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ABSTRAK  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linear 

berganda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh kecerdasan 
emosional terhadap prestasi belajar. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis 
dengan menggunakan Statistik SPSS 16 dengan teknik pengumpulan data melalui 

lembar instrumen EI, observasi, wawancara tidak terstruktur. Hasil yang diperoleh 
adalah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa Prodi 

Pendidikan Kimia dengan hasil statistik uji t hitung ˃ t tabel (6,148 ˃ 2,132), koefisien 
konstan (72,256) dan sig (0,00 ˂ 0,005). Hal ini menunjukakan bahwa kecerdasan 
emosional memiliki hubungan atau pengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. 

 
I. PENDAHULUAN 

Pendidikan sains saat ini fokus terhadap kemampuan peserta didik untuk aktif dan 
mampu mengeksplor potensi mereka. Peserta didik dibimbing agar mengenali bakat 
dan kemampuan mereka dalam mengkonstruk pengetahuannya, mampu 

mengorganisasikan, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu memnyelesaikan 
masalahnya. Fokus tersebut didukung oleh diterbitkannya kurikulum KKNI yang saat 

ini telah digunakan pada perguruan tinggi. Kurikulum KKNI memusatkan kepada apa 
yang seharusnya peserta didik butuhkan agar memiliki kualifikasi yang menunjang 
kemampuannya setelah menjadi lulusan. Pada proses pembelajaran implementas i 

kurikulum ini menitikberatkan konsep belajara dengan tema  “Student Center 
Learning” atau proses pembelajaran berpusat siswa, dimana pengajar hanya sebagai 

pendamping atau fasilitator dalam kelas. Pembelajaran berpusat siswa ini menjadi 
basis bagi pengajar agar mampu mengelolah suatu konsep pembelajaran yang 
mengarahkan peserta didik kepada bagaimana menjadi pribadi yang memiliki ilmu 

pengetahuan, kedisiplinan, kemandirian, dan berdaya saing. Motivasi merupakan hal 
yang akan menjadi penyokong utama terealisasinya tujuan dari kurikulum KKNI 

tersebut. Proses menganalisis dan mengidentifikasi kondisi belajar siswa merupakan 
langkah awal pengajar mengenali peserta didik dengan mengimplementasi kurikulum 
yang berlaku. Kondisi peserta didik seperti psikologi, gaya belajar, kepribadian, dan 

kecerdasan peserta didik.  
Erikson in Seifert (1991) mengemukakan bahwa ada beberapa alternative yang 

mampu dilakukan pengajar agar proses belajar menjadi menyenangkan. Pertama, 
pemberian tugas, aktivitas dan segala hal yang masih dijangkau oleh peserta didik. 
Kedua, penagajar memberikan penguatan dan pengharagaan terhadap peserta didk 

dan memberikan suasana kompetisi di dalam kelas. Kompetisi ini bertujuan agar 
peserta didik memiliki motivasi besar belajar dan eserta didik menyadari potensi yang 

dia miliki, kemudian kompetisi yang diberikan bersifat baik dan tidak dianggap serius. 
Dampak positif yang terjadi adalah peserta didik akan lebih aktif, termotivasi dan 
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meningkatkan kecerdasan yang dimiliki. Gadner menjelaskan bahwa kecerdasan 

(kinestetik) merupakan kecerdasan seseorang yang lebih menyukai menunjukkan 
suatu bentuk kinerja terhadap individu lainnya mengenai apa yang diingatnya, 

dipahaminya, dan dipelajarinya. Ekepresi ini yang ditandai sebagai suatu keterlibatan 
peserta didik dalam belajar. Bentuk kecerdasan ini mampu membekali  peserta didik 
agar aktif dan termotivasi untuk berkembang (Julia, 2012). 

Kontributor utama ke daerah kecerdasan emosional dan kepemimpinan adalah Daniel 
Goleman, yang telah menulis beberapa buku tentang penerapan kecerdasan emosiona l 

dalam suatu organisasi, termasuk Bekerja dengan Kecerdasan Emosional (1998) dan 
kecerdasan emosional dalam kerja tim (2001). Goleman berpendapat bahwa para 
pemimpin tim yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi adalah kunci untuk 

keberhasilan organisasi dan para pemimpin harus memiliki kapasitas untuk merasakan 
perasaan anggota tim di lingkungan mereka, untuk campur tangan ketika masalah 

timbul, untuk mengelola emosi mereka sendiri untuk mendapatkan kepercayaan dari 
tim (Goleman, 2001). Seorang pemimpin memiliki kapasitas untuk mempengaruhi 
kinerja organisasi sehingga tim mampu mencapai suatu tujuan yang mampu 

