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ABSTRAK 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi kecerdasan 

emosional dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar biologi. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif. 

Responden penelitian adalah siswa SMA Negeri 1 Bontang Kelas XI IPA sebanyak 

75 orang yang dipilih dengan menggunakan teknik pengambilan sampel dengan 

rumus Slovin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei 

dengan analisis regresi dalam pendekatan kuantitatif. Analisis regresi merupakan 

salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel 

terhadap variabel lain.  

Hasil penelitian ini menemukan bahwa kontribusi kecerdasan emosional 

terhadap prestasi belajar siswa sebesar 9 %, kontribusi motivasi belajar terhadap 

prestasi belajar siswa sebesar 7%, serta kontribusi kecerdasan emosional dan 

motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa sebesar 13,90 %.       

 

Kata Kunci : kecerdasan emosional, motivasi belajar,prestasi belajar 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Selama bertahun-tahun Kecerdasan Intelegensi (IQ) telah diyakini menjadi 

ukuran standar kecerdasan, namun sejalan dengan tantangan dan suasana 

kehidupan modern yang serba kompleks, ukuran standar IQ ini memicu perdebatan 

sengit dan sekaligus menggairahkan di kalangan akademisi, pendidik, praktisi 

bisnis dan bahkan publik awam, terutama apabila dihubungkan dengan tingkat 

kesuksesan atau prestasi hidup seseorang.  Proses interaksi dalam seluruh tatanan 

sosial tidak bisa ditumpukan pada logika rasio yang cenderung linier dan 

sistematik. Hal ini diperlukan suatu dimensi lain sebagai penyeimbang yang 

berupa kecerdasan intuitif atau yang lebih dikenal dengan istilah kecerdasan 

emosional (Emotional Quotient). Kecerdasan ini dapat memotivasi kondisi 

psikologis menjadi pribadi yang matang. 

Menurut Goleman (2000:44), kecerdasan intelektual (IQ) hanya 

menyumbang 20% bagi kesuksesan, sedangkan 80% adalah sumbangan faktor 

kekuatan-kekuatan lain. Menurut Ary Ginanjar Agustian (2001:9) menyatakan EQ 

adalah kemampuan untuk merasa, dan kunci kecerdasan emosi terdapat pada 

kejujuran suara hati. 

Menurut Oemar Hamalik (2007:174-175) motivasi belajar merupakan 

sesuatu yang membangkitkan semangat  atau  dorongan  serta  mengontrol minat 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-kecerdasan-emosional-eq/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-prestasi-belajar/


Jurnal Mitra Guru                                             Volume IV, Nomor 5, Oktober 2018 
 

Maryanti                                                                                                            640 

 

untuk belajar. Kuat atau lemahnya motivasi belajar seorang siswa ikut menentukan 

besar kecilnya suatu prestasi yang diraihnya. Adanya evaluasi atau tes dalam 

pembelajaran dapat diketahui sejauh mana kemajuan siswa setelah menyelesaikan 

suatu aktivitas dan juga untuk memotivasi siswa agar lebih giat belajar atau 

dengan kata lain siswa akan mengetahui prestasi belajar dalam kurun waktu 

tertentu. 

Belajar merupakan proses atau kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan, 

belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami 

sehingga hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan 

kelakuan (Oemar Hamalik, 2007:27). Kenyataannya, dalam proses belajar 

mengajar di sekolah sering ditemukan siswa yang tidak dapat meraih prestasi 

belajar yang setara dengan kemampuan inteligensinya. Ada siswa yang 

mempunyai kemampuan inteligensi tinggi tetapi memperoleh prestasi belajar yang 

relatif rendah, namun ada siswa yang walaupun kemampuan inteligensinya relatif 

rendah, dapat meraih prestasi belajar yang relatif tinggi. Itu sebabnya taraf 

inteligensi bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan 

seseorang, karena ada faktor lain yang mempengaruhi.   

