengenali, 
memahami, mengatur, menggunakan 
emosi secara efektif. Menurut Salovey 
& Mayer (Goleman, 2001) aspek-aspek 
yang terkandung dalam kecerdasan 
emosi adalah sebagai berikut: 

a.  Mengenali emosi diri 
Kesadaran diri mengenali 

perasaan sewaktu perasaan itu 
terjadi merupakan dasar 
kecerdasan emosional.   

b. Mengelola emosi  
Mengelola emosi yaitu 

kemampuan untuk menangani 
perasaan, sehingga perasaan 
dapat terungkap dengan baik.  

c. Memotivasi diri sendiri,  
Memotivasi diri sendiri yaitu 

kemampuan untuk menata emosi 
sebagai alat untuk mencapai 
tujuan adalah hal yang sangat 
penting dalam kaitan untuk 
memberi perhatian, untuk 
memotivasi diri sendiri dan 
menguasai diri sendiri serta untuk 
berkreasi.  

d. Mengenali emosi orang lain  
Mengenali emosi orang lain 

yaitu merupakan keterampilan 
bergaul mengetahui perasaan 
orang lain.  

e.  Membina hubungan  
Membina hubungan yaitu 

kemampuan mengelola emosi 
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orang lain dan berinteraksi secara 
mulus dengan orang lain.  
Menurut Goleman (2001) faktor 

yang mempengaruhi kecerdasan emosi 
seseorang, yaitu: 

a. Lingkungan keluarga  
Peran serta orang tua sangat 

dibutuhkan, karena orang tua 
adalah subjek pertama yang 
perilakunya diidentifikasi, 
diinternalisasi yang pada 
akhirnya akan menjadi bagian 
dari kipribadian anak.  

b. Lingkungan non keluarga 
Dalam hal ini adalah 

lingkungan masyarakat dan 
lingkungan pendidikan. Ke-
cerdasan emosi ini berkembang 
sejalan dengan perkembangan 
fisik dan mental.  
Sosok perawat yang memiliki 

kecerdasan emosi yang tinggi sangat 
diperlukan dalam pemberian 
pertolongan pada pasien. Menurut Bar-
On (Stein & Book, 2002) mengatakan 
bahwa seseorang yang memiliki 
kecerdasan emosi yang tinggi memiliki 
kemampuan dalam mengatasi tuntutan 
dan tekanan lingkungan, berbagai 
masalah atau tantangan yang muncul 
dalam hidupnya daripada seseorang 
yang lebih rendah kecerdasan 
emosinya, seperti masalah yang terjadi 
dalam lingkungan kerja, baik masalah 
dalam tuntutan kerja menghadapi 
masalah fisik dan psikososial. Masalah 
fisik berupa terdapatnya berbagai jenis 
penyakit, merawat pasien kritis atau 
gawat dan banyaknya jumlah pasien 
yang datang menjadikan beban kerja 
meningkat, sedangkan masalah 
psikososial berupa hubungan antara 
perawat lain, dokter, tim kesehatan lain 
dan hubungan antara pasien serta 
keluarga pasien sehingga untuk 
membina hubungan tersebut diperlukan 

keterampilan emosi yaitu kemampuan 
untuk mengenali emosi diri, mengelola 
emosi, memotivasi diri, mengenali 
emosi orang lain dan membina 
hubungan sosial dengan orang lain. 
Keberhasilan mengelola emosi ini akan 
membuat perawat yang bersangkutan 
menjadi lebih fokus dalam 
menjalankan tugas dan tanggung 
jawabnya.  

Berdasarkan teori diatas maka 
hipotesis dari penelitian ini adalah 
“Ada hubungan positif antara 
kecerdasan emosi dengan intensi 
prososial pada perawat”.  

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini akan menggunakan 
studi populasi. Studi populasi yaitu 
menggunakan seluruh populasi 
penelitian sebagai subjek penelitian. 
Populasi yang digunakan sebagai 
subjek sebanyak 68 perawat non PNS 
atau BLUD yang bertugas perawat di 
instalasi rawat inap Mawar (I,II, dan 
III), Melati (I,II, dan III) dan Anggrek ( 
I dam II) di RSUD Dr Moewardi. 

