
10 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Hakikat Matematika 

            Kata matematika berasal dari bahasa Latin yaitu manthanein atau 

mathema yang berarti “belajar atau hal yang dipelajari”, dalam bahasa 

Belanda disebut wiskunde atau ilmu pasti, yang semuanya berkaitan dengan 

penalaran. Menurut Ahmad Susanto (2013: 184), Matematika merupakan 

salah satu bidang studi yang hampir selalu ada dan diajarkan pada semua 

jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

Bahkan pada taman kanak-kanak Matematika diajarkan secara informal. 

            Beth dan Piaget (2014: 28) berpendapat bahwa matematika adalah 

pengetahuan yang berkaitan dengan berbagai struktur abstrak dan hubungan 

antar struktur tersebut sehingga terorganisasi dengan baik. Sujono (2009 :19) 

mengemukakan beberapa pengertian matematika. Diantaranya, matematika 

adalah cabang ilmu pengetahuan yang eksak dan terorganisasi secara 

sistematik. Selain itu, matematika merupakan ilmu pengetahuan tentang 

penalaran yang logik dan masalah yang berhubungan dengan bilangan. 

Sedangkan Ahmad Susanto (2013: 185) mendefinisikan matematika dengan 

melihat kebermanfaatannya. Menurutnya matematika merupakan salah satu 

disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir, berargumentasi, 

memberi kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari dan dalam dunia 

kerja, serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan  

dan teknologi.  
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            Berdasarkan beberapa pendapat ahli, dapat disimpulkan matematika 

adalah cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penalaran yang 

logik, bilangan, bersifat eksak, dan terorganisasi secara sistematik yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir, berargumentasi, memberi kontribusi 

dalam penyelesaian masalah sehari-hari serta memberikan dukungan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

B. Prestasi Belajar Matematika 

1. Belajar 

           Belajar  merupakan kegiatan bagi siswa dan merupakan proses dari 

perkembangan kehidupan manusia, melalui belajar manusia mengalami 

perubahan dalam kehidupannya. Perubahan tersebut  tidak  hanya  terkait  

dengan  permasalahan  ilmu  pengetahuan  saja,  tetapi  juga kecakapan, 

ketrampilan,  sikap,  pengertian,  harga  diri,  minat,  watak,  

penyesuaian  dan sebagainya. 

            Menurut Dimyanti dan Mudjiono (2006) bahwa: “Belajar, 

perkembangan dan pendidikan merupakan hal yang menarik dipelajari. 

Ketiga hal tersebut berkaitan dengan pembelajaran. Perkembangan 

dialami dan dihayati pula oleh  individu  siswa.  Sedangkan  

pendidikan  merupakan  kegiatan  interaksi.  Belajar merupakan 

tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan maka 

belajar hanya  dialami  oleh  siswa  sendiri.  Siswa  adalah  pihak  

penentu  terjadinya  atau  tidak terjadinya proses belajar. Proses belajar 
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terjadi berkat siswa memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan 

sekitar. Lingkungan yang dihadapi siswa berupa keadaan alam, benda- 

benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, atau hal-hal yang dijadikan 

bahan belajar”. 

            Menurut Dimyanti dan Mudjiono (2006), belajar adalah suatu 

perilaku. Pada saat orang belajar maka responnya menjadi lebih baik. 

Sebaliknya, jika dia tidak belajar maka  responnya  menurun.  Dalam  

belajar  ditemukan  tiga  hal  berikut:  1)  kesempatan terjadinya  

peristiwa  yang menimbulkan  respon  belajar,  2) respon  si  pembelajar,  

dan  3) konsekuensi yang bersifat menguatkan respon tersebut. 

Pemerkuat terjadi pada stimulus yang menguatkan konsekuensi 

tersebut. Sebagai ilustrasi, perilaku respon si pembelajar yang baik diberi 

hadiah, sebaliknya perilaku yang buruk diberi teguran atau hukuman. 