Dalam hasil penelitian seperti yang dikemukakan Goleman (2001 : 48) 

bahwa kecerdasan emosi berperan dua kali lebih besar dibandingkan IQ dan 

keahlian dan berlaku untuk semua kategori pekerjaan. Dari berbagai hasil 

penelitian, telah banyak terbukti bahwa kecerdasan emosi memiliki peran yang 

jauh lebih signifikan dibanding kecerdasan intelektual, kecerdasan otak berperan 

sebatas syarat minimal meraih keberhasilan, namun kecerdasan emosi yang 

sesungguhnya mengantarkan seseorang menuju puncak prestasi, seperangkat 

kecakapan khusus seperti : empati, disiplin diri, dan inisiatif akan membedakan 

antara mereka yang sukses sebagai bintang dengan hanya sebatas bertahan di 

lapangan pekerjaan. 

Berdasarkan uraian di atas, melihat pentingnya pemahaman mengenai aspek  

kecerdasan emosional dan motivasi belajar pada diri siswa sebagai salah satu 

faktor penting untuk meraih prestasi akademik, maka penulis tertarik untuk 

meneliti secara ilmiah mengenai pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi   

terhadap prestasi belajar biologi pada siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1  Bontang.  

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “apakah kecerdasan emosional dan motivasi belajar 

berpengaruh terhadap prestasi belajar biologi siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 

Bontang ?” 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

adanya pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar biologi siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Bontang. 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 
secara teoritis dan secara praktis untuk berbagai pihak, terutama: 
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1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, sebagai tambahan perbendaharaan studi 

ilmiah mengenai kecerdasan emosional dan motivasi belajar dalam 

hubungannya dengan prestasi belajar. 

2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan 

informasi khususnya kepada para orang tua, konselor sekolah dan guru dalam 

upaya membimbing dan memotivasi siswa untuk menggali kecerdasan 

emosional dan meningkatkan motivasi belajar yang dimilikinya. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Konsep Kecerdasan Emosional 

Dalam terminologi kecerdasan pada awalnya selalu berkonotasi pada 

kecerdasan yang bersifat kognitif yang digambarkan oleh nilai IQ yang dimiliki 

individu. Dalam perkembangannya kemudian, cara berpikir yang menempatkan    

IQ sebagai faktor utama dalam menunjang  keberhasilan individu telah berubah.  

Istilah “kecerdasan emosional” pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 oleh 

psikolog Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari University of 

New Hampshire untuk menerangkan kualitas-kualitas emosional yang   tampaknya 

penting bagi keberhasilan. 

Salovey dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional atau yang sering 

disebut EQ sebagai himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan 

kemampuan memantau perasaan sosial yang melibatkan kemampuan pada orang 

lain, memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk 

membimbing pikiran dan tindakan (Goleman, 2000:15). 

Pendapat ahli  lain tentang kecerdasan emosional diberikan oleh Hendrie 

Weisinger (2006) yang menyatakan bahwa kecerdasan emosional dapat dilatih, 

dikembangkan, dan ditinggalkan, emosi bukanlah suatu karakter yang dimiliki atau 

tidak dimiliki seseorang. Sedangkan Taufik Pasiak (2006:254) menyatakan 

kematangan emosi menghasilkan keterampilan untuk membangun dan menguasai 

diri dalam konteks hubungan sosial. Kematangan emosional ini meliputi: 

keterampilan untuk sadar diri, motivasi diri, ketrampilan sosial dan kemanfaatan 

diri sosial. 

Secara analitis, Daniel Goleman (2000:166-167) mengemukakan bahwa 

aspek-aspek kecerdasan emosional meliputi hal-hal sebagai berikut : (1) kesadaran 

diri (self awareness), (2) pengaturan diri (self regulation), (3) motivasi 

(motivation), (4) empati (emphaty), (5) keterampilan sosial (social skill)  

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kecerdasan emosional adalah 

kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi dan 

memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain (empati) dan kemampuan 

untuk membina hubungan (kerjasama) dengan orang lain. Dari pengertian tersebut 

dapat dikatakan bahwa dalam kecerdasan emosional seseorang menggunakan 

emosi dengan sengaja membuat emosi bekerja untuk menuntun perilaku dan 

berpikir dalam cara-cara yang dapat mengembangkan hasil yang akan  dicapai.  

