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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dianalisis 

mengunakan analisis regresi berganda. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SMK NEGERI 2 KUPANG, pada 

tahun pelajaran 2017/2018. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas X teknik geomatika  

SMK Negeri 2 Kupang tahun ajaran 2017/2018. 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa dari populasi yang 

berjumlah 32 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

jenuh.  

D. Variabel Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini terdiri dari 

tiga variabel dimana  dua variabel bebas dan satu variabel terikat. 

1. Variabel bebas 

a. Variabel �� : Kcerdasan Emosional 
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b. Variabel �� : Kemandirian Belajar 

2. Variabel terikat 

Variabel Y : Prestasi Belajar Matematika 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

            Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu data primer 

dimana peneliti secara langsung mengambil data dari subyek penelitian 

yang bersumber dari hasil angket dan data hasil tes. 

2. Cara Pengumpulan Data 

a. Angket 

Untuk memperoleh data tentang kecerdasan emosional dan 

kemandirian belajar, peneliti memperoleh data melalui angket 

kepada siswa kelas X teknik geomatika SMK N 2 Kupang sebagai 

responden. Para siswa diminta untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan dalam angket yang disediakan dan 

angket yang telah dijawab oleh responden kemudian dikumpulkan 

untuk diolah dan dianalisis. 

b. Tes Prestasi 

1. Tes diambil dari soal yang telah disiapkan oleh peneliti. 

2. Tes dilakukan secara bersama yang diawasai oleh peneliti 

dengan waktu yang telah ditentukan. 

3. Lembar jawaban siswa dikumpulkan  
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4. Menilai hasil pekerjaan siswa. 

3. Alat Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data tentang kecerdasaan emosional, 

kemandirian belajar dan prestasi belajar matematika dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yang diperoleh 

dengan menggunakan angket kecerdasan emosional, angket 

perhatian orang tua, dan tes prestasi belajar matematika. 

a. Angket kecerdasan emosional 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Angket dalam penelitian ini menggunakan skala likert. 

Responden diminta untuk memberikan tanda centang (√) pada 

kolomyang tersedia dengan keadaan sebenarnya. Angket dari 5 

jawaban dengan skala penilaian selalu diberi skor 5, sering diberi 

skor 4, ragu-ragu diberi skor 3, kadang-kadang diberi skor 2, dan 

tidak pernah diberi skor 1. 

Data yang telah diperoleh kemudian dikonversi dengan 

menggunakan bantuan program microsof excel . 

b. Angket kemandirian belajar 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 
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Angket dalam penelitian ini menggunakan skala likert. 

Responden diminta untuk memberikan tanda centang (√) pada 

kolomyang tersedia dengan keadaan sebenarnya. Angket dari 5 

jawaban dengan skala penilaian selalu diberi skor 5, sering diberi 

skor 4, ragu-ragu diberi skor 3, kadang-kadang diberi skor 2, dan 

tidak pernah diberi skor 1. 

Data yang telah diperoleh kemudian dikonversi dengan 

menggunakan bantuan program microsof excel . 

Kisi-kisi butir pernyataan dalam angket dibuat berdasarkan 

teori yang telah diuraikan di Bab II. Variabel kecerdasan emosional 

dijabarkan menjadi lima indikator yang dikembangkan menjadi 30 

butir pernyataan. Sama halnya dengan variabel kecerdasan 

emosional, bahwa variabel kemandirian juga dijabarkan menjadi 

tiga indikator yang dikembangkan menjadi 30 butir pertanyaan. 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi instrumen 