Skala yang digunakan adalah 
skala kecerdasan emosi dengan 38 
aitem pernyataan dan skala intensi 
prososial pada perawat dengan 39 
aitem pernyataan. 

Penelitian ini Metode analisis 
data yang digunakan untuk menguji 
hubungan antara kecerdasan emosi dan 
intensi prososial digunakan korelasi 
product moment dari Spearman SPSS 
15 for windows.   
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis data 
dengan menggunakan teknik analisis 
product moment diperoleh korelasi (r) 
sebesar 0,688 dengan p = 0,000 ( p < 
0,01 )  artinya ada hubungan positif 
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yang sangat signifikan antara 
kecerdasan emosi dengan intensi 
prososial pada perawat. Hal ini berarti 
variabel kecerdasan emosi dapat 
dijadikan prediktor untuk mengukur 
intensi prososial pada perawat. 
Kecerdasan emosi diri dapat 
mempengaruhi seberapa besar tingkat 
intensi prososial pada perawat.  

Hasil tersebut diatas 
menunjukkan kecerdasan emosi dapat 
mempengaruhi terbentuknya intensi 
prososial pada perawat. Seorang 
perawat yang setiap hari bekerja 
hampir selalu melibatkan perasaan dan 
emosi dalam merawat pasien dengan 
berbagai macam karakter. Kecerdasan 
emosi mempunyai peran penting bagi 
perawat di RSUD Dr. Moewardi yang 
memiliki intensitas kerja yang tinggi. 
Perawat yang memiliki kemampuan 
mengenali emosi diri, kemampuan 
mengelola emosi, memotivasi diri 
sendiri, mengenali emosi orang lain 
dan kemampuan dalam membina 
hubungan, maka perawat tersebut akan 
memiliki kemampuan untuk berhasil 
dalam mengatasi tuntutan dan tekanan 
dalam pekerjaannya. Perawat yang 
memiliki kemampuan mengenali emosi 
diri, akan lebih peka terhadap emosi 
atau suasana hati mereka sendiri, 
dengan ini perawat akan cenderung 
mampu berpendapat positif mengenai 
kehidupan dalam dirinya serta mampu 
mengatasi masalah dalam pekerjaannya 

 Kemampuan mengenali emosi 
diri, mengelola emosi dan memotivasi 
orang lain maka perawat akan mudah 
mengetahui penyebab emosi dan cara 
mengendalikan emosi positif maupun 
negatif yang ada pada dirinya sehingga 
meskipun perawat sedang dalam emosi 
negatif maka perawat akan tetap 
menjalankan tugasnya dalam menolong 
pasien dengan bertujuan 

menghilangkan emosi negatif yang 
dialaminya. Adanya kemampuan 
pengelolaan emosi diri sendiri dengan 
baik maka intensi prososial akan 
terbentuk, perawat akan menjalankan 
tugasnya dalam menolong pasien 
dengan memahami perasaan pasien 
yang dirawat dengan sepenuh hati tidak 
hanya karena tuntutan tugas.  

Pihak RSUD Dr. Moewardi 
menyatakan perawat non PNS atau 
BLUD mempunyai tugas yang sama 
beratnya atau kadang lebih berat 
dibandingkan dengan perawat PNS. 
Tugas perawat non PNS atau BLUD 
seperti tugas perawat PNS, akan tetapi 
kadang perawat PNS melimpahkan 
pekerjaan ke perawat non PNS atau 
BLUD. Perawat non PNS atau BLUD 
tetap dapat menjalankan tugasnya 
untuk menolong pasien dengan baik 
walaupun dengan gaji yang lebih 
sedikit daripada perawat PNS. Hal 
tersebut disebabkan berdasarkan hasil 
penelitian yang menyatakan bahwa 
perawat non PNS atau BLUD tetap 
memiliki kecerdasan emosi yang tinggi 
sehingga terbentuk intensi prososial 
yang tinggi dan terwujud dalam 
perilaku prososial ketika merawat 
pasiennya. 