 

 

 



Jurnal Mitra Guru                                             Volume IV, Nomor 5, Oktober 2018 
 

Maryanti                                                                                                            642 

 

Konsep Motivasi Belajar 
Pada dasarnya kata motivasi berasal dari kata “motif” yang bermakna tujuan. 

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2004:61) motif adalah dorongan yang 

terarah dalam diri seseorang untuk bertindak memenuhi kebutuhan. Dalam 

kehidupan sehari hari, setiap orang memiliki motivasi, dengan banyak tujuan atau 

sasaran. Sedangkan Menurut David B. Guralnik dalam Moekijat (2007:4) ”Motive: 

an inner drive, impulse, etc. that cause one to act”. (Motif : suatu perangsang dari 

dalam, suatu gerak hati dan sebagainya yang menyebabkan seseorang melakukan 

sesuatu). Dari definisi-definisi tersebut di atas dapatlah dinyatakan bahwa suatu 

motif adalah suatu daya pendorong atau perangsang untuk melakukan sesuatu. 

Kemudian menurut Syaiful Bahri Djamarah (2002:114) mendefinisikan 

motivasi sebagai suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang ke 

dalam bentuk aktivitas (perasaan), yang dikondisikan oleh kemampuan untuk 

memenuhi sesuatu kebutuhan individual. Dalam hal ini motivasi mengacu kepada 

sejumlah kekuatan yang menghasilkan, mengarahkan, dan mempertahankan usaha 

dalam perilaku tertentu. 

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa motivasi merupakan salah 

satu komponen penting dalam meraih keberhasilan suatu proses belajar, karena 

memuat unsur pendorong bagi seseorang untuk melakukan aktivitas sendiri 

maupun kelompok dalam  mencapai suatu tujuan atau sasaran tertentu.  

Dalam  pendapat  para ahli  tentang motivasi belajar, dapat di lihat dari dua 

sudut pandang, yakni motivasi yang berasal dari dalam pribadi seseorang yang 

biasa disebut ”motivasi intrinsik” dan motivasi yang berasal dari luar diri 

seseorang yang biasa disebut ”motivasi ekstrinsik”. 

 

Prestasi  Belajar 

Prestasi belajar tidak dapat dipisahkan dari istilah belajar, karena belajar 

merupakan suatu proses, sedangkan prestasi belajar adalah hasil dari proses 

pembelajaran tersebut. Menurut Sardiman (2007:20) belajar dapat diartikan 

sebagai perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan 

latihan. Senada dengan hal tersebut, Hamalik (2007:27) berpendapat bahwa belajar 

pada manusia dapat dirumuskan sebagai suatu aktivitas mental atau psikis yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan 

perubahan-perubahan dalam pengetahuan dan nilai sikap. Belajar bukan suatu 

tujuan tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan dengan langkah-langkah  

atau  secara  prosedural.    

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan siswa untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, secara sengaja, disadari dan 

perubahan tersebut relatif menetap serta membawa pengaruh dan manfaat yang 

positif bagi siswa dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 

Penilaian terhadap hasil belajar siswa untuk mengetahui sejauh mana ia telah 

mencapai sasaran belajar inilah yang disebut sebagai prestasi belajar. Marsun dan 
Martaniah dalam Sia Tjundjing (2000:71) berpendapat bahwa prestasi belajar 

merupakan hasil kegiatan belajar, yaitu sejauh mana peserta didik menguasai 

bahan pelajaran yang diajarkan, yang diikuti oleh munculnya perasaan puas bahwa 

http://belajarpsikologi.com/macam-macam-motivasi-belajar/
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ia telah melakukan sesuatu dengan baik. Hal ini berarti prestasi belajar hanya bisa 

diketahui jika telah dilakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa. 

Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa prestasi belajar 

merupakan hasil usaha belajar yang dicapai seorang siswa berupa suatu kecakapan 

dari kegiatan belajar bidang akademik di sekolah pada jangka waktu tertentu yang 

dicatat pada setiap akhir semester di dalam buku  laporan yang disebut rapor. 

 

Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa 

Prestasi belajar siswa akan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

kecerdasan emosional dan motivasi belajar. Kecerdasan emosional yang baik akan 

dapat meningkatkan prestasi belajar, dan demikian pula dengan motivasi belajar 

yang tinggi akan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Dengan demikian diduga terdapat pengaruh posistif antara kecerdasan 

emosional dan motivasi belajar secara bersama-sama dengan prestasi belajar 

siswa. Dengan demikian semakin baik kecerdasan emosional dan motivasi belajar 

maka prestasi belajar siswa semakin tinggi. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama 

kecerdasan emosional dan motivasi belajar mempunyai pengaruh dengan prestasi 

belajar siswa. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan 

analisis regresi dalam pendekatan kuantitatif. Analisis regresi merupakan salah 

satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap 

variabel lain.  

  

Tempat, Subjek dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 yang beralamat di Jalan DI. 

Panjaitan Gang Piano 11 Nomor 59 Kecamatan Bontang Utara. Subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Bontang. Waktu penelitian 

ini dilakukan selama 3 bulan yaitu bulan April, Mei dan Juni  tahun 2012. 

 

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui 

proses pengukuran dengan menggunakan angket (kuesioner). Sedangkan teknik 

analisis data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk mengetahui hubungan antar-variabel terlebih dahulu dilakukan 

analisis terhadap persyaratan data. Oleh karena itu maka terlebih dahulu dilakukan 

uji normalitas, dan uji linieritas. 
 

Uji Normalitas  

Rangkuman data selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini : 
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Tabel  1.  Rangkuman Hasil Uji Normalitas 

Variabel n  
Taraf 

signifikansi 
Kesimpulan 

X1 75 0,05 0,395 Normal 

X2 75 0,05 0,269 Normal 

Y 75 0,05 0,552 Normal 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2012) 

Keterangan:  

 Y : Variabel Prestasi Belajar 

 X1 : Variabel Kecerdasan emosional  

 X2 : Variabel Motivasi Belajar 

 n : Jumlah sampel 

Dari hasil tabel di atas diperoleh taraf signifikansi ketiga variabel lebih besar 

dari 0,05. maka dapat disimpulkan bahwa semua data dari masing-masing variabel 

berasal dari populasi yang ‘normal’. 
 

Uji Linearitas 

Rangkuman data selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel  2. Rangkuman Hasil Uji Linieritas X1 Atas Y 
ANOVA Table 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

y * x1 Between Groups (Combined) 1579.732 25 63.189 .824 .695 

Linearity 480.799 1 480.799 6.267 .016 

Deviation from Linearity 1098.933 24 45.789 .597 .914 

Within Groups 3759.148 49 76.717   

Total 5338.880 74    

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2012) 

 

Tabel  3. Rangkuman Hasil Uji Linieritas X2 Atas Y 
ANOVA Table 

 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

y * x2 Between Groups (Combined) 1313.511 20 65.676 .881 .610 

Linearity 371.389 1 371.389 4.982 .030 

Deviation from Linearity 942.122 19 49.585 .665 .835 

Within Groups 4025.369 54 74.544 
  

Total 5338.880 74 
   

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2012) 

Dari  hasil perhitungan variabel  X1 atas Y   di atas didapat  nilai Fhitung  

sebesar 0,597 sedangkan nilai F tabel untuk dk (24:49) adalah  1,74  artinya Fhitung <  