            Menurut Purwanto (2008), belajar adalah setiap perubahan yang 

relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai salah satu hasil 

dari latihan atau pengalaman. Masih dalam buku yang sama menurut 

Purwanto (2008), belajar terjadi apabila suatu stimulus   bersama   

dengan   isi   ingatan   mempengaruhi   siswa   sedemikian   sehingga 

karakteristik berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu 

kewaktu sesudah ia mengalami situasi tadi. Menurut Slameto (2010:2) 

belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang secara keseluruhan, 



13 
 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya 

                        Dari beberapa teori yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa belajar adalah suatu kegiatan 

dalam rangka  menuju perkemban bgan  yang bersifat relatif menetap 

dalam tingkah laku yang terjadi sebagai salah satu hasil dari latihan atau 

pengalaman. 

2. Prestasi belajar 

Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, 

diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok (Djamarah, 

2011: 202). Prestasi tidak akan pernah dihasilkan selama seseorang tidak 

melakukan suatu kegiatan. Dalam kenyataan, untuk mendapatkan prestasi 

tidak semudah yang dibayangkan, tetapi penuh perjuangan dengan 

berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk dicapainya.  

Menurut Syah (2004:141) prestasi adalah tingkat keberhasilan 

siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah 

program. Prestasi belajar juga merupakan hasil belajar atau perubahan 

tingkah laku yang menyangkut ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap 

setelah melalui proses tertentu, sebagai hasil pengalaman individu dalam 

interaksi dengan lingkungannya. 

Prestasi belajar merupakan hasil maksimum yang dicapai oleh 

seseorang setelah melaksanakan usaha-usaha belajar. Berdasarkan paparan 

diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah keberhasilan 
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belajar siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah yang 

ditunjukan dengan nilai tes atau angka nilai sesuai dengan bobot yang 

telah ditentukan sekolah. 

3. Prestasi Belajar Matematika 

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang ada di semua 

jenjang pendidikan. Menurut Depdikbud (2005:723) bahwa “Matematika 

adalah ilmu tentang bilangan – bilangan, hubungan antara bilangan dengan 

prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah 

mengenai bilangan. Hudojo (2003 : 3) menyatakan bahwa “matematika 

merupakan  ide – ide abstrak  yang  diberi simbol – simbol  itu tersusun 

secara hirarkis dan penalarannya dedukti, sehingga belajar matematika itu 

merupakan kegiatan mental yang tinggi.” 

Sebagai bagian dari proses pembelajaran maka setelah matematika 

dipelajari, pada akhirnya ada hasil yang diperoleh sebagai ukuran sejauh 

mana pemahaman seseorang. Hasil tersebut merupakan prestasi belajar 

matematika.  Dengan  demikian maka dapat diambil kesimpulan umum 

bahwa prestasi belajar matematika adalah hasil atau taraf kemampuan 

yang telah dicapai siswa setelah mengikuti proses pembelajaran 

matematika dalam waktu tertentu baik berupa perubahan tingkah laku, 

keterampilan dan pengetahuan, dan kemudian akan diukur, dinilai yang 

kemudian diwujudkan dalam angka atau pernyataan.  
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4. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

Slameto (2013:54-72), membagi faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar menjadi dua golongan, yaitu:  

1. Faktor Internal 

Faktor internal yaitu faktor yang ada dalam individu yang sedang 

belajar. Faktor intern dibagi menjadi tiga faktor yaitu: 

a. Faktor Jasmaniah 

Faktor jasmaniah terdiri dari: 

1. Faktor Kesehatan 

Faktor kesehatan seseorang memberi pengaruh 

terhadap proses belajarnya, karena jika kondisi tubuh tidak 

sehat mengakibatkan cepat lelah, kurang bersemangat, 

mudah pusing, mengantuk dan lain-lain. Maka agar 

seseorang dapat belajar dengan baik sebaiknya selalu 

mengusahakan kesehatan badannya tetap baik dengan 

melakukan ketentuan dalam bekerja, belajar, istirahat, 

tidur, makan, olahraga, rekreasi, dan ibadah. 

2. Cacat Tubuh 

Cacat tubuh adalah adanya kekurangan pada tubuh. 

Hal ini memberi pengaruh pada belajar seseorang. Jika hal 

ini terjadi maka perlu bagi seseorang itu untuk belajar di 

lembaga pendidikan khusus atau dengan menggunakan 

alat bantu agar dapat mengurangi pengaruh kecacatannya.  
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b. Faktor Psikologis  

Faktor psikologis terdiri dari: 

1. Intelegensi  

           Intelegensi memiliki pengaruh terhadap 

kemajuan belajar. Dalam situasi dan keadaan yang 

sama, siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang 

tinggi akan lebih berhasil daripada yang memiliki 

tingkat intelegensi rendah. Meskipun begitu siswa 

dengan intelegensi tinggi belum pasti berhasil dalam 

belajarnya dikarenakan belajar banyak dipengaruhi oleh 

hal-hal lain. 

