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ABSTRAK 

Eny Qurniyawati, R 0105018, Hubungan Kecerdasan Emosional dengan 
Prestasi Belajar pada Mahasiswa Program Studi D IV Kebidanan Jalur Re-
guler FK UNS Tahun Ajaran 2008/2009. 
 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui signifikansi hubungan antara kecer-
dasan emosional dengan prestasi belajar pada mahasiswa program studi D IV Ke-
bidanan jalur reguler FK UNS tahun ajaran 2008/2009. 
 
Kecerdasan emosional yang rendah menyebabkan hasil belajar yang dicapai tidak 
baik. Hal ini karena kecerdasan emosional berkaitan dengan kemampuan menge-
nali emosi, mengelola emosi, memotivasi diri, empati dan membina  hubungan 
yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran. 
 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik dengan pen-
dekatan cross sectional. Populasi penelitian adalah mahasiswa program studi D 
IV Kebidanan semester VIII FK UNS, menggunakan teknik total sampling 
dengan jumlah subjek penelitian sebanyak 56 responden. Instrumen yang diguna-
kan untuk mengukur kecerdasan emosional menggunakan skala Likert yang telah 
diuji validitas dan reliabilitas, pengukuran prestasi belajar menggunakan Indeks 
Prestasi (IP). Analisis data menggunakan rumus korelasi pearson product mo-
ment. 
 
Hasil perhitungan analisis menunjukkan rhitung=0,494, kemudian diuji signifikansi 
dengan hasil thitung=4,177>ttabel=2,000. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
ada hubungan yang signifikan dengan arah positif antara kecerdasan emosional 
dan prestasi belajar. 
 
 
 
Kata kunci: Kecerdasan Emosional, Prestasi Belajar 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 
Wanita cantik 

Melukis kekuatan lewat masalahnya 
Tersenyum saat tertekan 
Tertawa saat hati menangis 
Dan mempesona karena memaafkan 

Wanita cantik 
Mengasihi tanpa pamrih 
Dan bertambah kuat dalam doa dan pengharapan 

Wanita cantik inilah kepunyaan هللا 
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5.Motivatorku: agung,etyk,endah,diyah,dwika,kiki,intan, 

heni,nia,ana,febri,tri,omey,desi,mitha... 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan seorang bidan diarahkan untuk menyiapkan tenaga ahli 

atau profesional yang dibutuhkan dilingkungan departemen penyelenggara 

yang mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang di-

perlukan dalam melaksanakan tugas seorang bidan. Hal ini tampak jelas bah-

wa tidak hanya pengetahuan dan keterampilan, melainkan juga sikap profesio-

nalisme bidan sangat diperlukan. Sikap seorang bidan yang empati, terbuka 

dan kesadaran bidan mengenai perasaan, pikiran yang dialami ibu maupun 

keluarganya merupakan wujud seorang bidan yang memiliki kecerdasan 

emosional. 

Pendidikan di Indonesia masih menekankan pada nilai akademik, ke-

cerdasan otak atau kita mengenalnya sebagai Intelligence Quotient (IQ). Pen-

didikan yang mengajarkan kecerdasan emosi meliputi pembelajaran tentang 

integritas, kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, ketahanan mental, kebijak-

sanaan dan keadilan jarang ditemukan. Kemampuan intelektual dianggap lebih 

menjawab persoalan pendidikan dibandingkan dengan kemampuan lainnya. 

Paradigma pembelajaran seperti ini diharapkan dapat diubah, karena kecer-

dasan otak saja tidak cukup bagi mahasiswa tetapi juga harus mempertim-

bangkan kecerdasan emosi atau Emotional Quotient (EQ) yang pada dasarnya 

dimiliki oleh setiap manusia (Widodo, 2008). 

1 
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Hal ini didukung dengan pernyataan Widodo (1999) bahwa banyak 

fakta orang yang cerdas dalam arti terpelajar tetapi tidak mempunyai kecer-

dasan emosi, bekerja menjadi bawahan orang yang ber-IQ lebih rendah tetapi 

unggul dalam keterampilan kecerdasan emosi. Jumadi (2005) menambahkan, 

munculnya konsep Emotional Quotient (EQ) menyumbang sebesar 75% ter-

hadap kesuksesan manusia dan hanya 4% kesuksesan yang ditentukan oleh 

kecerdasan intelektual (IQ). 

Penelitian Sandhawati (2007) mengenai kecerdasan emosional pada 

mahasiswa D IV Kebidanan jalur transfer FK UNS tahun ajaran 2006/2007, 

menggambarkan mahasiswa D IV Kebidanan memiliki kecerdasan emosional 

relatif sedang. Hal ini dibuktikan sebanyak 23 responden dari 45 mahasiswa 

dengan presentase 51,11% termasuk kategori kecerdasan emosional sedang. 

Hal tersebut menunjukkan mahasiswa D IV Kebidanan jalur transfer FK UNS 

kurang cukup baik.  

Berkaitan peranan kecerdasan emosional dalam meraih kesuksesan, 

khususnya kesuksesan sebagai seorang mahasiswa yang diukur dari prestasi 

akademik. Hal ini mendorong peneliti untuk meneliti “Hubungan kecerdasan 

emosional dengan prestasi belajar pada mahasiswa program studi D IV Kebi-

danan jalur reguler FK UNS tahun ajaran 2008/2009”. Penelitian sebelumnya 

oleh Sandhawati (2007) membuktikan adanya hubungan antara kecerdasan 

emosional dan motivasi belajar pada mahasiswa D IV Kebidanan jalur transfer 

FK UNS. Penelitian serupa oleh Rosyid (2008) membuktikan adanya penga-

ruh positif kecerdasan emosional terhadap hasil belajar matematika siswa 
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SMP Advent VII Jakarta. Penelitian Wahyuningsih (2004) turut membuktikan 

adanya hubungan antara kecerdasan emosional dan prestasi belajar pada siswa 

kelas II SMU Lab School Jakarta Timur. Pada penelitian ini berbeda dari 

penelitian Sandhawati (2007) yaitu pada segi variabel dependennya, sedang-

kan dari penelitian Rosyid (2008) dan Wahyuningsih (2004) berbeda pada segi 

subjek penelitiannya yaitu pada mahasiswa jalur reguler D IV Kebidanan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian adalah “Apakah ada hubungan yang 

signifikan antara kecerdasan emosional dan prestasi belajar pada mahasiswa 

program studi D IV Kebidanan jalur reguler FK UNS tahun ajaran 2008 

/2009?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi hubungan 

antara kecerdasan emosional dan prestasi belajar pada mahasiswa program 

studi D IV kebidanan jalur reguler FK UNS tahun ajaran 2008/2009. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

a. Menambah pengetahuan yang berhubungan dengan masalah pendidik-

an khususnya hubungan antara kecerdasan emosional dengan prestasi 

belajar. 
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b. Memperkaya hasil penelitian yang telah ada. 

c. Sebagai salah satu sumber bagi penelitian selanjutnya. 

2. Aplikatif 

Membantu memberikan informasi khususnya kepada mahasiswa, 

konselor kampus dan guru atau dosen dalam upaya membimbing dan 

memotivasi mahasiswa untuk menggali serta meningkatkan kecerdasan 

emosional yang dimilikinya. 
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Kecerdasan Emosional 

1. Pengertian 

Definisi kecerdasan menurut Shaleh (2006) adalah kapasitas se-

seorang untuk memperoleh pengetahuan (belajar dan memahami), meng-

aplikasikan pengetahuan (memecahkan masalah) dan melakukan penalaran 

abstrak. Sedangkan emosi menurut Goleman yang dikutip oleh Ali dan 

Asrori (2006) merupakan kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, naf-

su, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. 

Kecerdasan emosional dari Goleman yang dikutip Uno (2006) 

merupakan kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan 

menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-

lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres 

tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati dan berdoa. 