F tabel  atau 0,597 < 1,74, maka H0 ditolak artinya data berpola linier. Begitu pula 

variabel  X1 atas Y   di atas didapat  nilai Fhitung  sebesar 0,665 sedangkan nilai F 

tabel untuk dk (19:54) adalah  1,76  artinya Fhitung <  F tabel  atau 0,665 < 1,76, maka 

H0 ditolak artinya data berpola linier. 
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Pengujian Hipotesis 

Pengaruh  Kecerdasan Emosional  (X1)  dan  Motivasi Belajar (X2) terhadap  

Prestasi Belajar Siswa (Y). 

Hipotesis yang diuji adalah: (1) Ho : y12. = 0, (2) Ha : y12. > 0. Dugaan yang 
dikemukakan untuk hipotesis alternatif (Ha) menyatakan bahwa terdapat hubungan 

antara kecerdasan emosional  dan  motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa, 

sedang hipotesis nol (H0) menyatakan: tidak terdapat hubungan antara kecerdasan 

emosional dan  motivasi belajar dengan  prestasi belajar siswa, Untuk keperluan 

pengujian hipotesis digunakan  teknik analisis regresi ganda dan korelasi ganda. 

 Hasil perhitungan analisis regresi untuk uji keberartian persamaan dan 

linieritas Y atas X1 dan X2 disajikan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4. Analisis Varians Pengujian Signifikans  

Persamaan Regresi Y atas X1 dan X2.  

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 35.536 15.319  2.320 .023 

x1 .286 .119 .267 2.414 .018 

x2 .329 .162 .224 2.028 .046 

a. Dependent Variable: y 
 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 743.301 2 371.651 5.823 .005
a
 

Residual 4595.579 72 63.827   
Total 5338.880 74    

a. Predictors: (Constant), x2, x1 
b. Dependent Variable: y 

 Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2012) 

Berdasarkan hasil perhitungan seperti tampak pada tabel 4 diperoleh 

persamaan regresi ganda: Ŷ = 35,536+0,286X1+0,329X, diperoleh F  hitung 5,823 

dengan derajat kebebasan pembilang (df1) = 2, dan derajat kebebasan penyebut 

(df2) = 72. Jika melihat dari nilai F hitung  dengan Ftabel pada taraf   0,05 diperoleh 
5,15. Nilai Fhitung > Ftabel atau (5,823 > 3,13).  Dari perbandingan tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa regresinya adalah sangat signifikan pada taraf  0,05 

atau Ho ditolak dan Ha diterima. 

Bentuk hubungan antara prestasi belajar (Y) atas kecerdasan emosional  (X1) 

dan motivasi belajar (X2) dengan persamaan regresi Ŷ= 35,536+0,286X1+0,329X. 

Dengan demikian persamaan regresi tersebut dapat dipergunakan untuk menarik 

kesimpulan mengenai hubungan secara bersama-sama antara kecerdasan 

emosional  dan motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. Dari persamaan ini 
dapat diartikan bahwa peningkatan satu unit kecerdasan emosional dan motivasi 

belajar menyebabkan peningkatan prestasi belajar sebesar 0,286 dan 0329 unit 

nilai pada konstanta 35,536. 
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Tabel 5. Korelasi Y atas X1 dan X2 

 y x1 x2 

Pearson Correlation Y 1.000 .300 .264 

x1 .300 1.000 .148 

x2 .264 .148 1.000 

Sig. (1-tailed) Y . .004 .011 

x1 .004 . .102 

x2 .011 .102 . 

N Y 75 75 75 

x1 75 75 75 

x2 75 75 75 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2012) 

Dari matrik korelasi diperoleh rhitung 0,373 pada kolom R Model Summary
b
. 

