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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode try out terpakai, sehingga data 

yang sudah valid dan reliabel menjadi data hasil penelitian. Selanjutnya 

dilakukan uji asumsi dan uji hipotesis terhadap data hasil penelitian 

tersebut.  

 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas sebaran variabel penelitian dan uji homogenitas 

hubungan variabel bebas dengan variabel tergantung. 

 

a. Uji Normalitas 

Data setiap variabel diuji dengan program uji normalitas 

sebaran. Untuk mempermudah perhitungan normalitas 

sebaran digunakan komputer program SPSS. 

Hasil uji normalitas untuk variabel kecerdasan 

emosional diperoleh nilai p = 0,200 (p > 0,05) maka datanya  

berdistribusi normal.  
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Sedangkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 

variabel  prestasi belajar adalah nilai p = 0,200 (p > 0,05) 

maka data berdistribusi normal 

 

b. Uji Linieritas 

Variabel kecerdasan emosional dan variabel prestasi 

belajar siswa mempunyai hubungan linier, hal ini ditunjukkan 

dengan Flinier 7,836 (p < 0,05). 

 

2. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi, selanjutnya uji hipotesis dengan 

menggunakan korelasi rho-Spearman. Perhitungan dilakukan dengan 

menggunakan komputer seri SPSS. Adapun hasil analisis data 

korelasi Spearman diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar rxy = 

0,577 dengan p < 0,01, maka dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan positif yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan 

prestasi belajar siswa.  

 

B. Pembahasan 

Gottman (1997, h. 27) menyatakan bahwa individu yang memiliki 

tingkat kecerdasan emosional yang lebih baik, dapat menjadi lebih 

terampil dalam menenangkan dirinya dengan cepat, jarang tertular 

penyakit, lebih terampil dalam memusatkan perhatian, lebih baik dalam 

berhubungan dengan orang lain, lebih cakap dalam memahami orang 

lain dan untuk kerja akademis di sekolah lebih baik. Keterampilan dasar 

emosional tidak dapat dimiliki secara tiba-tiba, tetapi membutuhkan 
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proses dalam mempelajarinya dan lingkungan yang membentuk 

kecerdasan emosional tersebut besar pengaruhnya.  

Hal positif akan diperoleh bila remaja diajarkan keterampilan dasar 

kecerdasan emosional, secara emosional akan lebih cerdas, penuh 

pengertian, mudah menerima perasaan-perasaan dan lebih banyak 

pengalaman dalam memecahkan permasalahannya sendiri, sehingga 

pada saat remaja akan lebih banyak sukses disekolah dan dalam 

berhubungan dengan rekan-rekan sebaya serta akan terlindung dari 

resiko-resiko seperti obat-obat terlarang, kenakalan, kekerasan serta seks 

yang tidak aman (Thaip, 2013, h. 8). 

     Goleman (2009, h.12) menyatakan bahwa banyak usaha yang 

dilakukan oleh para siswa untuk meraih prestasi belajar  agar menjadi 

yang terbaik, seperti mengikuti bimbingan belajar. Usaha ini positif, 

namun masih banyak dalam mencapai keberhasilan selain kecerdasan 

intelektual, faktor tersebut adalah kecerdasan emosional. Dengan 

kecerdasan emosional, individu mampu mengetahui dan menanggapi 

perasaan mereka sendiri dengan baik dan mampu membaca  dan 

menghadapi perasaan-perasaan orang lain dengan efektif. Individu yang 

memiliki keterampilan emosional baik berarti kemungkinan besar ia 

akan berhasil dalam kehidupan dan memiliki motivasi untuk berprestasi. 

Sedangkan individu yang tidak dapat menahan kendali atas kehidupan 

emosionalnya akan mengalami pertarungan batin yang merusak 

kemampuannya untuk memusatkan perhatian pada  tugas-tugasnya dan 

memiliki pikiran yang jernih. 
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Pada seorang remaja peran keluarga sangat penting dalam 

menentukan kehidupan emosionalnya. Apabila seorang remaja 

dibesarkan dalam keluarga bercerai dimana kedua orang tuanya tidak  

membesarkan dengan bersama-sama maka akan mempengaruhi 

kecerdasan emosionalnya. Hal ini akan berdampak buruk pada 

pergaulannya di masyarakat dan akan berdampak pada kehidupan 

emosionalnya. 

Kecerdasan emosional yang baik dapat menentukan keberhasilan 

individu dalam prestasi belajar membangun kesuksesan karir, 

mengembangkan hubungan suami-istri yang harmonis dan dapat 

mengurangi agresivitas, khususnya dalam kalangan remaja (Goleman, 

2009, h.17). Menurut Thaip (2013, h.23) kecerdasan emosi serta 

hubungannya dengan prestasi belajar, maka dapat disimpulkan bahwa 

kecerdasan emosional dapat dinyatakan sebagai salah satu faktor yang 

penting yang seharusnya dimiliki oleh siswa yang memiliki kebutuhan 

untuk meraih prestasi belajar yang lebih baik di sekolah serta 

menyiapkan mereka menghadapi dunia nyata. 

Fayombo (2012) menyatakan bahwa komponen kecerdasan 

emosional seperti menghadiri emosi, ekspresif negatif, ekspresif positif 

dan perhatian empati, seperti memprediksi prestasi akademik di 

kalangan mahasiswa. Kerangka kerja ini bisa bermanfaat bagi pendidik 

di tempat yang lebih tinggi yaitu lembaga pendidikan dalam usaha 

mereka untuk memperbaiki diri prestasi akademik mahasiswa 

psikologi  dan daerah terkait, serta mencegah kegagalan akademik. 
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Seorang remaja dengan kecerdasan emosional yang tinggi berarti 

memiliki kemampuan baik dalam mengenali emosi diri, pengendalian 

diri atau pengaturan diri, motivasi, empati, ketrampilan sosial  

(membina hubungan dengan orang lain) sehingga dalam belajar juga 

memiliki prestasi yang baik dalam hal informasi verbal, keterampilan 

intelektual, keterampilan motorik, sikap dan siasat kognitif. Dengan 

demikian dapat dikatakan adanya hubungan antara kecerdasan 

emosional dengan prestasi belajar. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Saptoto (2010, h. 20) yang menyatakan kecerdasan emosi dapat 

memengaruhi kemampuan seseorang dalam prestasi belajar. Kecerdasan 

emosinya juga akan membuat individu mampu meningkatkan hasil 

belajar. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain adalah ketika peneliti 

menyebarkan slaka di  LPI, penelitian dilakukan saat siswa sudah 

pulang sekolah sehingga waktu yang digunakan sangat terbatas karena 

mereka ingin segera pulang kerumah. Di Akpelni, penelitian dilakukan 

saat siswa sedang istirahat sekolah yaitu pukul 12.00 WIB sampai  12.30 

WIB, waktu yang digunaka sangat terbatas karena beberapa remaja yang 

sudah dipilih guru BK untuk menjadi responden sedikit lama berkumpul 

di dalam ruangan perpustakaan yang sudah di sediakan oleh pihak guru 

BK, karena siswa ada yang melakukan sholat, makan siang, serta ada 

yang sedang konseling dengan guru BK. Sehingga waktu yang tersita 

sekitar 15 menit.  
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