2. Perhatian  

            Perhatian dapat dikatakan sebagai keaktifan jiwa 

yang tertuju pada suatu objek atau sekumpulan objek. 

Jika siswa tidak memiliki perhatian pada pembelajaran 

maka dapat terjadi kebosanan dan dampaknya akan 

mengganggu hasil belajar. 

3. Minat 

           Minat merupakan kecenderungan yang tetap 

untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

kegiatan. Minat selalu diikuti dengan perasaan senang 

yang bermuara pada kepuasan. Ketika belajar tidak 

sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan tertarik 
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mengikuti pembelajaran dan tidak akan merasa puas 

dengan pembelajaran sehingga belajar dapat terganggu. 

4.  Bakat 

          Bakat (optitude) adalah kemampuan untuk 

belajar. Jika bahan pelajaran sesuai dengan bakat siswa, 

maka dapat memberi hasil yang lebih baik karena ia 

merasa senang dengan materi pelajaran itu. 

5.  Motif 

           Motif berhubungan erat dengan tujuan. Dalam 

menentukan tujuan perlu berbuat, sedangkan yang 

menjadi penyebab berbuat adalah motif sebagai daya 

pendorongnya. Sama dengan belajar, belajar 

memerlukan motif yang dapat ditanamkan melalui 

pemberian latihan kebiasaan. 

6.  Kematangan 

             Kematangan adalah fase dalam pertumbuhan 

seseorang, di mana seluruh anggota bagian tubuhnya 

sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. 

7.  Kesiapan 

            Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi 

response atau bereaksi. Kesediaan timbul dari dalam 

diri seseorang yang berhubungan dengan kematangan, 

karena kematangan berarti kesiapan untuk 
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melaksanakan kecakapan. Hal ini perlu diperhatikan 

karena jika kesiapan siswa sudah ada maka hasil belajar 

akan lebih baik. 

c. Faktor Kelelahan 

Terdapat dua macam kelelahan, yaitu: kelelahan 

jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani nampak 

dengan lemahnya dan timbul kecenderungan untuk 

membaringkan tubuh. Biasanya kelelahan jasmani terjadi 

karena adanya kekacauan subtansi sisa pembakaran di 

dalam tubuh, sehingga darah menjadi kurang lancar pada 

bagian-bagian tertentu. Kelelahan rohani ditandai dengan 

kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan 

untuk menghasilkan sesuatu hilang dan mengakibatkan sulit 

berkonsentrasi. 

2. Faktor Ekstern 

            Faktor ekstern yaitu faktor yang ada di luar individu. Faktor 

ekstern dibagi menjadi 3, yaitu: 

a. Faktor Keluarga 

            Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dimiliki 

siswa. Beberapa hal dalam keluarga yang memberi pengaruh pada 

belajar siswa adalah cara mendidik orang tua, relasi antar anggota 
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keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian 

orang tua, dan latar belakang kebudayaan. 

b.  Faktor Sekolah 

             Lingkungan yang ke-dua yaitu sekolah. Di sekolah yang 

merupakan tempat untuk belajar terdapat beberapa hal yang memberi 

pengaruh pada belajar siswa. Beberapa hal tersebut yaitu: metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan 

siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar 

pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode mengajar, dan tugas 

rumah. 

c. Faktor Masyarakat 

            Faktor masyarakat juga memberi pengaruh terhadap belajar 

siswa. Beberapa faktor dalam masyarakat yang berpengaruh pada 

belajar siswa yaitu: kegiatan siswa dalam masyarakat, media masa, 

tempat bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

 

C. Kecerdasan Emosional 

a. Kecerdasan  

            Terdapat beberapa defenisi tentang kecerdasan (inteligensi) atau 

dalam bahasa inggris disebut intelligence atau quotient. Menurut Nana 

Syaodih Sukmadinata, inteligensi menunjuk kepada cara individu berbuat, 

apakah berbuat dengan cara cerdas atau kurangbahkan tidak cerdas sama 

sekali. Perbuatan yang cerdas ditandai oleh perbuatan yang cepat dan 
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tepat dalam suatu siatuasi, dalam melihat hubungan antar unsur, dan 

menarik kesimpulan, serta mengambil keputusan atau tindakan 

(Sukmadinata, 2007: 93). 