Angka menunjukkan koefisien korelasi yang sedang dan positif antar variabel 

kecerdasan emosional  (X1) dan variabel motivasi belajar (X2) dengan prestasi 

belajar (Y). Jika melihat taraf signifikansi ά 0,05 diperoleh nilai probabilitas 

mendekati 0,000. karena probabilitas mendekati 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, 

maka Ho ditolak dan Ha diterima. Begitu pula dari hasil perbandingan rhitung > rtabel 

pada taraf signifikansi  0,05  diperoleh (0,373 > 0,227), maka dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau terdapat hubungan yang positif secara 

bersama-sama antara kecerdasan emosional  (X1) dan motivasi belajar (X2) dengan 

prestasi belajar (Y). 

Koefisien determinasi atau koefisien penentu  korelasi ganda diperoleh R
2
y12. 

= 0,139.  Hal ini memberi indikasi bahwa terdapat 13,90% variasi yang terjadi 

pada variabel  prestasi belajar ditentukan oleh variabel  kecerdasan emosional  dan  

motivasi belajar secara bersama-sama yang melalui persamaan regresi ganda: 

Ŷ=35,536+0,286X1+0,329X2. Artinya kontribusi variabel X1 dan X2 terhadap 

perubahan variabel Y adalah 13,90% sedangkan 86,10% dipengaruhi oleh variabel 

selain variabel kecerdasan emosional  dan motivasi belajar. 

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

peningkatan satu unit kecerdasan emosional akan diikuti oleh peningkatan nilai 

prestasi belajar sebesar 0,286 apabila variabel motivasi belajar dalam keadaan 

konstan. Begitu pula pada peningkatan satu unit motivasi belajar akan diikuti 

peningkatan nilai prestasi belajar sebesar 0,329 apabila variabel kecerdasan 

emosional  itu berada dalam keadaaan konstan. 

Sehingga hipotesis nol yang diajukan dalam penelitian ini ditolak, sebaliknya 

hipotesis alternatif diterima. Kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang positif 

secara bersama-sama antara kecerdasan emosional dan motivasi belajar dengan 

prestasi belajar siswa. 

  

Pembahasan 

Dalam pengujian hipotesis, disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan secara bersama-sama antara kecerdasan emosional dan motivasi belajar 

dengan prestasi belajar siswa, yang ditunjukkan oleh ry1.2 sebesar 0,373. Dan Fhitung  

sebesar 5,823. Lebih besar dari Ftabel 1,980 pada taraf signifikansi  = 0,05. Pola 
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pengaruh ketiga variabel dinyatakan dengan persamaan regresi ganda Ŷ= 

35,536+0,286X1+0,329X2. Persamaan ini memberikan informasi bahwa skor 

prestasi belajar akan berubah sebesar 0,286 jika terjadi perubahan sebesar satu 

satuan unit skor kecerdasan emosional, atau sebesar 0,329 jika terjadi perubahan 

sebesar satu satuan unit skor motivasi belajar. Atau dengan kata lain bahwa 

semakin baik kecerdasan emosional  dan semakin tinggi motivasi belajar, maka 

semakin tinggi prestasi belajar siswa. Dan sebaliknya, makin buruk kecerdasan 

emosional  dan semakin rendah motivasi belajar, maka semakin rendah prestasi 
belajar siswa. 

Koefisien determinasi R
2

y12 sebesar 0,139 memberikan informasi bahwa 

13,90% variansi skor yang terjadi pada prestasi belajar ditentukan bersama-sama 

oleh kecerdasan emosional dan motivasi belajar melalui pola hubungan yang 

dinyatakan dalam persamaan regresi ganda  Ŷ= 35,536+0,286X1+0,329X2.  Nilai 

koefisien determinasi untuk x1 dan x2 terhadap Y sebesar 0,139 atau dapat 

dinyatakan sebesar 13,9%, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa variabel x1 dan 

x2 secara bersama-sama menunjukkan pengaruh yang masih rendah terhadap 

prestasi belajar siswa.  