Pendapat mengenai definisi kecerdasan emosi atau emotional 

intelligence oleh Widodo (1999) merupakan kemampuan mengenali pera-

saan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri 

sendiri dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri 

dan dalam berhubungan dengan orang lain. 

Pendapat Davies yang dikutip oleh Satiadarma dan Waruwu 

(2003) menjelaskan bahwa inteligensi emosi merupakan kemampuan se-

5 
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seorang untuk mengendalikan emosi dirinya sendiri dan orang lain, 

membedakan satu emosi dengan lainnya, dan menggunakan informasi 

tersebut untuk menuntun proses berpikir serta perilaku seseorang. 

Kecerdasan emosi mencakup kemampuan yang berbeda, tetapi 

saling melengkapi dengan kecerdasan akademik (academic intelligence). 

Orang tidak akan mampu menggunakan kemampuan kognitif mereka se-

suai dengan potensi yang maksimum tanpa memiliki kecerdasan emosio-

nal (Widodo, 1999). 

Pentingnya otak emosional pada manusia mendorong ahli-ahli 

syaraf untuk melakukan penelitian jalannya otak emosional. Penelitian Le-

Doux yang dikutip oleh Hermaya (2006) mengemukakan bahwa Hippo-

campus dan amigdala merupakan dua bagian penting. Kedua struktur lim-

bik ini melakukan sebagian besar ingatan dan pembelajaran otak. Amig-

dala adalah spesialis masalah emosional. Apabila amigdala dipisahkan dari 

bagian-bagian otak lainnya, dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam 

menangkap makna emosional suatu peristiwa. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Jalannya Otak Emosional                                                                                                                                                        
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Berikut jalannya otak emosional pada penelitian LeDoux yang 

dikutip Hermaya (2006): Sinyal visual dikirim dari retina ke talamus yang 

bertugas menerjemahkan sinyal itu ke dalam bahasa otak. Sebagian besar 

pesan itu kemudian dikirim ke korteks visual yang menganalisis dan me-

nentukan makna dan respons yang cocok, jika respons bersifat emosional, 

suatu sinyal dikirim ke amigdala untuk mengaktifkan pusat emosi. Tetapi, 

sebagian kecil sinyal asli langsung menuju amigdala dari talamus dengan 

transmisi yang lebih cepat, sehingga memungkinkan adanya respons yang 

lebih cepat (meski kurang tepat). Jadi, amigdala dapat memicu suatu res-

pons emosional sebelum pusat-pusat korteks memahami betul apa yang 

terjadi. 

2. Ciri-ciri kecerdasan emosional 

Salovey dalam Hermaya (2006) menjelaskan lima wilayah utama 

dalam kecerdasan emosional yang menjadi indikator pengukuran kecer-

dasan emosional: 

a. Mengenali emosi diri 

Kesadaran diri yaitu mengenali perasaan sewaktu perasaan 

itu terjadi dan merupakan dasar kecerdasan emosional (Hermaya, 

2006). Mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan meng-

gunakannya untuk memandu pengambilan keputusan sendiri, memiliki 

tolok ukur yang realitas atas kemampuan diri dan kepercayaan diri 

yang kuat (Goleman dalam Widodo, 1999). 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



xx 

 

b. Mengelola emosi 

Menangani emosi sedemikian rupa sehingga berdampak po-

sitif  kepada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati dan sanggup 

menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu  sasaran serta mampu 

pulih kembali dari tekanan emosi (Goleman dalam Widodo, 1999). 

c. Memotivasi diri sendiri 

Menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan 

dan menuntun menuju sasaran, membantu mengambil inisiatif dan ber-

tindak sangat efektif, serta bertahan menghadapi kegagalan dan frus-

tasi (Goleman dalam Widodo, 1999). 

d. Mengenali emosi orang lain 

Merasakan yang dirasakan orang lain, mampu memahami 

perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan me-

nyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang (Goleman dalam Wi-

dodo, 1999). 

e. Membina hubungan 

Menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan 

orang lain, cermat membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi 

dengan lancar, menggunakan kemampuan ini untuk mempengaruhi 

dan memimpin, bermusyawarah dan menyelesaikan perselisihan dan 

untuk bekerja sama dalam tim (Goleman dalam Widodo, 1999). 
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3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional 

a. Usia 

Usia merupakan salah satu hal yang mempengaruhi emosi se-

seorang (Freund dan Baltes dalam Satiadarma dan Waruwu, 2003). 

Usia merupakan salah satu indikator yang harus dipertimbangkan da-

lam mengevaluasi kecerdasan emosi seseorang. Karena perubahan pe-

ngalaman hidup sangat mempengaruhi kondisi emosi seseorang. 

Januarsari dan Murtanto (2000) menambahkan usia yang semakin ma-

tang membantu terciptanya kestabilan emosi dan cenderung lebih han-

dal dalam memecahkan permasalahan secara realitis. 

b. Budaya dan tingkat sosial ekonomi 

Budaya dan kondisi sosial ekonomi sangat mempengaruhi 

perkembangan emosi seseorang, pernyataan yang diungkapkan  

Satiadarma dan Waruwu (2003). Seseorang dalam mengendalikan 

emosinya akan mengalami banyak perubahan apabila pindah tempat 

tinggal atau jika kondisi sosial ekonominya mengalami perubahan. 

c. Keadaan keluarga 

Hasil penelitian Ulpatusalicha (2009) menunjukkan bahwa 

keadaan keluarga menyumbang pengaruh besar terhadap kecerdasan 

emosional anak. Terutama pada kasus single parents , akan berdampak 

pada anak yaitu: kecenderungan anak yang tidak dapat mengontrol di-

ri, kecewa, frustasi, melawan peraturan, memberontak, kurang konsen-
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trasi,  murung, merasa bersalah, mudah marah, kurang motivasi, iri, 

ketidakstabilan emosi, kurang percaya diri. 

4. Pengembangan kecerdasan emosional 

Iman (2008) menjelaskan tiga langkah dalam mengembangkan 

EQ (Emotional Quotient), yaitu: Langkah 1. Membuka hati: merupakan 

langkah pertama karena hati adalah simbol pusat emosi. Hati kitalah yang 

merasa damai saat kita berbahagia, hati kita merasa tidak nyaman ketika 

sakit, sedih, marah atau patah hati. Kita mulai dengan membebaskan pusat 

perasaan kita dari impuls dan pengaruh yang membatasi kita untuk menun-

jukkan cinta satu sama lain. Langkah 2. Menjelajahi dataran emosi: sekali 

kita telah membuka hati, kita dapat melihat kenyataan dan menemukan pe-

ran emosi dalam kehidupan. Kita menjadi lebih baik dan bijak menanggapi 

perasaan kita dan perasaan orang di sekitar kita. Langkah 3. Mengambil 

tanggung jawab: untuk memperbaiki dan mengubah kerusakan hubungan, 

kita harus mengambil tanggung jawab. Kita dapat membuka hati kita dan 

memahami peta dataran emosional orang di sekitar kita. 

Pernyataan Anan dan Barnett yang dikutip Satiadarma dan 

Waruwu (2003) menunjukkan bahwa dukungan sosial berperan besar da-

lam membentuk serta mengembangkan perilaku seseorang dalam ma-

syarakat. Dukungan sosial yang dirasakan oleh individu menjembatani ke-

dekatan sosial dengan penyesuaian diri. Hal ini selaras dengan gagasan 

Goleman dalam Satia-darma dan Waruwu (2003) untuk menyadarkan 
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sosial masyarakat agar lebih aktif berpartisipasi memberikan pembelajaran 

pada generasi muda untuk lebih terampil mengendalikan emosi mereka. 