Pendapat Baron & Byrne (2005) 
yang menyatakan bahwa faktor 
kecerdasan emosi merupakan salah satu 
hal yang mendorong seseorang untuk 
menolong. Keadaan emosi yang positif 
dan negatif dapat meningkatkan atau 
menghambat intensi prososial yang 
akan terwujud menjadi perilaku 
prososial tergantung pada-faktor-faktor 
spesifik dalam situasi dan pada bantuan 
yang dibutuhkan.  Berdasar penelitian 
yang dilakukan Menurut Deshpande 
dan Joseph (2009) dalam hasil 
penelitian yang di lakukan terhadap 
perawat rumah sakit menyatakan 
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bahwa tingkat kecerdasan emosi 
memiliki dampak yang signifikan 
terhadap perilaku perawat dalam 
merawat dan menolong pasien 

Arah hubungan yang positif 
menunjukkan bahwa semakin tinggi 
kecerdasan emosi maka semakin tinggi 
pula intensi prososial pada perawat. 
Sebaliknya, jika semakin rendah 
kecerdasan emosi maka semakin 
rendah pula intensi prososial. Hal ini 
sesuai dengan hipotesis yang diajukan 
dalam penelitian ini yaitu ada 
hubungan positif antara kecerdasan 
emosi dengan intensi prososial pada 
perawat. 

Variabel kecerdasan emosi 
mempunyai hasil analisis yang 
sebagian besar berada lebih tinggi dari 
rerata hipotetik (MH) = 72,5 dan rerata 
empirik (ME) = 89,87 yang berada 
dalam kategori tinggi. Hal ini berarti 
kecerdasan emosi berada dalam 
kategori tinggi. Hasil penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa variabel intensi 
prososial mempunyai mempunyai hasil 
analisis yang sebagian besar berada 
lebih tinggi dari rerata hipotetik (MH) 
= 87,5 dan rerata empirik (ME) = 
108,51 yang berada dalam kategori 
tinggi, ini berarti intensi prososial pada 
perawat berada dalam kategori tinggi. 
Menurut hasil yang diperoleh di atas 
dapat diketahui bahwa hubungan 
kecerdasan emosi dengan intensi 
prososial pada perawat adalah semakin 
tinggi kecerdasan emosi maka semakin 
tinggi pula intensi prososial pada 
perawat.  

Sesuai dengan pendapat yang 
dikemukakan oleh Rosalina (2008) 
yang menyatakan bahwa kecerdasan 
emosi perawat sangat menentukan 
perilaku menolong pasien. Seorang 
perawat yang memiliki kecerdasan 
emosi tinggi maka perilaku perawat 

dalam  memberikan pertolongan 
kepada pasien pun baik, karena  
perawat yang memiliki kecerdasan 
emosi yang baik dapat mengontrol 
emosi-emosinya pada saat  berinteraksi 
langsung dengan pasien maupun  
keluarganya. 

Perawat di RSUD Dr. Moewardi 
memiliki kecerdasan emosi yang 
tinggi dapat dilihat dari hasil analisis 
yang sebagian besar berada lebih 
tinggi dari rerata hipotetik (MH) = 
72,5 dan rerata empirik (ME) = 89,87 
yang berada dalam kategori tinggi. 
Penelitian ini didapatkan bahwa 
perawat di RSUD Dr. Moewardi 
sudah mempunyai kecerdasan emosi 
yang tinggi berarti bahwa perawat 
RSUD Dr. Moewardi sudah 
mempunyai kemampuan untuk 
mengenali emosi diri, mengelola 
emosi, memotivasi diri sendiri, 
mengenali emosi orang lain dan dapat 
membina hunbungan dengan orang 
lain. Perawat dengan kecerdasan 
emosi yang tinggi mempunyai 
karakterisitik sebagai berikut: 
memahami berbagai perasaan secara 
mendalam, mampu memikul tanggung 
jawab, empati, penyesuaian diri, 
kendali diri dan mempunyai 
pandangan moral, simpatik dan hangat 
dalam hubungan-hubungannya. 
Perawat dengan kecerdasan emosi 
yang tinggi sangat diperlukan dalam 
menangani banyak pasien dengan 
berbagi karakter yang berbeda-beda 