Apabila dilihat hubungan salah satu variabel bebas dengan variabel terikat 

dalam kondisi variabel bebas lain dikontrol, maka hasil uji korelasi parsial antara 

kecerdasan emosional  dengan prestasi belajar apabila motivasi belajar dikontrol 

memperoleh koefisien korelasi parsial ry1.2 sebesar 0,300. Sedangkan uji korelasi 

parsial antara motivasi belajar dengan prestasi belajar apabila kecerdasan 

emosional  dikontrol memperoleh koefisien parsial ry2.1 sebesar 0,264. Jika dilihat 

dari besarnya  koefisien korelasi parsial di atas, perbandingan kekuatan hubungan 

antara kecerdasan emosional dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa, 

maka kecerdasan emosional memiliki kekuatan hubungan yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan kekuatan hubungan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

siswa. 

Temuan penelitian ini dengan nilai r positif mempunyai makna bahwa 

semakin tinggi kecerdasan emosional dan motivasi belajar, semakin tinggi pula 

prestasi belajar siswa. Keadaan ini antara lain disebabkan kecerdasan emosional  

yang cukup tinggi disertai motivasi belajar yang cukup tinggi akan dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. Siswa yang memiliki kecerdasan emosional  

yang tinggi dan motivasi belajar yang tinggi dalam belajar dan akan lebih 

berprestasi dibandingkan dengan yang tidak punya kecerdasan emosional  dan 

motivasi belajar yang tinggi. 

 Prestasi belajar seorang siswa dapat ditingkatkan melalui variabel  

kecerdasan emosional dan motivasi belajar. Bila dilihat dari hasil korelasi parsial 

antara variabel kecerdasan emosional  sebesar 0,300  dan motivasi belajar sebesar 

0,264 maka variabel  kecerdasan emosional  seorang mempunyai pengaruh yang 

lebih tinggi dari variabel motivasi belajar. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data pada bab IV, maka dapat 

disimpulkan : 
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1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional  (X1)  terhadap 

prestasi belajar (Y), hasil analisis menunjukkan kontribusi kecerdasan 

emosional terhadap prestasi belajar sebesar 9%.  

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar (X2)  terhadap 

prestasi belajar (Y), dari hasil analisis menunjukkan kontribusi motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar sebesar 7%.  

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional , dan motivasi 

belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa, hasil analisis 

menunjukkan kontribusi sebesar 13.9%.  

4. Secara umum terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kecerdasan 

emosional  (X1) dan motivasi belajar (X2) terhadap prestasi belajar siswa untuk 

mata pelajaran biologi (Y). 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan hasil penelitian diatas, maka 

penulis mengajukan beberapa saran diantaranya : 

1. Kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Bontang agar memperhatikan 

kecerdasan emosional yang sesuai dengan teori Goleman dengan lima indikator 

yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati dan ketrampilan sosial  

serta motivasi belajar seorang siswa dengan teori Killer yaitu attention, 

relevance, confidence, dan satifaction (ARCS). 

2. Bagi pejabat Dinas Pendidikan Kota Bontang yang berkompeten terhadap 

pembinaan siswa hendaknya melakukan evaluasi secara berkala dan konsisten 

serta memberikan laporan hasil evaluasi tersebut kepada mereka. 

3. Kontribusi kecerdasan emosional  dalam penelitian ini menunjukkan 9% 

terhadap prestasi belajar siswa. Sehingga kepada kepala sekolah hendaknya 

lebih memperhatikan dan meningkatkan bagaimana berkomunikasi secara 

terbuka dan terarah  agar prestasi belajar siswa dapat lebih optimal. 

4. Motivasi belajar dalam penelitian ini memberikan kontribusi sebesar 7% 

terhadap prestasi belajar siswa. Kontribusi ini lebih rendah dibanding dengan 

kontribusi kecerdasan emosional  sehingga kepala sekolah maupun pejabat di 

Dinas Pendidikan Kota Bontang harus memberikan perhatian yang lebih serius 

untuk meningkatkan sikap dan kebiasaan dalam kegiatan belajar mengajar 

siswa-siswa SMA Negeri 1 di Kota Bontang. 