5. Pengukuran kecerdasan emosional 

Pengukuran kecerdasan emosi oleh Sadi (2004) dapat dilakukan 

dengan metode personality assessment. Beberapa metode personality 

assessment yang dianggap valid dan banyak digandrungi dalam mana-

jemen moderen karena aplikasinya yang mudah dan tidak memakan waktu 

lama, sebagai berikut: 

a. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) adalah metode yang paling 

popular di Amerika Serikat. MBTI berisi 100 pertanyaan tentang pera-

saan atau tindakan yang biasa dilakukan seseorang dalam situasi ter-

tentu. Berdasarkan jawaban individual akan diklasifikasikan dalam 

sifat-sifat ekstrovert atau introvert, sensing atau intuitif, pemikir atau 

perasa, perceiving atau judging. Dari perpaduan sifat-sifat tersebut 

akan menghadirkan tipologi kepribadian seseorang, apakah ia visioner, 

kritis, skeptis, logis, analitis dsb. 

b. DISC dikembangkan pertama kali oleh Walter Clarke pada tahun 50an, 

dan sampai sekarang tingkat akurasinya antara 83%-95%. DISC berisi 

24 soal dan seseorang diminta untuk memilih satu pernyataan yang pa-

ling mencerminkan dirinya dan satu pernyataan yang paling tidak men-

cerminkan dirinya dalam tiap soal. Biasanya tes ini dikerjakan hanya 

dalam waktu 10 menit, sudah akan dapat diketahui tipe kepribadian se-
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seorang, potensi kekuatan dan kelemahan seseorang, hal-hal yang da-

pat memotivasi orang lain, dan sikap kerja seseorang. 

c. Competence Based Interview (CBI) adalah metode interview ber-

struktur, sedikit berbeda dengan interview biasa. Metode ini dapat me-

ngungkap pengetahuan dan keterampilan seseorang, persepsi dan peri-

laku sosialnya, karakteristik pribadi, dan motivasinya. Sebelum pelak-

sanaan CBI diperlukan persiapan yang matang dari interviewer, 

Metode ini terbukti cukup efektif dalam seleksi karyawan karena me-

miliki tingkat akurasi 56% (berdasar SHL Research UK tahun 90an), 

sedikit di bawah akurasi metode assessment centre (65%), namun di 

atas akurasi psikotes (45%). Metode ini cukup murah namun memer-

lukan waktu agak panjang (1 sesi interview= ± 1 jam). 

Cara lain yang diungkapkan Msujaianhar (2009) untuk mengukur 

tinggi atau tidaknya EQ seseorang, dapat dilihat dari cara bicara, jalan, 

mengantri dan sopan santun.  

Sarwono (2007) menjelaskan bahwa di Indonesia, dengan budaya 

kolektif (kepentingan kelompok didahulukan dari pada kepentingan 

pribadi) dan motivational gravity (seorang individu tidak boleh terlalu 

'mencuat' dibandingkan dengan anggota kelompok lainnya, terutama bagi 

seniornya), sulit sekali untuk mengukur kendali emosi. Di dalam kelom-

poknya atau di hadapan pemimpin, seseorang bisa sangat terkendali, tetapi 

di luar atau di belakang semua itu, seseorang tersebut bisa memprovokasi 

unjuk rasa. Selain itu, struktur dan unsur emosi masing-masing individu 
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sangat beragam, tergantung pada suku, agama, pandangan politik, usia, je-

nis kelamin. Karena itu, sampai sekarang para pakar psikologi belum ber-

hasil mengembangkan teknik pengukuran EQ yang baku. Kalau pun sudah 

ada metode pengukuran EQ, penerapannya hanya bisa lokal dan situasi-

onal dan nilai prediksinya tidak dapat dijamin. 

 

B. Prestasi Belajar 

1. Pengertian 

Belajar merupakan tahapan perubahan seluruh tingkah laku indi-

vidu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan 

lingkungan yang melibatkan proses kognitif (Syah, 2005). 

Penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan 

terhadap proses dan hasil belajar dengan cara yang sesuai dengan karak-

teristik program studi yang bersangkutan. Penilaian terhadap hasil belajar 

sis-wa untuk mengetahui sejauhmana ia telah mencapai sasaran belajar 

disebut sebagai prestasi belajar. 

Abdullah (2008) menjelaskan bahwa prestasi belajar merupakan 

hasil yang dicapai dari suatu kegiatan atau usaha yang dapat memberikan 

kepuasan emosional dan dapat diukur dengan alat atau tes tertentu. 

Penilaian terhadap proses belajar mengajar (mata kuliah teori 

maupun praktikum) dilakukan setelah mahasiswa sekurang-kurangnya me-

laksanakan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) 

dan tugas (Peraturan Rektor UNS No. 543/H27/PP/2007 pasal 11 point 4). 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

Menurut Syah (2005) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

dan prestasi belajar dapat digolongkan menjadi: 

a. Faktor internal 

Merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu sen-

diri. Dibedakan menjadi 2 aspek yaitu fisiologis dan psikologis. Aspek 

fisiologis adalah aspek yang mencakup kondisi dari kesehatan jasmani 

dari individu, yang meliputi kesehatan badan dan panca indera. Se-

dangkan aspek psikologi menyangkut kesehatan psikis, yang meliputi 

inteligensi atau kecerdasan, sikap, bakat, minat dan motivasi. 

b. Faktor eksternal 

Merupakan hal-hal lain di luar diri yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar. Meliputi, lingkungan sekolah seperti sikap dan peri-

laku guru, staf administrasi, teman-teman sekelas, masyarakat, tetang-

ga dan juga teman-teman sepermainan dan lingkungan nonsosial meli-

puti gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga sis-

wa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar 

yang digunakan siswa. 

3. Pengukuran prestasi belajar 

Sistem penilaian yang digunakan pada prodi D IV Kebidanan 

adalah Penilaian Acuan Patokan (PAN), dengan skala penilaian 100 yang 

dikonversi menjadi skala 5, dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Penilaian Skala 5 

Nilai dalam Skala 5 Rentang 
Skor 

(Skala 100) Lambang 
Huruf 

Bobot Nilai Mata 
Kuliah 

Arti 
Lambang 

80 − 100 
70 − 79 
60 − 69 
40 − 59 
0 − 39 

A 
B 
C 
D 
E 

4 
3 
2 
1 
0 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Gagal  

Sumber: Data Sekunder, 2007 

Skala angka tersebut dipakai untuk menetapkan Indeks Prestasi 

(IP)  yang menggambarkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu 

kurun waktu tertentu sebelum menyelesaikan seluruh program (pembe-

lajaran), didapat dari pembagian antara jumlah dari bobot nilai mata kuliah 

dikalikan kredit mata kuliah dengan jumlah kredit mata kuliah yang telah 

ditempuh (Peraturan Rektor UNS No. 543/H27/PP/2007). 

 

C. Keterkaitan Kecerdasan Emosional dengan Prestasi Belajar pada 

Mahasiswa D IV Kebidanan 

Mahasiswa sering khawatir akan mengalami kegagalan atau ketidak-

berhasilan dalam meraih prestasi belajar dengan adanya persaingan dunia pen-

didikan yang semakin ketat. Banyak usaha yang dilakukan mahasiswa untuk 

meraih prestasi belajar agar lebih baik seperti mengunjungi perpustakaan, 

membaca buku-buku referensi. Hal tersebut bisa dikatakan positif, namun ma-

sih ada faktor lain yang turut berperan dalam mencapai keberhasilan selain ke-

cedasan ataupun kecakapan intelektual, yaitu kecerdasan emosional. 
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Kecerdasan intelektual tidak sepenuhnya mendominasi pencapaian 

prestasi belajar yang baik. Januarsari dan Murtanto (2002) mengemukakan 

alasan pentingnya kecerdasan emosional, bahwa kecerdasan emosional yang 

rendah menyebabkan hasil belajar yang dicapai tidak baik. Hal ini karena ke-

cerdasan emosional berkaitan dengan kesempurnaan akal, budi, ketajaman 

berpikir dan dapat menyelesaikan persoalan dengan efektif serta mampu me-

ngendalikan diri. 