Menurut Bar-On (Stein & Book, 
2002) mengatakan bahwa seseorang 
yang memiliki kecerdasan emosi yang 
tinggi memiliki kemampuan dalam 
mengatasi tuntutan dan tekanan 
lingkungan, berbagai masalah atau 
tantangan yang muncul dalam 
hidupnya daripada seseorang yang 
lebih rendah kecerdasan emosinya, 
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seperti masalah yang terjadi dalam 
lingkungan kerja, baik masalah dalam 
tuntutan kerja menghadapi masalah 
fisik dan psikososial. 

Intensi prososial mempunyai 
mempunyai hasil analisis yang 
sebagian besar berada lebih tinggi dari 
rerata hipotetik (MH) = 87,5 dan rerata 
empirik (ME) = 108,51 yang berada 
dalam kategori tinggi, ini berarti intensi 
prososial pada perawat RSUD Dr. 
Moewardi berada dalam kategori 
tinggi. Perawat yang mempunyai 
intensi prososial yang tinggi akan 
terwujud kedalam perilaku prososial 
ditandai dengan kemampuan berbagi 
dengan orang lain, mau bekerjasama, 
menolong orang yang kesusahan, mau 
berderma dan bertindak jujur.  Perawat 
berhubungan langsung dengan 
menolong semua pasien yang 
ditanganinya serta pihak lain yang 
membutuhkan perhatian dan dalam 
kondisi fisik maupun mental yang  
rendah  sehingga dalam  menjalankan 
tugasnya seorang perawat harus 
mempunyai intensi prososial yang 
merupakan hal yang  penting untuk 
dimiliki perawat dalam upaya 
memberikan pelayanan yang terbaik 
kepada pasien sehingga perawat 
menolong pasien bukan sekedar 
menjalankan tugasnya sebagai perawat 
tetapi karena adanya perilaku prososial 
yang dimilikinya. Intensi prososial 
pada perawat  dapat ditingkatkan 
dengan cara menghilangkan ambiguitas 
suatu situasi serta meningkatkan 
tanggung jawab, rasa bersalah dan 
gambaran diri, serta meningkatkan 
altruisme 

Hal ini sesuai dengan pendapat 
Tjahjono (1985) yang menyatakan 
bahwa intensi sebagai niat seseorang 
untuk melakukan suatu perilaku. 
Perilaku merupakan wujud intensi yang 

sudah terealisasi dalam bentuk 
perbuatan nyata, perawat yang 
mempunyai intensi yang kuat untuk 
menolong akan mewujudkan niatnya 
dalam bentuk perbuatan nyata yaitu 
salah satunya perilaku prososial. 
Intensi prososial  akan terwujud dalam 
bentuk perilaku prososial jika sikap dan 
pengetahuan tentang nilai-nilai sosial 
ada dalam diri pribadi. Seorang yang 
mempunyai intensi prososial yang 
tinggi dapat terwujud dalam perilaku 
prososial yang tinggi pula yang 
ditandai dengan kemampuan untuk 
berbagi dengan orang lain, mau bekerja 
sama dengan orang lain, mau menolong 
orang yang sedang kesusahan, mau 
berderma dan bertindak jujur 