N

O 
VARIABEL INDIKATOR 

NOMOR 

ITEM 

SUMBE

R DATA 

1. Kecerdasan 

emosional 

1. Kesadaran diri 1,2,3,4,5,6, Siswa  

2. Pengaturan diri 7,8,9,10,11,12 

3. Motivasi 13,14,15,16,17,18 

4. Empati 19,20,21,22,24 
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5. Keterampilan social 25,26,27,28,29,30 

2. Kemandirian 

belajar 

1. Inisiatif dalam belajar 1,2,3,4,5,6,7 Siswa  

2. Tanggung jawab terhadap 

tugas-tugas 

8,9,10,11,12,13, 

14,15 

3. Percaya diri terhadap hasil 

pekerjaan 

16,17,18,19,20 

4. Kemandirian dalam 

mengambil keputusan 

21,22,23 

5. Kemandirian dalam 

menggunakan pengetahuan 

dan pengalaman sesuai dengan 

situasi dan kondisi 

24,25,26,27,28,29

,30 

 

c. Tes prestasi belajar matematika 

Untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa, maka 

peneliti melakukan tes prestasi belajar matematika. Langkah-

langkah yang ditempuh peneliti dalam pembuatan soal sebelum 

digunakan untuk mengambil data penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Membuat kisi-kisi soal tes 

2. Menyusun soal tes dalam bentuk pilihan ganda dan sistem 

penskorannya.   Untuk setiap soal tes yang dijawab benar diberi 

nilai 1 dan yang salah diberi nilai 0. 

3. Melakukan uji coba soal tes 
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Sebelum soal diuji coba, terlebih dahulu soal tes divalidasi 

oleh validator dari dosen program studi pendidikan matematika 

dan guru mata pelajaran matematika. 

4. Menganalisis hasil tes 

Soal-soal yang digunakan dalam melakukan tes adalah 

soal-soal yang valid. Syarat-syarat yang dipenuhi oleh setiap 

butir soal untuk dikatakan sebagai soal yang valid adalah 

sebagai berikut: 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid tidaknya 

item tes. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data 

dari variabel yang diteliti secara tepat. Soal yang tidak valid 

akan dibuang dan tidak digunakan, sedangkan bila soal 

tersebut valid, maka soal tersebut dapat digunakan. Setiap butir 

soal dapat dikatakan telah memiliki validitas yang tinggi, jika 

skor–skor pada butir item yang bersangkutan memiliki 

kesesuaian dengan skor totalnya. Untuk menentukan validitas 

butir soal dapat digunakan korelasi point biseral sebagai 

berikut :   

                                       

q

p

S

MM
r

t

tp

pbi




                 

Keterangan : 
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pbir  = koefisien korelasi biseral 

                   pM = rata – rata dari subjek yang menjawab benar bagi item 

yang dicari validitasnya 

tM  = rata – rata skor total 

tS   = simpangan baku skor total 

p   = proporsi siswa yang menjawab benar 

q    = proporsi siswa yang menjawab salah, dimana q=(1 – p) 

Kemudian membandingkan harga pbir  dengan harga 

korelasi point biseral ( tabr ) dengan taraf signifikannya 

sebesar 5% atau sebesar 0,05. Jika pbir > tabr , maka 

dikatakan butir soal tersebut valid dan dikatakan tidak valid 

jika pbir  < tabr . 

b. Uji Reliabilitas 

Instrumen yang baik adalah instrument yang dapat 

memberikan data yang sesuai dengan kenyataan atau 

instrumen tersebut konsisten dalam memberikan penilaian atas 

apa yang diukur. Untuk menentukkan reliabilitas soal 

digunakan rumus:     
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   (Hendriana dan Utari, 2014;60) 

Keterangan 



42 
 

r = koefisien reliabilitas tes 

 k  = jumlah soal 

 1  = bilangan konstan 

 S  = Standar deviasi dari tes 

                      p = proporsi subjek yang menjawab butir soal dengan benar 

 q = proporsi subjek yang menjawab butir soal dengan salah 

                dimana q  =  (1 - p) 