Selain itu pernyataan Nirwandi (2008) bahwa orang yang cerdas ti-

dak suka menunda-nunda suatu pekerjaan, tidak selalu menunggu bantuan dari 

orang lain dan dapat mengambil suatu keputusan atau kebijakan dengan cepat 

sesuai dengan waktu yang diharapkan. Hal ini menguatkan peranan kecer-

dasan emosional dalam keberhasilan seseorang. 

Di samping itu, kemampuan seseorang dalam mengendalikan emo-

sinya dengan baik akan mempengaruhi proses berpikirnya secara positif pula. 

Seseorang dengan taraf inteligensi emosional yang baik cenderung lebih mam-

pu mengendalikan amarah dan bahkan mengarahkan energinya ke arah yang 

lebih positif, bukan ke arah ekspresi yang negatif atau destruktif (Satiadarma 

dan Waruwu, 2003). 

Penjelasan Widodo (2008) bahwa kecerdasan emosi menyangkut ba-

nyak aspek penting yaitu: empati (memahami orang lain secara mendalam), 

mengungkapkan dan memahami perasaan, mengendalikan amarah, kemandi-

rian, kemampuan menyesuaikan diri, disukai, kemampuan memecahkan masa-
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lah antar pribadi, ketekunan, kesetiakawanan dan keramahan, serta sikap hor-

mat berpengaruh terhadap keberhasilan proses belajar. 

Orang dengan keterampilan emosional yang berkembang baik berarti 

kemungkinan besar ia akan bahagia dan berhasil dalam kehidupan, menguasai 

kebiasaan pikiran yang mendorong produktivitas mereka. Orang yang tidak 

dapat menghimpun kendali tertentu atas kehidupan emosionalnya akan me-

ngalami pertarungan batin yang merampas kemampuan mereka untuk ber-

konsentrasi pada tugas atau pekerjaan ataupun untuk memiliki pikiran yang 

jernih (Widodo, 2008). 

Survei terhadap orangtua dan guru-guru memperlihatkan adanya ke-

cenderungan yang sama di seluruh dunia, yaitu generasi sekarang, lebih ba-

nyak mengalami kesulitan emosional daripada generasi sebelumnya, yaitu 

lebih kesepian dan pemurung, lebih berangasan dan kurang menghargai sopan 

santun, lebih gugup dan mudah cemas, lebih impulsif dan agresif. Keme-

rosotan emosi akan menimbulkan masalah spesifik berikut: menarik diri dari 

pergaulan atau masalah sosial, menyendiri, bersikap sembunyi-sembunyi, ba-

nyak bermuram, kurang bersemangat, merasa tidak bahagia, terlampau ber-

gantung, cemas dan depresi, menyendiri, ingin sempurna. Kemerosotan emosi 

tersebut akan diikuti pula kemerosotan dalam berprestasi (Widodo, 2008). 

 

D. Kerangka Konsep 

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan prestasi belajar 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kecerdasan emosional (EQ) 
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termasuk dalam kategori faktor internal yang bersifat psikologis turut berperan 

dalam mempengaruhi prestasi belajar. Keterkaitan kecerdasan emosional de-

ngan prestasi belajar dapat dilihat pada bagan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian 

 

 Keterangan:  

_____ : Diteliti 

_ _ _ _ : Tidak diteliti 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis alternatif (Ha): Terdapat hubungan yang signifikan antara kecerda-

san emosional dan prestasi belajar. 

 

Inteligensi/IQ 

Psikologis 

F. Internal 

Fisiologis 

F. Eksternal 

Kesadaran diri 
Pengendalian diri 
Motivasi 
Empati 
Sosialisasi 
 

belajar 

Kecerdasan 

Emosional/EQ 
Prestasi Belajar Tinggi Tinggi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik 

dengan pendekatan cross sectional, yaitu suatu penelitian untuk mempelajari 

dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dan efek, dengan pendekatan, 

observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (point time appro-

ach) (Notoatmodjo, 2005). 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di ruang kuliah program studi D IV Kebi-

danan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, pada bulan Juni 2009. 

 

C. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian menurut Tafiqurrahman (2008) terdiri dari: 

1. Populasi Target 

Merupakan populasi yang menjadi sasaran akhir, parameternya 

dibatasi oleh kriteria inklusi subjek. Pada penelitian ini adalah mahasiswa 

program studi D IV Kebidanan semester VIII. 

2. Populasi Aktual 

Populasi yang lebih kecil dari populasi target atau merupakan ba-

gian dari populasi target, tempat anggota sampel diambil. 

19 
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Populasi penelitian ini adalah mahasiswa program studi D IV 

Kebidanan semester VIII Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 

Pertimbangan pengambilan populasi tersebut, sebagai pengidentifikasian 

tingkat kematangan dalam berpikir dan bertindak mahasiswa semester VIII 

sebagai calon bidan yang diharapkan sudah stabil. Karena kestabilan emo-

si dipengaruhi oleh perubahan pengalaman hidup yang semakin bertam-

bah dengan bertambahnya usia. 

 

D. Kriteria Restriksi 

1. Kriteria Inklusi  

Merupakan karakter umum subjek dalam populasinya. Pada pe-

nelitian ini yang termasuk kriteria inklusi adalah mahasiswa program studi 

D IV Kebidanan semester VIII FK UNS. 

2. Kriteria Eksklusi 

Merupakan kriteria untuk mengeluarkan subjek yang memenuhi 

kriteria inklusi karena beberapa sebab. Kriteria eksklusi pada penelitian ini 

adalah peneliti, mahasiswa yang menolak menjadi subjek penelitian, ma-

hasiswa yang tidak hadir saat penelitian, subjek dengan status ekonomi ke-

luarga menengah ke bawah, subjek dengan status keluarga single parents, 

serta subjek yang tidak memenuhi nilai batas lulus. 
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E. Sampel dan Teknik Sampling 

Populasi penelitian yang merupakan mahasiswa program studi D IV 

Kebidanan semester VIII FK UNS berjumlah 58 orang, maka sampel diambil 

seluruhnya (Arikunto, 2006). Teknik pengambilan sampel yang digunakan da-

lam penelitian ini adalah total sampling yaitu menggunakan keseluruhan sub-

jek penelitian. 

Sampel sebagai subjek penelitian diperoleh sebanyak 56 dari 58 ma-

hasiswa program studi D IV Kebidanan semester VIII FK UNS. Sampel ter-

sebut telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria eksklusi yang me-

ngeluarkan subjek yang telah memenuhi kriteria inklusi adalah 1 mahasiswa 

sebagai peneliti dan 1 mahasiswa belum memenuhi nilai batas lulus yaitu nilai 

kurang dari 2. 

 

F. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Bebas : Kecerdasan Emosional 

a. Definisi : Kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri, 

mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, menge-

nali emosi orang lain dan kemampuan untuk mem-

bina hubungan (kerjasama) dengan orang lain. 

b. Cara Mengukur : Menggunakan kuesioner yang mencakup indikator 

kecerdasan emosional meliputi pengukuran dalam 

mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi 

diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan mem-
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bina hubungan. Pertanyaan bersifat tertutup (alter-

natif jawaban sudah tersedia). 

c. Skala : Interval 

2. Variabel Terikat : Prestasi Belajar 

a. Definisi : Hasil dari proses pembelajaran. 

b. Cara Mengukur : Menggunakan Indeks Prestasi (IP) semester VII dari 

dokumentasi pihak akademik. 

 

G. Intervensi dan Instrumentasi 

1. Kecerdasan Emosional 

a. Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan adalah angket atau kuesioner ter-

tutup berbentuk rating-scale yaitu daftar pertanyaan yang diberikan 

pada responden dan jawaban telah disediakan. Sehingga responden da-

pat langsung memilih satu jawaban pada kolom-kolom yang menun-

jukkan tingkatan-tingkatan (Arikunto, 2006). 

Kuesioner kecerdasan emosional yang digunakan pada pene-

litian ini merupakan modifikasi dari Sandhawati (2007) dan Uno 

(2006). 