5. Kontribusi kecerdasan emosional  dan motivasi belajar dalam penelitian ini 

menunjukkan 13,90% terhadap prestasi belajar siswa. Meskipun kontribusi 

tersebut dalam kategori cukup tinggi tetapi hal tersebut tidak bisa diabaikan dan 

harus menjadi perhatian guru. 

6. Bagi peneliti lain agar penelitian ini digunakan sebagai bahan penelitian lebih 

lanjut dan mempertajam analisisnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Ariani, Dorothea Wahyu. 2005. Pengendalian Kualitas Statistik. Yogyakarta: Andi 
Offset. 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. 

Jakarta : Bumi Aksara. 



Jurnal Mitra Guru                                             Volume IV, Nomor 5, Oktober 2018 
 

Maryanti                                                                                                            649 

 

Agustian, Ary Ginanjar. 2008.  ESQ the Way 165 Cet ke-43, Jakarta : Arga. 

Anne Bruce. 2003. How to Motivate Every Employee. Jakarta : PT. Bhuana Ilmu 

Populer Kelompok Gramedia. 

Bambang, Prasetyo dan Lina, Miftahul Jannnah. 2005. Metode Penelitian 

Kuantitatif : Teori dan Aplikasi. Jakarta : Grafindo Persada. 

Budiningsih, Asri. 2005. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta : Rineka Cipta. 

Cholid, Narbuko dan Abu, Achmadi. 2007. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi  

Aksara. 

Djamarah, Syaiful Bahri. 2002. Psikologi Belajar. Jakarta : Rineka Cipta. 

Davies, K. 2001. Pengelolaan Belajar. Jakarta : Rajawali Pers. 

Goleman, Daniel. 2000. Kecerdasan Emosional mengapa EI lebih penting 

daripada IQ.  Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 

Goleman, Daniel, 2001. Kecerdasan Emosi untuk mencapai puncak prestasi. 

Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.  

Hadi,  Sutrisno. 2004. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi. 

Hamalik,  Oemar. 2007. Psikologi Belajar dan Mengajar. Bandung: Sinar Baru 

Algensindo. 

Hamalik, Oemar. 2007. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Akasara. 

Hendrie, Weisinger. 2006. Emotional Intelligence at Work. Jakarta: Gramedia.    

Jurnal Administrasi Pendidikan Vol. IX No. 1 April 2009. 

Jurnal Ilmiah ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Vol.8 Nomor 1, Juni 2011 (hal 1-8) 

Usman, Husaini dan Akbar Purnomo Setiady. 2006. Metodologi Penelitian Sosial. 

Jakarta : PT. Bumi Aksara. 

Uno Hamzah B. 2009. Teori Motivasi & Pengukurannya. Jakarta: Bumi Aksara. 

http://mawardiumm.blogspot.com/2008/05/integrasi-dimensional-kecerdasan.html 

http://exiaprasetya.wordpress.com/2010/05/12/empat-kompetensi-dasar-guru/ 

http://www.duniapsikologi.com/2011/pengertian-motivasi/ 

http://nugrahasetiawanblogspot.com/2009/04/interpretasi-nilai- koefisien reg/ 

Moekijat. 2001. Dasar-Dasar Motivasi. Bandung: Pionir Jaya. 

Nggermanto, Agus, Ir. 2003. Quantum Quotient. Bandung : Nuansa 

Pasiak,  Taufiq. 2006. Manajemen  Kecerdasan. Bandung : Mizan 

Riduwan, 2010. Belajar Mudah Penelitian. Bandung: Alfabeta. 

Santoso, Singgih, 2003. Statistik Parametrik. Jakarta: PT. Media Elex 

Komputindo.                     

           

  

http://exiaprasetya.wordpress.com/2010/05/12/empat-kompetensi-dasar-guru/
http://www.duniapsikologi.com/2011/pengertian-motivasi