Tabel 3.2 

Klasifikasi reliabilitas soal 

Nilai r Kategori 

0,00 < r ≤ 0,20 Sangat rendah 

0,20 < r ≤ 0,40 Rendah 

0,40 < r ≤ 0,60 Cukup 

0,60 < r ≤ 0,80 Tinggi 

0,80 < r ≤ 1,00 Sangat tinggi 

 

c. Uji Tingkat Kesukaran 

  Tingkat kesukaran soal adalah peluang menjawab 

benar pada suatu soal dengan tingkat kemampuan tertentu 

dan biasanya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang 

besarnya berkisar dari 0 sampai 1. Semakin besar indeks 



43 
 

tingkat kesukaran yang diperoleh dari hasil hitungan, berarti 

semakin mudah soal itu dikerjakan. Tingkat kesukaran dapat 

dihitung dengan menggunakan persamaan berikut : 

P = 
�

��
            (Arikunto  2015;39) 

Keterangan : 

P   = tingkat kesukaran 

B   = jumlah siswa yang menjawab benar 

JS  = jumlah seluruh siswa 

Tabel 3.3 

Klasifikasi tingkat kesukaran soal 

Nilai P Tingkat kesukaran 

0,00 - 0,30 Sukar 

0,31 - 0,70 Sedang 

0,71 - 1,00 Mudah 

       

d. Daya Pembeda 

            Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu 

butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah 

menguasai materi yang ditanyakan dan siswa yang 

belum menguasai materi yang diujikan. Indeks daya 

pembeda setiap butir soal biasanya dinyatakan dalam 
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bentuk proporsi. Semakin tinggi indeks daya pembeda 

soal berarti semakin tinggi kemampuan soal yang 

bersangkutan membedakan siswa yang telah memahami 

materi dengan siswa yang belum memahami materi. 

Indeks daya pembeda berkisar antara -1,00 sampai 

dengan +1,00. 

           Daya pembeda butir soal dapat dinyatakan 

dengan rumus berikut:  

  D = 
��

��

��

��
=  �� ��                  (Arikunto 2015;38)  

Keterangan : 

D   = daya pembeda butir soal 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab 

butir soal dengan benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab 

butir soal dengan benar 

 JA  = banyaknya peserta kelompok atas 

 JB   = banyaknya peserta kelompok bawah 

PA = proporsi peserta kelas atas yang menjawab benar 

PB =  proporsi peserta kelas bawah yang menjawab benar 
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Tabel 3.4 

Klasifikasi daya pembeda soal 

Nilai D Kategori Keterangan 

0,00 – 0,20 Jelek Ditolak 

0,21 – 0,40 Cukup Direvisi/ditolak 

0,41 – 0,70 Baik Diterima 

0,71 – 1,00 Sangat baik Diterima 

 

e. Option Pengecoh 

            Soal pilihan ganda merupakan bentuk soal yang 

jawabannya dapat dipilih dari beberapa kemungkinan 

atau alternatif yang sudah tersedia. Alternatif jawaban 

tersebut dijadikan sebagai option pengecoh. Butir soal 

dikatakan baik jika pengecohnya dipilih secara merata 

oleh siswa yang menjawab salah. Sebaliknya butir soal 

yang kurang baik, maka pengecohnya akan dipilih 

secara tidak merata oleh siswa. Semakin banyak siswa 

yang memilih pengecoh tersebut, maka pengecoh 

tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik. 

Indeks pengecoh dihitung menggunakan rumus : 

      IP = 
   

x100%
1nBN

P

        
( Arifin 2015;39) 

Keterangan: 
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IP : indeks pengecoh 

P  : jumlah siswa yang memilih pengecoh 

N : jumlah siswa yang mengikuti tes 

B : jumlah siswa yang menjawab benar pada setiap 

butir soal 

n : jumlah alternatif jawaban 

1 : bilangan tetap  

Tabel 3.5 

Klasifikasi Option Pengecoh 

Nilai IP Kategori 

76% - 125 % Sangat baik 

51% - 75% atau 126% - 150% Baik 

26% - 50% atau 151% - !75% Kurang baik 

0% - 25% atau 176% - 200% Jelek 

Lebih dai 200% Sangat jelek 

        