            Menurut Gardner (2003: 22), kecerdasan yaitu kemampuan untuk 

menyelesaikan masalah, atau menciptakan produk, yang berharga dalam 

satu atau beberapa lingkungan budaya masyarakat. Purwanto (2006: 52) 

mengemukan “ inteligensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir 

yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara yang 

tertentu”. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa inteligensi merupakan 

suatu kemampuan seseorang dalam bertindak atau berbuat sesuatu 

menurut caranya masing-masing, kemampuan seseorang ini tentunya 

berebeda satu sama lain. Wechsler (2006: 59) mendefenisikan 

“Intelegensi sebagai totalitas kemampuan seseorang untuk bertindak 

dengan tujuan tertentu, berpikir secara rasional, serta menghadapi 

lingkungan dengan efektif”.  

            Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, kecerdasan merupakan 

suatu kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan, bertindak, 

menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat dengan cara tertentu yang 

sesuai dengan tujuannya.  

 

b. Emosi  

            Berkaitan dengan pengertian emosi, Daniel Goleman menuliskan: 

Akar kata emosi adalah movere, kata kerja bahasa latin yang berarti 
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“menggerakan, bergerak”, ditambah awalan “e-“ untuk memberi arti 

“bergerak menjauh”. Ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak 

merpakan hal yang mutlak dalam emosi. Bahwasannya emosi memancing 

tindakan dan merupakan akar dorongan untuk bertindak (Goleman, 2009: 

7). Menurut Ali dan Asrori (2008: 62), emosi banyak berpengaruh 

terhadap fungsi-fungsi psikis seperti pengamatan, tanggapan pemikiran, 

dan kehendak. Siswa akan mampu melakukan hal-hal tersebut dengan 

baik, jika disertai dengan emosi yang baik pula. Pengertian emosi  

              Defenisi lain diunggkapkan Preez, secara tegas ia mengatakan: 

Emosi adalah suatu reaksi tubuh menghadapi situasi tertentu. Sifat dan 

intensitas emosi biasanya terkait erat dengan aktifitas kognitif (berpikir) 

manusia sebagai hasil persepsi terhadap situasi. Emosi adalah hasil reaksi 

kognitif terhadap situasi spesifik (Martin, 2009: 91) 

            Daniel Goleman mempunyai daftar emosi yang relatif lengkap, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Amarah: beringas,  mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal 

hati, terganggu, rasa pahit, tersinggung, bermusuhan, dan barangkali 

yang paling hebat, tindak kekerasan dan kebencian. 

2. Kesedihan:  pedih, sedih, muram, suram, mengasihani diri, kesepian, 

ditolak, putus asa dan depresi berat.  

3. Rasa takut: cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut 

sekali, waspada, sedih, tidak tenang, ngeri, fobia dan panik. 



22 
 

4. Kenikmatan: bahagia, gembira, ringan, puas, riang, senang, terhibur, 

bangga, rasa terpesona, rasa puas, rasa terpenuhi, kegirangan luar 

biasa dan senang sekali. 

5. Cinta: penerimaan, persahabatan, kepercyaan, kebaikan hati, rasa 

dekat, bakti, hormat, kasmaran dan kasih. 

6. Terkejut: terkejut, terkesiap, takjut, terpana. 

7. Jengkel: hina, jijik, muak, benci, tidak suka, mau muntah. 

8. Malu: rasa salah, malu hati, kesal hati, sesal, hina, aib, dan hati hancur 

lebur (Goleman 2009: 411-412) 

           Berdasarkan uraian diatas, emosi merujuk pada suatu persaan dan 

pikiran-pikiran yang khas, suatu keadaan psikologis, dan serangkaian 

kecenderungan untuk bertindak sebagai akibat adanya situasi atau 

rangsangan tertentu. 

c. Kecerdasan Emosional 

 Keberhasilan dalam pembelajaran tidak hanya membutuhkan 

kecerdasan intelektual saja tetapi kecerdasan emosional juga memiliki 

peran yang penting. Cooper dan Sawaf (2010: 8) mengemukakan bahwa 

kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan, memahami, dan 

secara selektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber 

energi serta pengaruh yang manusiawi. Kecerdasan emosi menuntut 

mengenal jenis-jenis perasaan, untuk belajar mengakui, menghargai 

perasaan pada diri sendiri dan orang lain kemudian menanggapinya 
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dengan tepat, menerapkan secara efektif energi emosi dalam kehidupan 

sehari-hari.  

