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 Abstrak 

 

 Kecerdasan emosional merupakan salah satu faktor internal yang 

mempengaruhi proses belajar. Untuk mengetahui sejauh mana telah 

mencapai sasaran belajar maka dibutuhkan penilaian dari hasil belajar. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan kecerdasan emosional 

dan hasil belajar matematika siswa. Kecerdasan emosional siswa 

merupakan kemampuan untuk mengendalikan emosi yang meliputi dapat 

mengenali emosi diri, dapat mengelola emosi, dapat memanfaatkan 

emosi, dapat mengenali emosi orang lain serta dapat membina hubungan 

dengan orang lain. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

instrument yang digunakan berupa angket dan dokumentasi hasil belajar 

ulangan harian 1 pada materi faktorisasi bentuk aljabar. Data yang 

diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat korelasi sebesar 0,46yang 

menyatakan ada hubungan kecerdasan emosional dan hasil belajar 

matematika siswa  yang berarti memiliki tingkat hubungan sedang. 

Melalui persamaan regresi Y =4634,04 + 1,33X, hubungan kecerdasan 

emosional dan hasil belajar matematika siswa sebesar 21,36% dan sisanya 

78,6% ditentukan faktor  lain. 

Kata Kunci: kecerdasan emosional, hasil belajar matematika 

 

Abstract 

 

Emotional intelligence is one of the internal factors that influence the 

learning process. To determine the extent to which has achieved the 

required learning objectives of the assessment of learning outcomes. The 

purpose of this study to determine the relationship of emotional 

intelligence and mathematics learning outcomes. Student Emotional 

intelligence is the ability to control emotions covering can identify 

emotions, can manage emotions, can utilize emotion, can recognize the 

emotions of others and can build relationships with other people.  

Keywords: emotional quotion, learning outcome 

This research is a quantitative instrument used a questionnaire and 

documentation of learning outcomes 1 daily test on the material form of 
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algebraic factorization. Data obtained from this study is that there is a 

correlation of 0,46yang stated there is a relationship of emotional 

intelligence and mathematics learning outcomes which means having a 

moderate degree of relationship. Through regression equation Y = 

4634.04 + 1,33X, the relationship of emotional intelligence and 

mathematics learning outcomes of 21.36% and the remaining 78.6% is 

determined other factors. 

Keywords: Emotional Intelligence, Mathematics Learning Outcomes 

 

Pendahuluan  

Belajar dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. 

faktor eksternal berasal dari luar, meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Sedangkan faktor internal adalah kemampuan yang berasal dari siswa, yang 

meliputi kecerdasan, bakat, minat, motivasi dan emosi. Goleman (dalam Wijayanti 

2013:5) menyatakan bahwa setinggi-tingginya intelektual menyumbang kira-kirab20% 

bagi faktor-faktor yang menentukan sukses individu dalam hidup . sedangkan 80% diisi 

oleh kekuatan-kekuatan lain termasuk diantaranya kecerdasan emosional. 

Menurut Robert K. Cooper dan Ayman Sawaf (1998), membuat suatu konsep 

bahwa “ Kecerdasan Emosional “ dianggap akan dapat membantu siswa dalam 

mengatasi hambatan-hambatan psikologi yang ditemuinya dalam belajar. Dengan 

demikian kecerdasan emosional dapat menjadikan siswa yang tidak menyukai 

matematika, menjadi termotivasi dan optimis untuk dapat memahami materi matematika 

yang dipelajari. sehingga terdapat hubungan antara kecerdasan emosional dan hasil 

belajar yang diperoleh siswa. 

Berdasarkan latar belakang, maka pertanyaan yang dibahas dalam penelitian ini 

adalah “Adakah hubungan antara kecerdasan emosional dan  hasil belajar matematika 

siswa pada materi faktorisasi suku aljabar di kelas VIII-D SMP PGRI 7 Sedati tahun 

pelajaran 2014/2015. 

Sesuai dengan permasalahan maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional dan  hasil belajar siswa pada materi 

faktorisasi suku aljabar di kelas VIII-D SMP PGRI 7 Sedati tahun pelajaran 2014/2015. 

 

Gardner mendefinisikan tentang kecerdasan sebagai : 

1. Kecakapan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. 
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2. Kecakapan untuk mengembangkan masalah baru untuk dipecahkan. 