Dalam menyimpulkan efektifitas pengecoh pada setiap  

butir soal, peneliti menggunakan kriteria yang diadaptasi dari 

skala Likert sebagai berikut : 
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Tabel 3.6 

Kriteria Penilaian Efektifitas Pengecoh 

Pengecoh yang 

berfungsi 

Kriteria 

4 Sangat baik 

3 Baik 

2 Cukup 

1 Kurang baik 

0 Tidak baik 

     

Untuk mengetahui karakteristik soal atau instrumen, maka 

pengolahannya menggunakan program Anates.   

F. Teknik Analis Data 

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan teknik statistik inferensial. Analisis yang dipakai dalam 

menguji hipotesis penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi 

berganda. 

1. Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini, uji normalitas yang digunakan penelitian yaitu 

dengan metode uji Kolgomorof-Smirnov (Purwanto, 2011 : 164) 

sebagai berikut: 

  ������� = |��(�) ��(�)|          (Purwanto, 2011 : 164) 
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Keterangan : 

��(�) : distribusi frekuensi komulatif teoritis 

��(�)  : disribusi frekuensi komulatif skor observasi 

Berikut ini langkah-langkah uji Kolmogorov-Smirnov: 

1. Menghitung |��(�) ��(�)|  

2. Menentukan ������� 

3. Konfirmasi tabel pada � = �,�� 

Rumus yang digunakan : ������� =
�,��

√�
 

4. Membuat keputusan 

Jika ������� ≤  ������ , maka data berdistribusi normal 

Jika ������� >  ������, maka data tidak berdistribusi normal. 

Apabila data berdistribusi normal maka akan dilanjutkan 

dengan menggunakan analisis regresi berganda. Tetapi apabila data 

tidak berdistribusi normal maka pengujian hipotensis dilakukan 

dengan menggunakan analisis statistik non parametrik, dengan 

menggunakan Korelasi Kendali Tau (�) dengan rumus: 

  � =
∑ ��∑ �

�(�� �)

�

                    ( Sugiyono, 2012: 253) 

Keterangan : 

 � : koofisien korelasi Kendall Tau yang besarnya (-1< � < �) 

 �  : jumlah rangking atas 

 �  : jumlah rangking bawah 

N : jumlah anggota sampel 
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Uji signifikansi koofisien korelasi dilakukan dengan 

menggunakan rumus Z, yaitu: 

            � =
�

�
�(��� �)

��(�� �)

                     (Sugiyono, 2012: 254) 

Dengan membandingkan nilai ������� dengan  ������ pada  

signifikan 5%, kaidah pengujian signifikansi koofisien korelasi yang 

digunakan sebagai berikut: 

Jika  ������� ≤   ������ maka koofisien korelasinya tidak signifikan. 

Jika  ������� >  ������ maka koofisien korelasinya signifikan. 

2. Uji Linearitas 

            Uji linearitas dalam regresi ini, yakni untuk menguji apakah 

model linear yang telah diambil benar-benar sesuai dengan keadaan 

atau tidak. Untuk menguji kelinearan regresi berganda dengan dua 

variabel bebas, maka langkah-langkah yang diperlukan sebagai 

berikut: 

a. Mencari jumlah kuadrat regresi (�����[�]) dengan rumus: 

              �����(�) =
(∑ �)�

�
  

b. Mencari jumlah kuadrat regresi ������[� �⁄ ]� 

            �����(� �⁄ ) = �.�∑ ��
(∑ �)(∑ �)

�
� 

c. Mencari jumlah kuadrat residu (�����) 

����� = ∑ �� �����(� �⁄ ) �����(�)  

d. Mencari jumlah kuadrat error (���) 
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��� = ∑ �∑ �� (∑ �)�

�
�  

e. Mencari kuadrat tuna cocok (����) 

            ���� = ����� ���  

f. Mencari rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok (��� ��) 