Penyusunan instrumen diawali dengan menyusun kisi-kisi 

yang berfungsi sebagai pedoman dalam menuliskan butir-butir perta-

nyaan (Arikunto, 2006). Berikut kisi-kisi yang disusun oleh peneliti: 
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Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Kecerdasan Emosional 

Nomor butir jumlah No Indikator Sub indikator 

Positif Negatif  

Kesadaran emosi 1,2,4,5 3 5 

Penilaian diri 6,7,8  3 

1. Mengenali 
emosi diri 

 
Percaya diri 9,10.11 12,13 5 

Kreativitas 14,15,16,17  4 

Ketangguhan 18,19,21,22,
23 

20 6 

2.  Mengelola 
emosi 

Hubungan antar pribadi 25,26 24 3 

Optimis  27,28  2 3. Memotivasi 
diri sendiri Dorongan berprestasi 29,30  2 

Memahami orang lain  31 32 2 4. Mengenali 
emosi orang 
lain 

Mengatasi keragaman 33 ,34 35 3 

Dapat bekerjasama 36,37  2 5. Membina 
hubungan Dapat berkomunikasi 38,39,40  3 

    40 

Sumber: Data Primer, 2009 

 

Penilaian kuesioner menggunakan skala Likert. Berdasarkan 

skala Likert  terdapat 4 alternatif jawaban baik untuk pertanyaan positif 

maupun negatif sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Penskoran dengan Skala Likert (4 Alternatif Jawaban) 

Pernyataan  Singkatan  Positif Negatif 
Sangat Setuju 
Setuju 
Tidak Setuju 
Sangat Tidak Setuju 

(SS) 
(S) 

(TS) 
(STS) 

4 
3 
2 
1 

1 
2 
3 
4 

(Iskandar, 2008) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



xxxvi 

 

Instrumen atau alat ukur dapat dikatakan berkualitas dan 

mampu menghasilkan data yang akurat bila telah dilakukan uji vali-

ditas dan reliabilitas. 

Uji validitas skala kecerdasan emosional dihitung menggu-

nakan rumus korelasi pearson product moment yang dikutip dari Ari-

kunto (2006). Perhitungannya dibantu dengan program SPSS versi 17.0 

for windows, dengan rumus: 

 

{ } { }å åå å
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---

-
=

2222 )()(

))(()(

YYNXXN
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Keterangan:  

rxy = koefisien korelasi variabel x dengan variabel y. 

xy = jumlah hasil perkalian antara variabel x dengan 

variabel y. 

x = jumlah nilai setiap item. 

y = jumlah nilai konstan. 

N = jumlah subjek penelitian 

Hasil penggunaan rumus tersebut kemudian dianalisis. Bila 

hasil perhitumgan rhitung>rtabel, instrumen dinyatakan valid. Uji ini un-

tuk menghitung analisis item atau butir pernyataan serta korelasi antar 

faktor atau indikator. 

Uji validitas butir item digunakan untuk membuktikan item-

item yang dibuat telah mengungkap faktor yang diteliti. Pada pene-

litian ini untuk taraf kesalahan 5% didapat rtabel=0,361, kemudian di-
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bandingkan dengan rhitung dari masing-masing ítem, didapatkan 29 butir 

item yang valid dari 40 item. 

Korelasi antar faktor dilakukan dengan mengkorelasikan se-

tiap faktor dengan faktor lainnya dan dengan total faktornya. Berda-

sarkan hasil korelasi antar faktor dengan taraf kesalahan 1% 

(rtabel=0,463), menunjukkan rhitung>rtabel. Hal ini berarti ada hubungan 

yang signifikan, yaitu faktor-faktor pada skala kecerdasan emosional 

telah mengukur hal yang hendak diukur. 

Selanjutnya butir item yang sudah valid dilakukan uji 

reliabilitas. Uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach yang 

dikutip dari Arikunto (2006). Perhitungannya dibantu dengan program 

SPSS versi 17.0 for windows, dengan rumus:                                                                                                                        

ú
û

ù
ê
ë

é å
-úû

ù
êë
é

-
=

2
1

2

11 1
1 s

s b

k
k

r  

Keterangan: 

r11 = Reliabilitas instrumen 

k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

S
2
bs  = Jumlah varians butir 

2
1s  = Varians total 

Hasil penggunaan rumus tersebut diperoleh nilai koefisien re-

liabilitas alpha sebesar 0,910. Hasil perhitungan mendekati angka 1, 

yang berarti instrumen skala kecerdasan emosional memiliki reli-
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abilitas yang sangat baik sehingga memungkinkan atau layak diguna-

kan untuk penelitian. 

b. Cara Mengukur 

Cara pengukuran dilakukan dengan peneliti terjun langsung 

ke tempat subjek penelitian yaitu ruang kuliah mahasiswa program stu-

di D IV Kebidanan, kemudian membagikan kuesioner kecerdasan 

emosional kepada responden yang menjadi sampel penelitian. Per-

tanyaan dijawab oleh responden yang berbentuk skala Likert dengan 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. 

Hasil penelitian mengenai kecerdasan emosional, diperoleh 

subjek penelitian dengan tingkatan kecerdasan emosional dalam tiga 

kategori, yaitu tinggi, sedang, rendah. Pembagian kategori tersebut 

berdasarkan perhitungan dari nilai maksimal yang diperoleh dari 

jawaban kuesioner dikurangi nilai minimalnya dan dibagi tiga, yaitu: 

29
3

29116
=

-
 

Dari hasil perhitungan di atas, dimasukkan dalam skala 100 

dan membagi kategori kecerdasan emosional sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Rentang Kelas Interval Kecerdasan Emosional 

No. Kelas Interval Kategori 

1. 
2. 
3. 

29−58 
59–87 

88−116 

Rendah 
Sedang 
Tinggi 

Sumber: Data Primer, 2009 
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2. Prestasi belajar 

a. Alat ukur 

Dokumentasi merupakan data yang dikumpulkan dan bersifat 

orisinil untuk dipergunakan secara langsung (Arikunto, 2006). Teknik 

pemeriksaan dokumen ini digunakan untuk melakukan pengumpulan 

data terhadap prestasi belajar. 

b. Cara Mengukur 

Mengambil data yang sudah tersedia, yaitu nilai IP (Indeks 

Prestasi) semester VII sebagai subjek penelitian yang merupakan hasil 

penilaian oleh pihak akademis. Penilaian prestasi belajar tersebut 

dinyatakan dalam bentuk kuantitatif (angka) antara 1 sampai 4. 

Penelitian ini diperoleh kategori Indeks Prestasi (IP) dengan 

ketentuan: 

IP 2,00–2,75 = Memuaskan 

IP 2,76–3,50 = Sangat memuaskan 

IP 3,51−4,00 = Dengan pujian 

 

H. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Kegiatan-kegiatan dalam mengolah data, antara lain: 

a. Editing 

Memeriksa kembali kebenaran dan kelengkapan data yang di-

peroleh atau dikumpulkan (Hidayat, 2007). 
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b. Coding 

Mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden ke 

dalam kategori-kategori. Klasifikasi dilakukan dengan memberi tanda 

atau kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban (Narbuko 

dan Achmadi, 2003). 

c. Data Entry 

Memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalam master 

tabel atau database komputer (Hidayat, 2007). 