 Hal senada juga diungkapkan Steiner  (2005: 171) mengemukakan 

kecerdasan emosional merupakan kemampuan mengenali perasaan diri 

sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan 

kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam 

hubungannya dengan orang lain. Kekuatan yang dimiliki siswa dapat 

diaplikasikan melalui kecerdasan emosi.  

 Saloney dan Mayer (2005: 9) mendefinisikan kecerdasan emosi 

sebagai kemampuan memantau dan mengendalikan emosi sendiri dan 

orang lain, serta menggunakan emosi-emosi itu untuk memandu pikiran 

dan tindakan. Perasaan atau suara suara hati memberikan informasi 

penting dan berpotensi memberikan keuntungan setiap saat. Perasaan atau 

suara hati sebagai umpan balik, bersumber dari hati bukan dari kepala 

yang sering kali menyalakan kreativitas. 

 Goleman (2004: 52) menyebutkan bahwa ada empat kecerdasan 

emosional, yaitu: mengendalikan diri, semangat, ketekunan, dan 

kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Kemampuan-kemampuan 

tersebut dapat diajarkan kepada anak-anak, tentu dalam suasana 

pembelajaran yang menyenangkan, dan tidak dipaksakan. 

 Hal senada juga diungkapkan Gardner (2003: 154-157) 

menyatakan kecerdasan emosi menunjuk kepada suatu kemampuan untuk 

memahami perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan 
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untuk memotivasi diri sendiri, dan menata dengan baik emosiemosi yang 

muncul di dalam diri sendiri dan dalam berhubungan dengan orang lain. 

Ada lima ciri-ciri kecerdasan emosi, yaitu: kesadaran diri, pengaturan diri, 

motivasi, empati, dan ketrampilan sosial. Mengacu dari berbagai pendapat 

tentang kecerdasan emosional di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kecerdasan emosi adalah jenis kecerdasan yang fokusnya memahami, 

mengenali, merasakan, mengelola dan memimpin perasaan diri sendiri 

dan orang lain serta mengaplikasikannya dalam kehidupan pribadi dan 

sosial. 

d. Indikator  Kecerdasan Emosional 

            Kecerdasan emosional atau emotional quetient mencakup semua 

sikap atau kemampuan pribadi ( personal competence) seperti: 

a. Mengenali emosi diri/ kesedaran diri (self awereness) 

Mengenali emosi sewaktu emosi itu terjadi, orang dengan kemampuan 

ini: 

1). Mengetahui emosi yang dirasakan dan mengapa. 

2). Menyadari hubungan antara perasaan, pikiran, dan perbuatan. 

3). Memahami implikasi perasaan dengan kinerjanya. 

4). Menyadari akan kemampuan dan kekurangannya. 

5). Introspeksi dan bercermin diri dari pengelamannya. 

6). Bekeyakinan kuat melakukan apa yang benar. 

7). Terbuka, berkemampuan untuk memperbaiki diri. 

8). Mampu membuat keputusan yang tampa memihak. 
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b. Mengelolah emosi/pengaturan diri (self regulation) 

            Menangani emosi agar emosi dapat terungkap dengan 

pas/tepat, orang dengan kecerdasaan ini: 

1. Mengendali dengan baik perasaan-perasaan yang menekankan dan 

implusif serta akibat-akibatnya. 

2. Mempelajari bagaimana mengendalikan untuk bertindak. 

3. Merasa empati bagi orang lain. 

4. Mengembangkan pembicaraan yang produktif. 

5. Bertindak menurut etika dan tidak mempermalukan orang lain. 

c. Motivasi diri (self motivation) 

            Menggunakan hasrat diri yang paling dalam untuk 

menggerakan dan menutun menuju atau sasaran, orang dengan 

kecerdasaan ini: 

1. Berorientasi pada hasil dengan semangat tinggi mencapai tujuan 

dan memenuhi standar. 