��� �� =
����

���
       ; k : jumlah kelompok 

g. Mencari rata-rata jumlah kuadrat error (��� �) 

��� � =
���

���
  

h. Menentukan nilai ������� 

 ������� =
����

����
                      (Riduwan, 2011: 102-103) 

Dengan membandingkan nilai ������� dengan ������ pada 

taraf signifikan 5%, kaidah pengujian linearitas yang digunakan 

sebagai berikut: 

Jika ������� ≤ ������ maka tolak Ho artinya data berpola 

linear  

Jika ������� > ������ maka terima Ho artinya data berpola 

tidak linear 

Dalam menguji linearitas, digunakan scater plot atau pola 

kedudukan titik-titik dalam sistem koordinat. Apabila pola kedudukan 

mendekati bentuk elips maka hubungan antara variabel bebas dan 

variabel terikat k linear. Jika demikian, maka hubungan antara 
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variabel bebas dan variabel terikat tidak linear. Dengan demikian 

model linear tidak bisa digunakan maka analisis selanjutnya 

menggunakan model nonlinear yaitu teknik transformasi data agar 

berbentuk linear. 

3. Uji Multikolinearitas 

           Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel-variabel bebas yang ada dalam persamaan regresi yaitu 

tidak adanya multikolinearitas. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan korelasi Pearson Product Momen untuk mengetahui 

hubungan antara variabel bebas (��) dan variabel bebas (��), dengan 

rumus: 

 � =
�(∑ ��)�(∑ �).(∑ �)

���.∑ ���(∑ �)��.��.���(∑ �)��

     (Riduwan, 2011:80) 

Keterangan : 

  r : koofisien korelasi 

 X : skor variabel bebas (��) 

 Y : skor variabel bebas (��) 

 n  : jumlah responden 

Kriteria penguji: 

        Jika nilai koefisien korelasi antara variabel bebas ≤ 0,8 maka 

tidak terjadi multikolinearitas. Sebaliknya jika nilai koefisien korelasi 

antara variabel  bebas > 0,8 maka terjadi multikolinearitas. 
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4. Analisis Regresi Ganda 

       Uji regresi ganda digunakan untuk meramalkan atau 

mempredeksikan pengaruh kecerdasan emosional dan kemandirian 

belajar terhadap prestasi belajar matematika. Dalam hal ini analisis 

regresi dipakai untuk menganalisis pengaruh variabel bebas (��) dan 

(��) terhadap variabel terikat (Y). Bentuk persamaan regresi berganda 

sebagai berikut: 

 �� = � + ���� + ����                  (Sugiyono, 2010 : 275)  

 

Keterangan:  

 ��         : variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 

  ��dan ��: variabel independen 

  a     : konstanta ( nilai Y jika �� dan �� = 0) 

 b      : koofisien regresi ( nilai peningkatan atau penurunan) 

             Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis regresi 

ganda, sebagai berikut: 

1. Uji parsial atau Uji t 

Uji  t  dilakukan  untuk  menguji  signifikansi  konstanta  

dan setiap  variabel  independen  akan  berpengaruh  secara  

parsial terhadap variabel dependen yaitu dengan rumus: 

  � =
��

���
                              (siregar,2013:305) 

Keterangan:  
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  t = t hitung  

 ��= nilai koefisien regresi variabel xi 

���= standar error �� 

Hipotesis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  

sebagai berikut: 

Ho : �� = 0 : tidak ada pengaruh kecerdasan emosional dan 

kemandirian belajar terhadap prestasi belajar matematika pada 

siswa kelas X Teknik Geomatika SMKN 2 Kupang. 

Ha : �� ≠ 0 : ada pengaruh kecerdasan emosional dan 

kemandirian belajar terhadap prestasi belajar matematika pada 

siswa kelas X teknik geomatika SMKN 2 Kupang. 

Kriteria pengujian: 

Jika ������  < ������� < ������ maka �� diterima. 

