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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis 

Untuk menguji kebenaran hipotesis penelitian, analisis data dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS 22.0 for windows. 

1. Uji Normalitas 

Kriteria pengujian untuk uji normalitas, yaitu jika nilai signifikan > 5% 

dengan Dhitung ≤ Dtabel, maka data berdistribusi normal dan jika nilai 

signifikan < 5% dengan Dhitung  ≥  Dtabel, maka data tidak berdistribusi 

normal. 

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini, yaitu : 

H0 : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

a. Kecerdasan Emosional 

Berdasarkan hasil analisis uji normalitas untuk variabel X� 

(Kecerdasan emosional) pada output SPSS 22 for windows, 

diperoleh nilai signifikansi = 0,200, Dhitung  = 0,095 dan  Dtabel = 

0,240. Oleh karena itu nilai signifikan = 0,200 > 0,05 = � dan 

Dhitung  = 0,095 ≤ 0,240 = Dtabel, maka Ho diterima yang berarti 

data kecerdasan emosional berdistribusi normal (Lampiran 18). 
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b. Kemandirian Belajar 

Hasil uji normalitas untuk variabel X� (Kemandirian 

belajar) pada output SPSS 22 for windows diperoleh nilai 

signifikan = 0,200, Dhitung = 0,114 dan Dtabel = 0,240. Oleh karena 

itu, nilai signifikan = 0,200 > 0,05 = � dan Dhitung = 0,114 ≤ 0,240 

= Dtabel, maka Ho diterima yang berarti data kemandirian belajar 

berdistribusi normal (Lampiran 18). 

c. Prestasi Belajar 

Analisis uji normalitas untuk variabel Y (Prestasi Belajar 

Matematika) pada output SPSS 22 for windows, diperoleh nilai 

signifikansi = 0,200, Dhitung = 0,118 dan Dtabel = 0,240. Oleh karena 

nilai signifikan = 0,200 > 0,05 =  � dan Dhitung = 0,118 ≤ 0,240 = 

Dtabel, maka Ho diterima yang berarti data prestasi belajar 

matematika berdistribusi normal (Lampiran 18). 

2. Uji Linearitas 

Kriteria yang digunakan dalam pengujian linearitas yaitu: 

Ho diterima jika nilai sig (2-tailed) > 5% dengan Fhitung ≤ Ftabel 

Ha ditolak jika nilai sig (2-tailed) < 5% dengan Fhitung ≥ Ftabel 

Hipotesis  yang digunakan dalam pengujian ini yaitu : 

�o  ∶  Data  berpola linear 

�a  ∶  Data  berpola tidak linear 
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a. Kecerdasan Emosional Terhadap Prestasi Belajar 

   Berdasarkan hasil analisis uji linearitas variabel 

X� terhadap Y pada output SPSS 22 for windows, 

diketahui nilai F������ = 1,929 dan F����� = 3,33 dengan � 

= 0,05, maka nilai F������ = 1,929 < 3,33 = F����� dan 

nilai signifikansi pada Deviation from Linearity sebesar 

0,327 > 0,05 = � maka data berpolar linear antara X� dan 

Y (Lampiran 19). 

b. Kemandirian Belajar Terhadap Prestasi Belajar 

   Berdasarkan hasil analisis uji linearitas variabel 

X� terhadap Y pada output SPSS 22 for windows, 

diketahui nilai F������ = 2,072 dengan � = 0,05 dan nilai 

F����� = 3,33, maka  dapat disimpulkan nilai F������ = 

2,072 ≤ 3,33 = F����� dan nilai signifikansi pada Deviation 

from Linearity sebesar 0,507 > 0,05 = � maka dapat 

diartikan bahwa ada hubungan yang linear antara variabel 

X� dan Y (Lampiran 19). 