2. Menetapkan sasaran yang menentang dan berani mengambil 

resiko yang telah di perhitungkan. 

3. Mencari informasi sebanyak-banyak guna mengurangi 

ketidakpastian dan mencari cara yang lebih baik. 

4. Terus belajar untuk meningkatkan kinerja. 

5. Siap berkorban demi pemenuhan lembaga yang lebih penting 

merasakan dorongan semangat yang kuat dalam misi yang lebih 

besar. 
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6. Aktif mencari peluang guna memenuhi misi kelompok. 

7. Siap memanfaatkan peluang. 

8. Memiliki pengharapan yang kuat (optimisme). 

9. Bekerja dengan harapan untuk sukses bukan untuk gagal. 

d. Mengenal emosi orang lain/empati (social awereness)  

            Merasakan yang dirasakan orang lain dan mampu memahami 

perspektif orang lain serta menumbuihkan hubungan saling percaya, 

orang dengan kecerdasan ini: 

1. Memperhatiakan isyarat-isyarat emosi dan mendengarkan dengan 

baik. 

2. Menunjukkan kepekaan dan pemahaman terhadap persektif orang 

lain. 

3. Membantu berdasarkan pehaman terhadap kebutuhan dan 

perkembangan orang lain. 

4. Memberikan perhatian pada waktu yang tepat bagi orang lain yang 

memerlukannya. 

e. Membina hubungan sosial (sosial skill) 

            Menangani emosi dengan baik ketika berinteraksi dengan 

orang lain, yaitu bagaimana kemampuan memainkan strategi dalam 

bergaul, orang dengan kemampuan ini: 

1. Membentuk hubungan baik dengan orang lain. 

2. Membina kedekatan hubungan dengan orang lain. 

3. Membuat orang lain merasa nyaman/tentram. 
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4. Dapat meyakinkan dan mempengaruhi orang lain. 

5. Memengaruhi orang lain melalui ungkapan emosinya. 

6. Mampu mengadakan sinkronisasi suasana hati dengan orang lain. 

7. Mampu memimpin orang lain. 

8. Mampu mengkoordinasi suasana hati dengan orang lain. 

9. Peka membaca reaksi dan perasaan orang lain. 

     Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mengambil komponen-

komponen utama dan prinsip-prinsip dasar dari kecerdasan emosional 

sebagai faktor untuk mengembangkan instrumen kecerdasaan emosional. 

D. Kemandirian Belajar 

1. Pengertian Kemandirian Belajar 

 Aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa berpengaruh terhadap 

terbentuknya kemandirian siswa yang baik dalam proses pembelajaran. 

Umar & La Sulo (2005: 50) berpendapat bahwa kemandirian dalam 

belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsungnya lebih 

didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab 

sendiri dari pembelajar. Kemandirian belajar siswa tidak terbentuk begitu 

saja namun melalui proses yang panjang dan berlangsung secara perlahan-

lahan. Kemandirian belajar siswa pada dasarnya merupakan tugas dari 

perkembangan kepribadian siswa yang bersangkutan. Hal senada juga 

diungkapkan oleh Martinis (2007: 117) Kemandirian belajar merupakan 

perilaku individu yang mampu berinisiatif, mampu mengatasi masalah, 

mempunyai rasa percaya diri, bertanggung jawab dan dapat melakukan 
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sesuatu sendiri tanpa bergantung pada orang lain dalam 

belajar. Salah satu dimensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percaya diri. Percaya diri merupakan percaya pada kemampuan, kekuatan 

dan penilaian diri sendiri.  

              Beberapa pengertian yang sudah diungkapkan di atas maka, 

secara singkat dapat disimpulkan bahwa kemandirian mengandung 

pengertian :  

1. Suatu kondisi dimana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk 

maju demi kebaikan dirinya sendiri. 

2. Mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi 

masalah yang dihadapi. 

3. Memiliki kepercayaan diri dan melaksanakan tugas-tugasnya. 

4. Bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. 

           Selain itu, dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki kemadirian 

belajar adalah siswa yang mampu menetapkan kompetensi-kompetensi 

belajarnya sendiri, mampu mencari input belajar sendiri, dan melakukan 

kegiatan evaluasi diri serta refleksi terhadap proses pembelajaran yang 

dijalani siswa. 