Jika ������� < ������ maka �� ditolak 

2. Uji simultan atau Uji F 

Uji  F  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  variabel-variabel 

independen  secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap 

variabel dependen. Rumusnya adalah sebagai berikut: 

 � =
� �

�
(�� � �)

(� � �� �)

          (sugiyono,2010:257) 

Keterangan: 
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F   = F hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan F tabel  

R2 = Koefisien regresi 

k  = Jumlah variabel independen 

n  = Jumlah responden 

Kaidah pengujian signifikasi:  

Jika �������  ≥ ������, maka tolak Ho artinya signifikasi  

Jika �������  ≤ ������, maka terima Ho artinya tidaksignifikasi 

Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai 

������� dengan nilai ������. Apabila F������> F����� dengan 

signifikansi di  bawah  5%  (α  =  0,05)  maka  secara  bersama-

sama  (silmultan) variabel  bebas  berpengaruh  signifikan 

terhadap  variabel  terikat, begitu juga sebaliknya, apabila 

F������ ≤   F����� maka secara bersamasama  (simultan)  

variabel  bebas  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap 

variabel terikat. 

3. Membuat tabel penolong untuk menghitung angka statistik 

Tabel 3.7 

Tabel penolong untuk menghitung angka statistik 

No �� �� Y ��
� ��

� �� ��Y ��Y ���� 

1          

2          
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3          

. 

. 

. 

         

N          

Jumlah � �� � �� � �  � ��
� � ��

� � �� � ��� � ��� � ���� 

 

4. Menghitung nilai a, ��  dan �� 

a. Masukan angka-angka statistik dari tabel penolong pada 

rumus: 

1. ∑ ��
� = ∑ ��

� (∑ ��)�

�
 

2. ∑ ��
� = ∑ ��

� (∑ ��)�

�
 

3. ∑ �� = ∑ �� (∑ �)�

�
 

4. ∑ ��� = ∑ ���
(∑ ��)(∑ �)

�
 

5. ∑ ��� = ∑ ���
(∑ ��)(∑ �)

�
 

6. ∑ ���� = ∑ ����
(∑ ��)(∑ ��)

�
 

b. Menghitung nilai ��, ��  dan a 

�� =
�∑ ��

��(∑ ���)�(∑ ����)(∑ ���)

�∑ ��
���∑ ��

���(∑ ����)�   

�� =
�∑ ��

��(∑ ���)�(∑ ����)(∑ ���)

�∑ ��
���∑ ��

���(∑ ����)�   
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� =
∑ �

�
�� �

∑ ��

�
� �� �

∑ ��

�
�  

5. Menentukan persamaan regresi ganda (��,�� dan Y) 

  �� = � + ���� + ����   

6. Mencari korelasi berganda 

 (������) = �
�� ∑ ������ ∑ ���

∑ ��  

7. Mencari nilai konstribusi korelasi ganda 

  �� = (������)� x 100% 

8. Menghitung nilai �������  dengan melakukan uji signifikansi: 

                  ������� =
��(�����)

�(����)
  

9. Mencari nilai ������ menggunakan tabel F dengan rumus: 

                      ������ = ��(����)  

�� = jumlah variabel – 1 

�� = n – jumlah variabel bebas – 1 

Dengan taraf kesalahan � = 0,05 atau taraf kepercayaan 

� = 95% 

10. Menentukan aturan pengambilan keputusan atau kriteria uji 

signifikan: 

            Jika ������� > ������ , maka signifikan dan Ho ditolak 

yang berarti ada pengaruh kecerdasan emosional dan 

kemandirian belajar terhadap prestasi belajar matematika. 
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             Jika ������� ≤ ������, maka tidak signifikan dan Ha 

ditolak yang berarti tidak ada pengaruh kecerdasan emosional 

dan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar matematika. 

11. Membuat kesimpulan  

            Kesimpulan dibuat setelah data hasil penelitian 

dianalisis menggunakan SPSS 22.0 for windows. 

 