3. Kecakapan untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang bermanfaat 

didalam kehidupannya. Sukmadinata (2005:96)  

Solovey Goleman (dalam Wijayanti, 2013:16) menempatkan kecerdasan 

emosi menempatkan kecerdasan pribadi Gardner dalam definisi dasar tentang 

kecerdasan emosional dan memperluasnya menjadi lima kemampauan yakni: 

1. Mengenali Emosi Diri : kesadaran mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. 

2. Mengelola Emosi : menangani perasaan agar dapat terungkap secara tepat. 

3. Memanfaatkan Emosi secara produktif : menata emosi sebagai alat untuk mencapai 

tujuan dalah hal yang sangat penting kaitannya dengan perhatian, memotivasi diri 

sendiri, menguasai diri sendiri dan untuk berkreasi. 

4. Mengenali Emosi Orang Lain: Empati. Empati merupakan kemampuan yang juga 

bergantungn kepada kesadaran diri emosional. Empati merupakan keterampilan 

bergaul yang mendasar. 

5. Membina Hubungan : sebagian besar seni membina hubungan meruapakn 

keterampilan mengelola emosi orang lain. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional adalah 

kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengendalikan atau mengelola emosi yang 

muncul pada kondisi tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu: 

a. Faktor bahan atau hal yang dipelajari. 

b. Faktor lingkungan 

c. Faktor instrumental 

d. Faktor kondisi individu siswa 

Salah satu factor yang mempengaruhi hasil belajar adalah factor kondisi 

individu siswa. Faktor kondisi individu siswa mencakup dua hal, yaitu: 

1) Kondisi fisiologis, berupa kondisi fisik dan kondisi panca indera. 

2) Kondisi psikologi, berupa bakat, minat, kecerdasan, motivasi, kemampuan kognitif 

(Purwanto, 2010:107). 

Dalam kurikulum KTSP 2006 (Permendiknas No. 22, 2006: 416) matematika 

sendiri merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, 

mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. 
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Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini 

menggunakan metode EX POST FACTO. Penelitian EX POST FACTO dilakukan 

karena penelitian berhadapan dengan situasi dimana variabel bebas tidak bisa 

dimanipulasi. Pada dasarnya penelitian dengan metode ini dilakukan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel bebas yakni kecerdasan emosional dan variabel terikat yakni 

hasil belajar. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik 

pengambilan sampel yaitu “cluster sampling”. Cluster Sampling adalah pengambilan 

sampel dari populasi dikelompokkan menjadi sub-sub populasi secara bergerombol 

(cluster) dari sub populasi selanjutnya dirinci lagi menjadi sub-populasi yang lebih 

kecil. Anggota dari sub populasi terakhir dipilih secara acak sebagai sampel penelitian. 

Untuk mengukur variabel diperlukan instrumen penelitian dan instrumen ini berfungsi 

untuk mengumpulkan data. . Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada 2 

macam yaitu : 

1. Metode Angket 

Angket merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang dia 

ketahui (Arikunto, 2010:194).  Dalam penelitian ini menggunakan satu instrument yang 

berupa angket kecerdasan emosional yang diadaptasi dari penelitian Sari, Rr LP dan 

telah divalidasi oleh 2 ahli. 

2.  Studi Dokumenter 

Dokumentasi adalah barang-barang tertulis (Arikunto, 2010:201). Metode dokumentasi 

yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan atau transkrip nilai Pada 

penelitian ini menggunakan analisis data dengan cara statistic inferensial parametris 

maka data yang diperoleh harus normal maka digunakan uji normalitas data dengan Chi 

Kuadrat. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diperoleh analisis data dan pengujian 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Analisis perhitungan normalitas untuk variabel kecerdasan emosional dapat dilihat 

pada tabel 1 berikut : 

Tabel 1 penolong Untuk Menghitung Normalitas Data Kecerdasan Emosional 
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Interva

l  
0f  hf  hff 0   20 hff 

 

 

h

h

f

ff
2

0   

42-46 3 0.999 2.001 4.004 4.00801 

47-51 3 4.9358 -1.9358 3.74732 0.75921 

52-56 11 12.5652 -1.5652 2.44985 0.19497 

57-61 10 12.5652 -2.5652 6.58025 0.52369 

62-66 7 4.9358 2.0642 4.26092 0.86327 

67-71 3 0.999 2.001 4.004 4.00801 

Jumlah  37 37 0  25.0463 10.3572 

 Harga fh = 2,7% × 37 = 0,999; 13,34 × 37 = 4,9358; 33,96% × 37 = 12,565. 