2. Ciri-ciri kemandirian belajar 

            Menurut Ali dan Mohammad (2012:117), ciri-ciri kemandirian 

terbagi menjadi beberapa tingkatan yaitu: 

1. Tingkat sadar diri. Ini dapat ditafsirkan bahwa remaja telah 

memiliki kemampuan sebagai berikut: 
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a. Cenderung mampu berpikir alternatif. 

b. Melihat berbagai kemungkinan dan situasi. 

c. Peduli akan pengambilan manfaat dari situasi yang ada. 

d. Berorientasi pada pemecahan masalah. 

e. Memikirkan cara mengarungi hidup. 

f. Berupaya menyesuaikan diri terhadap situasi dan peranan. 

2. Tingkat saksama 

a. Cenderung bertindak atas dasar nilai internal. 

b. Melihat dirinya sebagai pembuat pilihan dan pelaku tindakan. 

c. Melihat keragaman emosi, motif dan perspektif diri sendiri 

maupun orang lain. 

d. Sadar akan tanggung jawab. 

e. Mampu melakukan kritik dan penilaian diri. Peduli akan 

hubungan 

mutualistik. 

f. Berorientasi pada tujuan jangka panjang. 

3. Tingkat individualistis 

a. Memiliki kesadaran yang lebih tinggi aka individualitas. 

b. Kesadaran akan konflik emosionalitas antara kemandirian dan 

ketergantungan. 

c. Menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain. 

d. Sadar akan eksistensi perbedaan individual. 

e. Bersikap toleran terhadap perkembangan dalam kehidupan. 
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f. Mampu membedakan kehidupan dalam dirinya dengan 

kehidupan luar dirinya. 

4. Tingkat mandiri 

a. Telah memiliki hidup sebagai suatu keseluruhan. 

b. Bersikap objektif dan realistis terhadap diri sendiri maupun 

orang lain. 

c. Mampu mengintegrasikan nilai-nilai yang bertentangan. 

d. Ada keberanian untuk menyelesaikan konflik dalam diri. 

e. Meghargai kemandirian orang lain. 

f. Sadar akan adanya ketergantungan dengan orang lain. 

g. Mampu mengekspresikan perasaannya dengan penuh 

keyakinan dan keceriaan. 

           Berdasarkan ciri-ciri kemandirian belajar yang dikemukakan Ali 

dan Mohammad (2012: 117), maka indikator kemandirian belajar adalah 

Siswa sadar akan pentingnya belajar, mampu berfikir alternatif dalam 

belajar, siswa sadar akan tanggung jawabnya yaitu belajar, memiliki 

tujuan jangka panjang, ada keberanian dalam menyelesaikan masalah 

belajar dalam dirinya. 

 

E. Pengaruh Kecerdasaan emosional terhadap Prestasi Belajar Matematika 

            Siswa yang memiliki kecerdasaan emosional tinggi atau cerdas secara 

emosinya akan mampu mencapai keadaan flow dalam belajarnya, dimana 
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siswa sepenuhnya terserap ke dalam apa yang sedang dikerjakannya, 

perhatiannya hanya berfokus ke pekerjaan itu, dan kesadaran menyatu dengan 

tindakan. Ia juga memiliki kemampuan memotivasi dirinya untuk belajar dan 

berprestasi. Kemampuan lainnya berkaitan dengan dengan pengelolaan 

emosinya dengan baik. Hal tersebut dilakukan dengan cara menciptakan 

suasana senang dalam hatinya, berusaha untuk dapat berpikir jernih, tenang, 

tidak mudah terganggu lingkungan sekitar, serta berusaha untuk konsentrasi 

dan sungguh-sungguh dalam belajar maupun saat kegiatan pembelajaran di 

kelas, yang akan membuat dirinya lebih mudah menyerap ilmu dan belajarnya 

pun menjadi efektif. Hal-hal tersebut akan berdampak pada pencapaian 

prestasi belajarnya, dengan kata lain bahwa siswa yang memiliki kecerdasaan 

emosional tinggi akan membawa pengaruh yang baik terhadap pencapaian 

prestasi belajarnya. Siswa yang memiliki kecerdasan emosional tinggi akan 

dapat memperoleh prestasi belajar yang tinggi pula, sebaliknya bahwa siswa 

yang kecerdasaan emosionalnya rendah akan memperoleh prestasi belajar 

yang kurang maksimal, dalam hal ini adalah prestasi belajar matematika. 