 

3. Uji Multikolinearitas 

            Jika  nilai  korelasi  antara  variabel  bebas  ≤  0,8  maka  

tidak  terjadi multikolinearitas. Sebaliknya jika nilai korelasi antara 

variabel bebas ≥ 0,8 maka terjadi multikolinearitas. 
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Berdasarkan hasil analisis pada output SPSS 22 for windows, 

diketahui nilai korelasi antara variabel X� dan variabel X� yaitu 

0,062. Karena antara variabel bebas memiliki nilai kerelasi 0,062 < 

0,8 maka disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas 

(Lampiran 20).  

4. Analisi Regresi Linear Berganda 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda antara variabel X� 

dan X� terhadap Y pada output SPSS 22 for windows, diperoleh nilai a 

(konstanta) = 9,477, b� (koefisien regresi)  untuk X� = 0,032 dan b� 

(koefisien regresi) untuk X� = 1,314 (Lampiran 21). 

Sehingga persamaan regresi linear berganda dapat ditulis 

sebagai berikut: 

� = � + ���� + ����  

� = �,���+�,����� + �,�����  

Keterangan: 

 Y : Prestasi belajar matematika 

 �� : Kecerdasan emosional 

 �� : Kemandirian belajar 
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1). Uji Parsial 

   Uji t (uji parsial) adalah uji secara sendiri-sendiri untuk 

melihat pengaruh kecerdasan emosional dan kemandirian belajar 

terhadap prestasi belajar.  

a. Kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar  

Kriteria dalam pengujian ini adalah: 

H� diterima jika nilai sig (2-tailed) < 5% atau  t������ > t�����  

H�  ditolak jika nilai sig (2-tailed) > 5% atau t������ ≤ t����� 

Hipotesis yang digunakan yaitu: 

H� : Tidak ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap 

prestasi belajar matematika siswa geomatika kelas X 

SMKN 2 Kupang.  

H�  : Ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi 

belajar matematika siswa geomatika kelas X SMKN 2 

Kupang. 

Hasil analisis regresi berganda diperoleh nilai  t������ = 0,067 

dengan taraf signifikansi = 0,947  dan  t����� =1,697. Oleh 

karena  t������ = 0,947 < 1,697 =   t����� dan signifikan pada 

kecerdasan emosional = 0,947 > 0,05 maka  H� ditolak yang 

berarti kecerdasan emosional tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap prestasi belajar (Lampiran 21). 
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b. Kemandirian belajar terhadap prestasi belajar 

Kriteria dalam pengujian ini adalah: 

H� diterima jika nilai sig (2-tailed) < 5% atau T������ > T����� 

H� ditolak jika nilai sig (2-tailed) > 5% atau T������ ≤ T����� 

Hipotesis yang digunakan yaitu: 

H� : tidak ada pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi 

belajar matematika siswa kelas X geomatika SMKN 2 

Kupang. 

H� : ada pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar 

matematika siswa geomatika SMKN 2 Kupang. 

            Hasil analisis regresi diperoleh nilai T������  = 2,615. 

Dengan taraf signifikansi  0,014,  sedangkan T����� = 1,697. 

Oleh karena T������ = 2,615 ≥ 1,697 = T����� dengan 

signifikansi = 0,014 < 0,05 maka H� diterima yang berarti 

aktivitas belajar berpengaruh secara signifikan terhadap 

prestasi belajar (Lampiran 21). 

2). Uji simultan 

   Uji F (uji simultan) adalah uji secara bersama-sam untuk 

melihat pengaruh kecerdasan emosional dan kemandirian belajar 

terhadap prestasi belajar. 

 Kriteria dalam pengujian ini adalah: 
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H�  diterima jika nilai sig (2- tailed) < 5% atau F������ > F����� 

H�  ditolak jika nilai sig (2-tailed) > 5% atau F������ ≤ F����� 

Hipotesis yang digunakan yaitu: 

H� : Tidak ada pengaruh kecerdasan emosional dan kemandirian 

belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas X 

geomatika SMKN 2 Kupang. 

H�  : Ada pengaruh kecerdasan emosional dan kemandirian belajar 

terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas X geomatika 

SMKN 2 Kupang. 