Berdasarkan hasil penelitian 
diperoleh sumbangan efektif variabel 
kecerdasan emosi terhadap intensi 
prososial sebesar 47,4%, yang 
ditunjukkan oleh nilai koefisien 
determinan (r²) sebesar 0,474 berarti 
masih terdapat 52,6%  faktor lain yang 
mempengaruhi intensi prososial selain 
variabel kecerdasan emosi. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa walaupun 
kecerdasan emosi mempunyai peran 
yang tinggi dalam terbentuknya intensi 
prososial ternyata ada faktor lain yang 
dapat membentuk intensi prososial 
yaitu faktor situasional (bystander, 
kondisi lingkungan, tekanan waktu, 
daya tarik, atribusi terhadap korban,  
dan ada model), faktor penolong 
(kepribadian, rasa bersalah, distres dan 
rasa empatik, jenis kelamin, tempat 
tinggal, dan pola asuh) dan faktor 
orang yang membutuhkan pertolongan 
(menolong orang yang disukai  dan 
menolong orang yang pantas ditolong). 

Hasil penelitian menunjukkan 
ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara kecerdasan emosi 
dengan intensi prososial pada perawat, 
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namun generalisasi dari hasil penelitian 
ini masih terbatas pada populasi 
penelitian yaitu di RSUD Dr. 
Moewardi, sehingga untuk penerapan 
pada ruang lingkup yang lebih luas 
dengan karakteristik yang berbeda 
maka perlu dilakukan  penelitian 
dengan menggunakan atau menambah 
variabel-variabel lain yang belum 
disertakan maupun menambah jumlah 
sampel atau subjek penelitian. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 Kesimpulan yang diperoleh dari 
penelitan ini adalah 
1. Ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara kecerdasan emosi 
dengan intensi prososial pada perawat.  
2. Kecerdasan emosi pada perawat di 
RSUD Dr.Moewardi tergolong tinggi. 
3. Intensi prososial pada perawat pada 
perawat di RSUD Dr.Moewardi 
tergolong tinggi 
4. Sumbangan efektif kecerdasan emosi  
terhadap intensi prososial pada perawat 
sebesar 47,4% 

Berdasarkan hasil penelitian ini, 
maka penulis dapat memberikan saran 
sebagai berikut: 
1. Bagi perawat  

Berdasarkan hasil penelitian 
maka perawat dapat mempertahankan 
kecerdasan emosi yang tinggi dapat 
dilakukan dengan mengikuti seminar-
seminar yang berhubungan dengan 
emosi, mengikuti kegiatan organisasi 
dan bersosialisasi sehingga dapat saling 
mengenal, bertukar pikiran, bekerja 
sama dan memecahkan konflik secara 
bersama , dengan demikian diharapkan 
dapat lebih mengenal emosi dirinya 
sendiri dan orang lain sehingga 
terbentuk intensi prososial yang 
kemudian dapat terwujud menjadi 
perilaku prososial  
2. Bagi pihak rumah sakit  

 Pihak rumah sakit diharapkan 
memberikan pelatihan maupun seminar 
tentang pengelolaan maupun 
pengendalian emosi kepada perawat. 
Selain itu, pihak rumah sakit juga dapat 
menciptakan suasana kerja yang 
kondusif dengan  cara menciptakan 
lingkungan kerja yang nyaman, 
pembagian tugas yang jelas dan 
pemberian penghargaan kepada 
perawat yang berprestasi. Suasana 
kerja yang kondusif diharapkan dapat 
mempertahankan kecerdasan emosi 
perawat yang tinggi maka juga dapat 
meningkatkan intensi prososial yang 
rendah dan mempertahankan intensi 
prososial yang sudah tinggi. 
3. Penelitian selanjutnya 

Penelitian ini hanya meninjau 
hubungan antara dua variabel serta 
jumlah populasi yang digunakan dalam 
penelitian hanya sedikit maka 
diharapkan untuk peneliti selanjutnya 
diharapkan dapat memperluas 
pembahasan teori serta memperluas 
populasi dan memperbanyak sampel, 
agar ruang lingkup dan generalisasi 
penelitian menjadi lebih luas sehingga 
kesimpulan yang diperoleh lebih 
menyeluruh dan komprehensif. 
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