2. Analisis Data 

Penelitian untuk menguji hipotesis dan mencari hubungan kore-

lasi dua atau lebih variabel menggunakan rumus korelasi “Pearson-r” (The 

Pearson Product Moment Corelation Coeffisien) yaitu menyatakan hubu-

ngan antara variabel-variabel yang menggunakan skala interval atau rasio 

(Iskandar, 2008). Penghitungannya dibantu menggunakan program SPSS 

versi 17.0 for windows, dengan rumus: 

{ } { }å åå å
ååå

---

-
=

2222 )()(

))(()(

YYNXXN

YXXYN
rxy  

Keterangan:  

rxy = koefisien korelasi variabel x dengan variabel y 

xy = jumlah hasil perkalian antara variabel x dengan variabel y 

x = jumlah nilai setiap item 

y = jumlah nilai konstan 

N = jumlah subjek penelitian 
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Korelasi Pearson Product Moment dilambangkan r dengan 

ketentuan nilai r tidak lebih dari harga (-1<r<+1) apabila nilai r=-1 artinya 

korelasi negatif sempurna, r=0 artinya tidak ada korelasi dan r=1 berarti 

korelasi sangat kuat. Penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemu-

kan dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera pada tabel berikut: 

Tabel 3.4 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 – 0,199 
0,20 – 0,399 
0,40 – 0,599 
0,60 – 0,799 
0,80 – 1,000 

Sangat Rendah 
Rendah 
Sedang 
Kuat 

Sangat Kuat 
 (Sugiyono, 2006) 

Untuk menguji signifikansi hubungan, yaitu apakah hubungan 

yang ditemukan itu berlaku untuk seluruh populasi, maka perlu diuji signi-

fikansinya. Rumus uji signifikansi berdasarkan Sugiyono (2006) adalah: 

21

2

r

nr
t

-

-
=  

Keterangan: 

t = hitungt
 

r = nilai koefisien korelasi 

n = jumlah sampel 

Ketentuannya bila thitung lebih kecil dari ttabel, maka Ho diterima 

dan Ha ditolak. Tetapi sebaliknya bila thitung lebih besar dari ttabel, maka Ha 

diterima (Sugiyono, 2006). Analisis korelasi ini juga menggunakan pro-

gram SPSS versi 17.0 for windows. 
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I. Skema atau Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema atau Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa D IV Kebidanan 

Semester VIII FK UNS  

Ø Kriteria Inklusi 

Ø Kriteria Eksklusi 

EQ 

Koding 

Populasi 

Editing 

Prestasi 

Indeks Prestasi Skala Likert 

Data entry 

Korelasi pearson product moment 

Total Sampling 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Kecerdasan Emosional 

Hasil kategori kecerdasan emosional pada subjek penelitian melalui 

kuesioner yang telah dibagikan dan diisi, dapat dilihat pada tabel distribusi 

frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Kecerdasan Emosional 
Cakupan No. Kecerdasan 

Emosional 
Kelas Interval 

Frekuensi Persentase (%) 

1. Rendah 29−58 0 0 
2. Sedang 59–87 8 14 
3. Tinggi 88−116 48 86 

Jumlah 56 100 
Sumber: Data Primer, Juni 2009 
 

B. Prestasi Belajar 

Hasil kategori prestasi belajar pada subjek penelitian melalui data 

dokumentasi dari pihak akademis, dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Prestasi Belajar 

Cakupan No. Indeks Prestasi Kelas Interval 

Frekuensi Persentase 
(%) 

1. Memuaskan 2,00–2,75 8 14,29 

2. Sangat Memuaskan 2,76–3,50 40 71,42 
3. Dengan Pujian 3,51–4,00 8 14,29 

Jumlah 56 100 
Sumber: data primer, Juni 2009 

C. Analisis Data 
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Perhitungan korelasi Pearson Product Moment dengan bantuan SPSS 

17.0 for Windows menghasilkan nilai rhitung=0,494. Hasil tersebut kemudian 

dikonsultasikan pada tabel interpretasi koefisien korelasi, yaitu termasuk kate-

gori sedang. Uji signifikansi terhadap rhitung didapatkan thitung=4,177, kemudian 

dibandingkan dengan ttabel  untuk kesalahan 5% (0,05) dengan derajat kebe-

basan (dk)=n-2=56-2=54, diperoleh ttabel=2,000.  Karena harga thitung lebih be-

sar dari ttabel  yaitu 4,177>2,000, maka dapat diketahui  hipotesis alternatif (Ha) 

yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional 

dan prestasi belajar diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 
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PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Karakteristik Subjek Penelitian 

Mahasiswa yang menjadi subjek dalam penelitian ini telah dilakukan 

pengendalian dari pengaruh variabel perancu yaitu dengan homogenisasi dan 

alokasi subjek penelitian menggunakan kriteria restriksi. Berdasarkan kriteria 

restriksi diperoleh 56 subjek penelitian. Responden yang menjadi subjek pene-

litian merupakan mahasiswa program studi D IV Kebidanan semester VIII FK 

UNS yang telah memperoleh pengalaman praktek kebidanan dan praktek ke-

pendidikan dilahan. Latar belakang pendidikan dari keseluruhan subjek pene-

litian dari SMA. Subjek penelitian mempunyai orang tua lengkap dengan sta-

tus ekonomi keluarga masuk kategori menengah ke atas dan telah memenuhi 

Nilai Batas Lulus (NBL) yaitu jumlah Indeks Prestasi (IP) diatas 2,00. 

 

B. Analisis Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Prestasi Belajar 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh rhitung=0,494, dan setelah diuji 

signifikansi diperoleh harga thitung lebih besar dari ttabel  yaitu 4,177>2,000. Ha-

sil tersebut menyatakan ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan emo-

sional dan prestasi belajar. Dengan kata lain, semakin tinggi kecerdasan emo-

sional yang dimiliki mahasiswa maka pencapaian prestasi belajarnya akan se-

makin baik pula.  

Peranan kecerdasan emosional dalam hubungannya dengan prestasi 

belajar didukung dengan penelitian Rosyid (2008) yang menyatakan terdapat 
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pengaruh positif kecerdasan emosional terhadap hasil belajar matematika 

siswa SMP Advent VII Jakarta dari harga rhitung=0,938>rtabel=0,361. Penelitian 

Wahyuningsih (2004) turut mendukung penegakan hipotesis dengan hasil  

rhitung=0,248, menunjukkan ada hubungan antara kecerdasan emosional dan 

prestasi belajar pada siswa kelas II SMU Lab School Jakarta. 

Penelitian pendukung di atas membuktikan teori dari Januarsari dan 

Murtanto (2002) yang mengemukakan bahwa kecerdasan emosional yang 

rendah menyebabkan hasil belajar yang dicapai tidak baik. Keterampilan ke-

cerdasan emosional pada dasarnya mengacu pada sikap mengenali emosi diri, 

mengelola emosi, memotivasi diri, empati dan membina hubungan (Salovey 

dalam Hermaya, 2006). 

Hasil penelitian menunjukkan mahasiswa D IV Kebidanan semester 

VIII yang memiliki kecerdasan emosional kategori tinggi dapat mencapai 

prestasi belajar yang sangat memuaskan dan bahkan dengan pujian. Hal ini 

dibuktikan dengan mahasiswa yang mampu mengenali emosi diri menurut 

Mulyana (2008), mempunyai kepekaan atas pengambilan keputusan-kepu-

tusan masalah pribadi. Kepekaan tersebut dijelaskan oleh Goleman dalam 

Widodo (1999) sebagai mengetahui apa yang dirasakan pada suatu saat dan 

menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan sendiri, memiliki 

tolok ukur yang realitas atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat 

yang mendorong mahasiswa untuk mengaktualisasikan diri sehingga akan 

mampu memperoleh prestasi belajar yang baik. 
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Selain itu pencapaian hasil belajar yang baik didukung pula dengan 

kemampuan mahasiswa dalam mengelola emosi sedemikian rupa sehingga 

berdampak positif terhadap pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati dan 

sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran (Goleman 

dalam Widodo, 1999). Seseorang yang dapat mengelola emosi dengan baik 

akan dapat melakukan manajemen stress, ceria, optimis, tenang dalam meng-

hadapi setiap masalah, dan cerdas dalam menentukan strategi pemecahan ma-

salah, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang optimal (Dianasari, 2007). 