             Hasil analisis regresi berganda diperoleh nilai F������ = 

3,445 dengan nilai signifikansi = 0,045 dan nilai  F����� = 3,33. 

Karena nilai F������ = 3,445 > 3,33 = F����� dan nilai signifikansi = 

0,045 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

emosional dan kemandirian belajar secara simultan berpengaruh 

terhadap prestasi belajar (Lampiran 21). 
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B. Pembahasan 

Terciptanya suatu pendidikan tidak terlepas dari sekolah, guru dan 

siswa. Keberhasilan guru dalam prores pembelajaran akan terlihat dalam 

bentuk prestasi belajar siswa. Belajar merupakan suatu kegiatan yang 

sangat penting dalam pembelajaran. Hal ini bahwa berhasil atau tidaknya 

suatu pembelajaran bergantung pada bagaimana proses belajar yang 

dialami oleh siswa. Untuk itu dibutuhkan guru yang mampu membimbing 

siswa agar belajar yang terjadi di kelas lebih bermakna dan dapat 

diterapkan dengan baik. Siswa juga harus memanfatkan kemampuan 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Prestasi belajar sangat dipengaruh oleh 

berbagai faktor, diantaranya kecerdasan emosional dan kemandirian 

belajar.  

Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam 

mengenali, meningkatkan, mengelola, menempatkan, dan mengendalikan 

emosi serta memotivasi dari dalam bersikap, bertindak dan bertingkah 

laku, baik pada diri sendiri maupun dalam hubungannya dengan orang 

lain, sebagai upaya pencapaian tujuan yang dikendalikan atau ditetapkan. 

 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 
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yang sering kali menyalakan kreativitas.Siswa yang memiliki kecerdasan 

emosional tinggi sangat berpengaruh pada prestasi belajarnya.  

 Selain kecerdasan emosional berpengaruh pada prestasi belajar 

kemandirian sangat berpengaruh pada prestasi belajar. Seperti yang 

dikemukan oleh Martinis (2007: 117) Kemandirian belajar merupakan 

perilaku individu yang mampu berinisiatif, mampu mengatasi masalah, 

mempunyai rasa percaya diri, bertanggung jawab dan dapat melakukan 

sesuatu sendiri tanpa bergantung pada orang lain dalam 

belajar. Siswa yang kurang percaya diri akan proses belajar atau kegiatan 

di sekolah mampu mengacuh pada prestasi belajar. Perilaku kemandirian 

juga harus membutuh perhatian, motivasi dan dorongan dari orang tua, 

guru, dan lingkungan sekitarnya sehingga mampu mencapai prestasi 

belajar. 

Berdasarkan hasil uji parsial tidak ada pengaruh kecerdasan 

emosional terhadap prestasi belajar matematika,  sedangkan kemandirian 

belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika. Secara teori 

kecerdasan emosional tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar 

disebabkan oleh berapa faktor yaitu siswa yang mempunyai emosi yang 

tinggi tidak mampu mengontrol dalam menyelesaikan masalah baik di 

lingkungan maupun disekolah sehinggga mengganggu konsentrasi 

belajarnya terutama dalam pencapaian prestasi belajar matematika. Siswa  

tidak bisa menemukan jawaban atau mengerjakan soalnya sendiri atau 

mencontek dari orang lain. 
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  Dengan menggunakan hasil uji simultan terlihat bahwa pada 

kecerdasan emosional dan kemandirian belajar mempunyai pengaruh 

terhadap prestasi belajar matematika. Berdasarkan uji normalitas, 

linearitas, multikolinearitas dan regresi berganda dapat diketahui bahwa 

ada pengaruh kecerdasan emosional dan kemandirian belajar terhadap 

prestasi belajar matematika. 

Jadi dapat disimpukan bahwa benar kecerdasan emosional dan 

kemandirian belajar sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar 

matematika siswa kelas X Geomatika SMKN 2 Kupang. 

 

 