Berdasarkan perhitungan, harga Chi Kuadrat hitung (𝑋ℎ
2) = 10,3572. Selanjutnya 

dibandingkan dengan harga kuadrat Chi Kuadrat tabel dengan dk (derajat kebebasan) 

6-1 = 5 dan taraf kesalahan 5%, maka harga Chi Kuadrat Tabel (𝑋𝑡
2)= 11,070. Karena 

harga  (𝑋ℎ
2) < (𝑋𝑡

2) (8,7677 < 11,070), maka data Kecerdasan Emosional Siswa 

“Berdistribusi Normal”. 

2. Analisis perhitungan normalitas untuk variabel hasil belajar matematika dapat 

dilihat pada tabel 2 berikut: 

Tabel 2 Menghitung Normalitas Data Hasil Belajar Matematika 

Interval f0 fh (f0-fh) (f0-fh)2 
(𝐟𝟎 − 𝐟𝒉)𝟐

𝐟𝒉
 

45 – 53 2 0,999 1,001 1,002 1,003 

54 – 62 5 4,9358 0,0642 0,0041 0,0008 

63 – 71 8 12,565 -4,565 20,841 1,6586 

72 – 82 11 12,565 -1,565 2,4499 0,195 

83 – 91 8 4,9358 3,0642 9,3893 1,9023 

92 – 100 3 0,999 2,001 4,004 4,008 

Jumlah 37 37,0 0 37,69 8,7677 
Harga fh = 2,7% x 37 = 0,999; 13,34 x 37 = 4,9358; 33,96% x 37 = 12,565 

Berdasarkan perhitungan, harga Chi Kuadrat hitung (Xh
2) = 8,7677. Sedangkan harga 

Chi Kuadrat tabel dengan dk= 5 dan taraf kesalahan 5% adalah (Xt
2) =  11,070. Karena 

harga (Xh
2 < Xt

2) (8,7677 <  11,070), maka data hasil kecemasan siswa pada 

matematika “Berdistribusi Normal”. 
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3. Untuk menguji hipotesis yakni : hubungan kecerdasan emosional siswa dan hasil 

belajar siswa. Dengan menggunakan rumus korelasi product moment. Perhitungan 

rumus korelasi product moment sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
 𝑥𝑦

√( 𝑥2)( 𝑦2)
 

      = 
1651.757

√12767823
 

            = 0,46 

Dari perhitungan diatas rxy adalah 0,46. Sedangkan rtabel  dengan taraf kesalahan 5% 

adalah 0,32. Sehingga rhitung > rtabel . jadi kesimpulannya ada hubungan positif dan nilai 

koefisien korelasi antara kecerdasan emosional siswa dan hasil belajar matematika 

siswa di kelas VIII-D SMP PGRI 7 sedati  sebesar 0,46. 

4. Untuk melakukan prediksi seberapa tinggi nilai variabel terikat bila variabel bebas 

dimanipulasi (diubah-ubah) dengan menggunakan persamaan regresi. Sebelum 

analisis regresi digunakan maka diperlukan uji linieritas.  Perhitungan sebagai 

berikut : 

Tabel 3 Daftar analisi varians(Anava) regresi linier sederhana 

Sumber 

variasi 

Dk JK KT F 

Total  37 218225   

Koefisien 

(a) 

Regresi 

(bIa) 

Sisa  

1 

1 

35 

211135,8 

2196,90 

4892,3 

 

2196,90 

139,78 

 

15,71 

Tuna 

Cocok 

Galat  

16 

19 

4004,2 

888,1 

250,26 

46,74 

 

0,18 

 

Setelah dinyatakan regresi linier maka selanjutnya menghitung persamaan 

regresi. Dari tabel di atas sehingga dapat diperoleh:  

Jadi  𝑌′ = 𝑎 + 𝑏𝑋 

                                    = 4634,04 + 1,33 X 
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Dari data diata koefisien determinasinya r2 =0.4622612=0.2136. hal ini berarti hubungan 

antara kecerdasan emosional dan hasil belajar siswa di kelas VIII-D SMP PGRI 7 sedati  

21,36%. Melalui  persamaan regresi Y =4634,04 + 1,33 X . sisa 78,6% ditentukan faktor 

lain. 