Motivasi juga turut menyumbang keberhasilan seseorang dalam 

meraih prestasi belajar yang baik, dengan adanya motivasi yang mendorong 

seseorang untuk berbuat atau bertindak dalam mencapai suatu tujuan atau cita-

cita, maka akan ada suatu penggerak atau motor yang memberikan energi ke-

pada mahasiswa untuk melakukan tugas secara optimal (Purwanto, 2006). 

Keberhasilan dalam belajar didukung pula sikap empati yang di-

jelaskan Goleman dalam Widodo (1999) adalah merasakan yang dirasakan 

orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan 

saling percaya dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang. Sese-

orang yang bisa menerima keadaan orang lain yang berbeda-beda dan mampu 

menghargai perbedaan, tidak mencoba membentuk orang lain berdasarkan 

citra dirinya sendiri, ketidakinginan untuk memperalat atau memanipulasi 

orang lain, menurut (Wangmuba, 2009), akan dapat berpikir positif terhadap 

orang lain dan mendorong untuk belajar dengan baik dan memperoleh hasil 

belajar yang optimal  
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Kemampuan dalam membina hubungan yang menuntut kecerdasan 

dan keterampilan seseorang dalam mengelola emosi orang lain. Sangat 

diperlukan untuk menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan 

(prestasi) seorang mahasiswa (Mulyana, 2008). 

Alasan lain yang memperkuat penegakan hipotesis yaitu pada pengu-

kuran prestasi belajar yang dilihat adalah Indeks Prestasi (IP) yang artinya se-

suai Peraturan Rektor UNS No.543/H27/PP/2007 menunjukkan tingkat keber-

hasilan mahasiswa dalam menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 

suatu kurun waktu tertentu sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan. 

Hal tersebut menunjukkan pengukuran dari prestasi belajar maha-

siswa D IV Kebidanan adalah seluruh mata kuliah yang harus diselesaikan pa-

da semester tertentu. Tes yang diberikan untuk mengukur pengetahuan yang 

dimiliki mahasiswa (soal hafalan) dan bagaimana menerapkan pengetahuan 

tersebut untuk menyelesaikan soal-soal yang ada (analisis masalah). Peranan 

kecerdasan kognitif dalam hal ini sangat berpengaruh, sesuai pernyataaan 

Januarsari dan Murtanto (2002) bahwa kecerdasan kognitif mengacu pada ke-

mampuan berkonsentrasi dan merencanakan, mengelola bahan, menggunakan 

kata dan memahaminya, memahami fakta dan mengartikannya. Namun, tanpa 

memiliki kecerdasan emosional, mahasiswa tidak mampu menggunakan ke-

mampuan kognitif mereka sesuai dengan potensi yang maksimum (Widodo, 

1999). 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



xlix 

 

 

A. Kesimpulan 

Kecerdasan emosional mempunyai hubungan yang signifikan dengan 

prestasi belajar mahasiswa program studi D IV Kebidanan jalur reguler FK 

UNS. Dengan kata lain, mahasiswa yang memiliki kecerdasan emosional ting-

gi akan diikuti prestasi belajar yang baik pula. 

 

B. Saran 

1. Mahasiswa diharapkan agar meningkatkan kemampuan dalam mengenali 

emosi diri, mengelola emosi, motivasi dalam berprestasi, mengenali emosi 

orang lain (empati) dan membina hubungan (kerjasama) atas dasar pera-

nannya dalam meraih keberhasilan mahasiswa. 

2. Pendidik sebaiknya lebih meningkatkan dalam memasukkan unsur-unsur 

kecerdasan emosional dalam proses pembelajaran. 

3. Peneliti selanjutnya sebaiknya dalam menggunakan instrumen penelitian 

tidak hanya menggunakan angket, yaitu dengan menambahkan observasi 

atau wawancara langsung agar data yang diberikan lebih akurat. 
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HUBUNGAN KECERDASAN EMOSIONAL DENGAN PRESTASI BELAJAR 

PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI D IV KEBIDANAN JALUR 

REGULER FK UNS TAHUN AJARAN 2008/2009 

 

Kepada Yth. 

Mahasiswa D IV Kebidanan Reguler Semester VIII 

FK UNS 

 

Dengan hormat, 

Bersama ini diberitahukan bahwa mahasiswa D IV Kebidanan Reguler 

semester VIII Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, bermaksud 

melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan kecerdasan emosional dengan 

prestasi belajar. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar 

Sarjana Saint Terapan. 

Kepada Mahasiswa D IV kebidanan Reguler semester VIII disediakan 

lembar pertanyaan yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kecerdasan 

emosional. Diharapkan anda mengisi lembar pertanyaan tersebut dengan senang 

hati dan jujur. Saya akan menjaga kerahasiaan atas jawaban-jawaban yang telah 

anda berikan. 

Demikian permohonan yang saya buat, atas kesediaan dan kerjasamanya 

saya ucapkan terima kasih. 

 

Surakarta, 10 Juni 2009 

Hormat saya, 

 

Eny Qurniyawati 

Lampiran 3 

Instrumen Kuesioner Kecerdasan Emosional 

HUBUNGAN KECERDASAN EMOSIONAL DENGAN PRESTASI BELAJAR 

PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI D IV KEBIDANAN 

JALUR REGULER FK UNS TAHUN AJARAN 2008/2009 
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Nama :  

NIM :  

Umur sekarang : 

Status orang tua : Single/Lengkap 

Pendapatan ortu/bulan :  

J 1-2 

juta 

J 2-3 

juta 

J 3-

4 juta 

J > 

4 juta 

Petunjuk pengisian kuesioner 

1. Berikut ini adalah kuesioner kecerdasan emosional yang nantinya hasil 

jawaban anda akan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya hubungan. 

2. Isilah identitas anda pada tempat yang telah disediakan dengan 

mengutamakan kejujuran. Kerahasiaan dijaga sepenuhnya peneliti. 

3. Baca dan pahami tiap item pernyataan dengan baik dan cermat. 

4. Pada kolom pernyataan telah disediakan 4 alternatif jawaban yang dapat anda 

pilih yaitu: 

SS : sangat setuju, apabila pernyataan sangat sesuai dengan kondisi 

anda. 

S : setuju apabila pernyataan sesuai dengan kondisi anda 

TS : tidak setuju apabila pernyataan tidak sesuai dengan kondisi anda. 

STS : sangat tidak setuju apabila pernyataan sangat tidak sesuai dengan 

kondisi anda. 

5. Berilah tanda silang (X) pada kolom yang tersedia sesuai dengan keadaan 

yang anda alami. 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya bisa mengatakan kapan saya menjadi 

marah 

 X   
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SS S TS STS 

1. Saya belajar banyak tentang diri sendiri dengan 

mendengarkan perasaan saya 

    

2. Saya menerima perasaan saya sebagaimana adanya      

3. Saya menyadari kekurangan dan kelebihan yang 

ada pada diri saya 

    

4. Saya meluangkan waktu untuk merenung dan 

belajar dari pengalaman 

    

5. Saya terbuka dan menerima umpan balik atau saran 

dari orang lain 

    

6. Saya yakin dengan kemampuan sendiri, dalam 

menjalankan tugas yang harus diselesaikan 

    

7. Saya berani dan siap berkorban dalam menjalankan 

tugas 

    

8. Saya mampu membuat keputusan yang baik dalam 

kondisi/keadaan tertekan 

    

9. Saya tidak pernah memikirkan yang saya inginkan 

sebelum bertindak 

    

10. Saya berperan serta dalam berbagai informasi dan 

gagasan 

    

11. Saya ahli dalam menggodok pemecahan masalah 

sampai menghasilkan sejumlah pilihan 

    

12. Saya dapat memperoleh yang saya butuhkan jika 

tekad saya sudah bulat 

    

13. Saya bisa menunggu dengan sabar bila harus 

demikian 

    

14. Saya takut mencoba lagi bila sudah pernah gagal 

dalam pekerjaan yang sama 

    

15. Saya sering mengesampingkan dahulu masalah 

untuk mendapatkan perspektif yang lebih baik 

    