 

F. Pengaruh Kemandirian terhadap Prestasi Belajar Matematika 

            Kemandirian belajar siswa adalah kelakuan atau tingkah laku individu 

siswa dalam menghadapi tanggung jawabnya sebagai siswa dengan 

kemampuannya sendiri tanpa menggantungkan pada orang lain sampai batas 

kemampuannya. Kemandirian belajar siswa akan berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa. Dalam melakukan aktivitas belajar setiap siswa 
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dituntut kemandirian belajarnya, karena dengan adanya sikap siswa tersebut, 

siswa akan mencapai prestasi belajar yang optimal. Kemandirian belajar 

dicirikan dengan ketidaktergantungan terhadap orang lain, memiliki 

kepercayaan diri, berperilaku disiplin, memiliki rasa tanggung jawab, 

berperilaku berdasarkan inisiati sendiri, dan melakukan kontrol diri. Apabila 

siswa mampu menerapkan ciri-ciri tersebut maka prestasi belajar siswa akan 

semakin baik khususnya dalam pencapaian prestasi belajar matematika. 

 

G. Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Kemandirian Belajar terhadap 

Prestasi Belajar Matematika 

  Kecerdasan emosional berkaitan dengan dengan kondisi psikologis 

siswa. Siswa yang cerdas secara emosinya, akan mampu mengenali perasaan 

diri dan orang lain, mampu memotivasi diri , mengelola emosi dengan baik 

pada diri sendiri dan hubungannya dengan orang lain. Ia akan mampu 

mencapai puncak performa emosinya yang dapat menciptakan pelaksanaan 

belajar yang efektif dan maksimal. 

  Kemandirian belajar adalah aktivitas belajar yang berlangsungnya 

lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab 

sendiri. Kemandirian belajar ditinjau dari rasa percaya diri, menjalin 

hubungan tingkat seksama, dan mandiri dalam berpikir. Rasa percaya diri 

dapat diukur dengan menggunakan indikator: berkemauan keras, tidak mudah 

menyerah, dan berpendirian kuat. Menjalin hubungan tingkat seksama dapat 

diukur dengan menggunakan indikator: sadar akan tanggung jawab dan 
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peduli akan hubungan mutualistik. Mandiri dalam berpikir dapat diukur 

dengan menggunakan indikator: konsep dan memiliki rencana eksekusi yang 

dilakukan.  

  Prestasi belajar matematika yang diperoleh siswa ditententukan 

oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Jika kedua faktor 

dimaksimalkan fungsinya, maka akan membawa pengaruh yang baik terhadap 

prestasi belajar tersebut. Kecerdasan emosional dan kemandirian belajar 

merupakan salah satu faktor internal. Apabila siswa mempunyai kecerdasan 

emosional yang tinggi ia akan berhasil dalam pencapaian prestasi belajarnya. 

Demikian pula dengan faktor kemandirian belajar, apabila siswa serius dalam 

proses belajar maka akan berdampak pada pencapaian prestasi belajarnya. 

  Berdasarkan hal tersebut, maka siswa yang memiliki kecerdasan 

emosional tinggi dan juga kemandirian belajar akan mencapai prestasi belajar 

yang baik, dalam hal ini adalah prestasi belajar matematika. 

 

H. Kerangka Penelitian 

  Kerangka penelitian yang digunakan untuk menggambarkan 

hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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  Gambar 2.1 Kerangka  penelitian                 

          Keterangan :                                                                                                                 

  X1  : Kecerdasan Emosional 

  X2  : Kemandirian Belajar 

  Y  : Prestasi Belajar Matematika 

   : Pengaruh Simultan 

   : Pengaruh Parsial 

 

 

I. Hipotesis Penelitian 

            Hipotesis yang diuji  dalam penelitianini adalah: 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional 

terhadap prestasi belajar matematika siswa SMKN 2 KUPANG. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara kemandirian belajar 

terhadap perestasi belajar matematika siswa SMKN 2 

KUPANG. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara kecerdesan emosional dan 

kemandirian belajar terhadap prestasi belajar matematika 

SMKN 2 KUPANG. 

  

 

 