Dari hasil penelitian, hubungan antara kecerdasan emosional dan hasil matematika 

belajar siswa dapat disimpulkan sebagi berikut : 

1. Terdapat korelasi sebesar 0,46 antara hubungan kecerdasan emosional siswa dan 

hasil belajar matematika siswa. Untuk rhitung  = 0,46 dan rtabel  = 0,32. Jadi  rhitung >  

rtabel. maka  kesimpulannya ada hubungan positif antara kecerdasan emosional siswa 

dan hasil belajar matematika siswa di kelas VIII-D SMP PGRI 7 Sedati sebesar 0,46 

yang menyatakan tingkat hubungan sedang. 

2. Koefisien determinasinya r =0,4622612 = 0,2136. Hal ini berarti hubungan 

kecerdasan emosional siswa dan ahsil belajar matematika siswa di kelas VIII-D SMP 

PGRI 7 Sedati  21,36%. Melalui persamaan regresi Y = 4634,04 + 1,33X. sisanya 

78,6% ditentukan faktor lain.  

Daftar Rujukan 

Ali, M. dan Asrori, M. (2008). Psikologi Remaja. Jakarta : Bumi Aksara Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,      (Jakarta:Balai 

Pustaka, 2002.  

Depdiknas. (2006). Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Jakarta: Depdiknas  

http://riau.kemenag.go.id/file/file/produkhukum/fcpt1328331919.pdf 

Dimyati dan Mudjiono. (2002). Belajar dan Pembelajaran. Bandung: Rosdakarya. 

Erman, Suherman. (2003). Matematika Realistik. Bandung: Rosdakarya 

Hamalik, Oemar. (2008). Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara. 

Purwanto, Ngalim. (2010). Psikologi Pendidikan. Bandung: Rosdakarya 

Rofiah. (2010). Proposal Penelitian Kuantitatif : Pengaruh Emosional Intelegensi 

Terhadap Akhlaq Siswa diMAN 03 Malang. Malang : UIN Malang 

http://www.lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/fullchapter/06110127.pdf 

http://riau.kemenag.go.id/file/file/produkhukum/fcpt1328331919.pdf
http://www.lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/fullchapter/06110127.pdf


84 
Jurnal Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sidoarjo 

Vol.3, No.1, April 2015 

ISSN: 2337-8166 

Sudjana, Nana. (2008). Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 

Sugiyono.  (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: 

Alfabeta 

Sukmadinata, Nana Syaodih. (2005). Landasan Psikologi Proses Pendidikan. Bandung: 

Remaja Rosdakarya. 

Suseno, Tutu April A. (2009). EQ Orang Tua Vs EQ Anak. Yogyakarta : Diglossia 

Printika 

Wijayanti, Nana. (2013). Hubungan Kecerdasan Emosional Terhadap Partisipasi Belajar 

dan Pemahaman Matematika Siswa SMAN 2 Magetan. Skripsi. Tidak 

dipublikasikan. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. 

Yuniani, Anggun. (2010). Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Tingkat 

Pemahaman Akutansi. Skripsi. Fak. Ekonomi Yogyakarta: Universitas 

Diponegoro Semarang. Diakses dari : 

http://eprints.undip.ac.id/23251/1/SKRIPSI.PDF 

http://eprints.undip.ac.id/23251/1/SKRIPSI.PDF

	Kecerdasan emosional merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi proses belajar. Untuk mengetahui sejauh mana telah mencapai sasaran belajar maka dibutuhkan penilaian dari hasil belajar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan kece...
	Kata Kunci: kecerdasan emosional, hasil belajar matematika
	Abstract
	Emotional intelligence is one of the internal factors that influence the learning process. To determine the extent to which has achieved the required learning objectives of the assessment of learning outcomes. The purpose of this study to determine th...
	Keywords: emotional quotion, learning outcome
	This research is a quantitative instrument used a questionnaire and documentation of learning outcomes 1 daily test on the material form of algebraic factorization. Data obtained from this study is that there is a correlation of 0,46yang stated there ...
	Keywords: Emotional Intelligence, Mathematics Learning Outcomes
	Pendahuluan