16. Bila menghadapi suatu masalah, saya memusatkan 

perhatian pada yang dapat saya perbuat untuk 

memecahkannya 

    

17. Saya merasa tidak nyaman bila seseorang terlalu 

dekat secara emosional dengan saya 

    

18. Bila mempunyai masalah, saya tahu harus pergi 

kemana dan harus berbuat apa untuk 

memecahkannya 

    

19. Keyakinan dan nilai-nilai yang saya anut menuntun     
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Lampiran 4 

Tabel Uji Validitas Item 
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Item 1 0,586* Valid 

Item 2 0,335 Invalid 

Item 3 0,326 Invalid 

Item 4 0,237 Invalid 

Item 5 0,606* Valid 

Item 6 0,522* Valid 

Item 7 0,429* Valid 

Item 8 0,551* Valid 

Item 9 0,379* Valid 

Item 10 0,636* Valid 

Item 11 0,602* Valid 

Item 12 0,538* Valid 

Item 13 0,282 Invalid 

Item 14 0,421* Valid 

Item 15 0,108 Invalid 

Item 16 0,320 Invalid 

Item 17 0,492* Valid 

Item 18 0,705* Valid 

Item 19 0,536* Valid 

Item 20 0,647* Valid 

Item 21 0,163 Invalid 

Item 22 0,387* Valid 

Item 23 0,623* Valid 

Item 24 0,501* Valid 

Item 25 0,708* Valid 

Item 26 0,520* Valid 

Item 27 0,351 Invalid 

Item 28 0,414* Valid 

Item 29 0,549* Valid 

Item 30 0,611* Valid 

Item 31 0,488* Valid 

Item 32 0,380* Valid 

Item 33 0,239 Invalid 

Item 34 0,397* Valid 

Item 35 0,344 Invalid 

Item 36 0,630* Valid 

Item 37 0,472* Valid 

Item 38 0,614* Valid 
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Lampiran 5 

Tabel Uji Validitas Faktor 

Correlations 

  F1 F2 F3 F4 F5 Ftotal 

Pearson Correlation 1 .502** .349 .265 .612** .813** 

Sig. (2-tailed)  .005 .059 .157 .000 .000 

F1 

N 30 30 30 30 30 30 

Pearson Correlation .502** 1 .756** .543** .390* .885** 

Sig. (2-tailed) .005  .000 .002 .033 .000 

F2 

N 30 30 30 30 30 30 

Pearson Correlation .349 .756** 1 .457* .080 .696** 

Sig. (2-tailed) .059 .000  .011 .675 .000 

F3 

N 30 30 30 30 30 30 

Pearson Correlation .265 .543** .457* 1 .116 .594** 

Sig. (2-tailed) .157 .002 .011  .540 .001 

F4 

N 30 30 30 30 30 30 

Pearson Correlation .612** .390* .080 .116 1 .601** 

Sig. (2-tailed) .000 .033 .675 .540  .000 

F5 

N 30 30 30 30 30 30 

Pearson Correlation .813** .885** .696** .594** .601** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 .000  

Ftotal 

N 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Lampiran 6 
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Tabel Uji Reliabilitas 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Cases 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.910 29 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 7 

Hasil Analisis Data 

Correlations 
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  Kecerdasan 
Emosional 

Prestasi 
Belajar 

Pearson Correlation 1 .494* 

Sig. (2-tailed)  .000 

Kecerdasan Emosional 

N 56 56 

Pearson Correlation .494* 1 

Sig. (2-tailed) .000  

Prestasi Belajar 

N 56 56 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

Model Summaryb 

Change Statistics  
 
Model R 

R 
Square 

Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
R Square 
Change 

F 
Change 

 
df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .494a .244 .230 4.983 .244 17.441 1 54 .000 

a. Predictors: (Constant), Prestasi Belajar 

b. Dependent Variable: Kecerdasan Emosional 

 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

KecerdasanEmosional 92.43 5.679 56 

PrestasiBelajar 3.1143 .31964 56 

 
 

 

 

Tabel Korelasi Kecerdasan Emosional dengan Prestasi Belajar 

No. NIM Jumlah EQ Nilai IP 

1 R01 94 3.02 

2 R02 108 3.26 
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3 R04 93 3.17 

4 R06 99 3.78 

5 R07 94 3.10 

6 R08 88 3.34 

7 R09 80 3.11 

8 R10 87 2.62 

9 R11 88 3.26 

10 R12 92 3.36 

11 R13 94 3.23 

12 R14 92 3.49 

13 R15 90 3.06 

14 R17 98 2.98 

15 R19 96 3.51 

16 R21 91 3.04 

17 R22 92 3.53 

18 R23 89 3.00 

19 R24 95 3.44 

20 R25 95 3.37 

21 R27 97 3.55 

22 R28 101 3.34 

23 R29 88 3.23 

24 R32 93 3.60 

25 R33 81 2.51 

26 R36 91 3.07 

27 R37 90 3.14 

28 R38 90 2.47 

29 R41 92 2.70 

30 R42 91 3.12 

31 R45 99 3.69 

32 R46 95 3.03 
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33 R47 99 2.98 

34 R48 91 3.23 

35 R49 97 3.36 

36 R50 107 3.51 

37 R51 85 2.68 

38 R52 85 2.92 

39 R53 98 3.01 

40 R54 90 2.93 

41 R55 88 2.73 

42 R56 90 2.58 

43 R57 93 2.44 

44 R58 87 2.87 

45 R59 92 3.13 

46 R60 92 3.04 

47 R61 93 3.53 

48 R63 90 2.90 

49 R65 92 3.46 

50 R66 89 2.96 

51 R67 86 2.82 

52 R69 83 2.82 

53 R70 104 3.04 

54 R71 89 3.12 

55 R72 102 3.48 

56 R73 91 2,74 
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PENELITIAN KARYA TULIS ILMIAH 
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Nama Mahasiswa : Eny Qurniyawati 
NIM : R 0105018 
Judul KTI : Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Prestasi 

Belajar pada Mahasiswa Program Studi D IV Kebidanan 
Jalur Reguler FK UNS Tahun Ajaran 2008/2009 

 
Konsultasi 

Ke 
Hari/Tanggal Hasil Konsultasi Tanda 

Tangan 
    

 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam ujian penelitian Karya Tulis 

Ilmiah oleh: 

Pembimbing Utama 

 

 

Dra. Machmuroch, M.S 
NIP. 130 818 774 

 

 

LEMBAR KONSULTASI 

PENELITIAN KARYA TULIS ILMIAH 
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Nama Mahasiswa : Eny Qurniyawati 
NIM : R 0105018 
Judul KTI : Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Prestasi 

Belajar pada Mahasiswa Program Studi D IV Kebidanan 
Jalur Reguler FK UNS Tahun Ajaran 2008/2009 

 
Konsultasi 

Ke 
Hari/Tanggal Hasil Konsultasi Tanda 

Tangan 
    

 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam ujian penelitian Karya Tulis 

Ilmiah oleh: 

Pembimbing Pendamping 

 

 

Erindra Budi C., S.Kep, Ns  
NIP. 132 309 895 
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Lampiran 10 

Tahapan Kegiatan Pokok Karya Tulis Ilmiah Jalur Reguler Tahun Ajaran 

2008/ 2009 

Maret April Mei Juni Juli 
No 

Tahapan 

Kegiatan III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Pendaftaran                   

2. 

Pembagian 

Buku 

Panduan 

KTI 

                  

3. 

Penyusunan 

Proposal 

dan 

Konsultasi 

                  

4. 

Seminar 

Validasi 

Proposal 

                  

5. 
Perbaikan 

Proposal 

                  

6. 
Pelaksanaan 

Penelitian 

                  

7. 

Penyusunan 

Laporan 

Penelitian 

dan 

Konsultasi 

                  

8. Ujian KTI                   

9. 

Perbaikan 

Laporan 

Akhir dan 
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Penyerahan 

 
Total 

Waktu 

20 minggu 
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