memperkuat kecerdasan masing-masing. Hal ini menegaskan bahwa kerja kelompok 
atau belajar dalam satu tim merupakan suatu solusi dalam belajar, dimana hal ini 

mampu membangkitkan semangat dan motivasi belajar. 
Thorndike mengklasifikasikan kecerdasan menjadi tiga jenis: kecerdasan abstrak 
yang berhubungan dengan konsep verbal, kecerdasan Beton yang berhubungan 

dengan bentuk dan materi dan ketiga yakni  Kecerdasan Sosial sekarang disebut 
sebagai Emotional Intelligence/Kecerdasan Emosional, ini menunjukkan bahwa itu 

bukan konsep baru. Para peneliti telah menetapkan EI sebagai keterampilan psikologis 
yang berbeda dan dapat diukur secara konsisten. Salovey & Mayer (1990) 
mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai, subset dari kecerdasan sosial yang 

melibatkan kemampuan untuk memantau diri sendiri dan orang lain “perasaan dan 
emosi.  

Penelitian Zainab Naseer (2011) menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara 
kinerja dan tim belajar dengan EI (sangat tinggi). Hal ini dikarenakan mereka sangat 
mampu menilai dan mengatur emosi mereka sendiri yang menghasilkan tingkat yang 

lebih tinggi dalam belajar. Tapi secara implementasi pengaturan emosi ini masih 
dinilai perlu bimbingan dari pengajar agar peserta didik mampu mengelo lah 

kecerdasan emosinya dengan baik dan maksimal. Dampak implementasi ini 
membantu mereka untuk lebih baik mengelola dan mengendalikan emosi mereka 
yang menyebabkan kerja sama tim, koordinasi, kreativitas dan kemampuan 

beradaptasi. Kemudian pencapaian prestasi belajar yang baik merupakan hasil 
pengelolaan atau pengendalian diri secara emosional, maka bisa disimpulkan bahwa 

kecerdasan emosional sangat berhubungan dengan kinerja tim dalam proses 
pembelajaran dan ketercapaian prestasi belajar yang sesuia standar kurikulum (Sy , 
Tram, O'Hara, 2006). 

Gardner mengungkapkan terdapat sembilan kecerdasan yang ada dalam diri setiap 
individu dan mereka membawanya sejak mereka dilahirkan, kecerdasan tersebut 

disebut kecerdasan majemuk. Sepaham dengan pakar psikologi kognitif Robert 
(2003) yang menjelaskan bahwa kecerdasan seseorang memiliki keterkaitan dengan 
psikologi dan pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan merupakan faktor utama 

yang mempengaruhi kecerdasan mereka. Kecerdasan merupakan hal dasar yang 
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menjadi perhatian pengajar bagaimana mengolah kecerdasan peserta didik menjadi 

suatu kemampuan yang bisa digunakan dalam menyelesaikan masalah, mengambil 
keputusan, dan mengembangkan potensinya. Hal-hal tersebut bertujuan agar peserta 

didik mengenali diri sendiri dan memiliki kesadaran diri terhadap apa yang dilakukan 
sehingga peserta didik bisa mengontrol dan memahami kecerdasannya secara 
emosional. Kecerdasan secara emosional juga merupakan suatu bentuk kecerdasan 

yang dimiliki oleh setiap orang. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan 
meliputi kemampuan untuk mengendalikan diri, memiliki daya tahan menghadap i 

sesuatu dan mampu mengatur suasana hatinya (Goleman, 2009).  
Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar peserta didik salah satunya adalah 
kecerdasan emosional. Perlunya mengdentifikasi kecerdasan emosional peserta didik 

dan mengetahui sejauh mana hubungan antara kecerdasan tersebut dengan prestasi 
belajar peserta didik. Kajian riset Saeed-ul-Hassan (2011) mengungkapkan bahwa 

kecerdasan emosional sangat mempengaruhi proses belajar peserta didik dan 
berdampak positif terhadap mereka sehingga prestasi belajar meningkat secara 
seignifikan. Tidak hanya itu, kecerdasan emosional juga berdampak positif terhadap 

kinerja kerja tim/kelompok dalam belajar sehingga proses belajar menjadi 
menyenangkan dan peserta didik ammpu memahami potensinya dengan mengena l 

kecerdasan emosional mereka. Penelitian Bano Fakhra Batool (2013) juga 
mengungkapkan keefektifan kecerdasan emosional terhadap proses belajar peserta 
didik. Keefektifan ini ditunjukkan dengan persentase yang diperoleh sebesar 60%, hal 

ini menggambarkan konstribusi kecerdasan tersebut terhadap peserta didik dalam 
belajar. Christina (2016) mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional mampu 

meningkatkan kinerja tim belajar dan performance melalui penugasan yang tepat 
sehingga hal ini berdapak positif, efisien dan efektif. (Gerald, et al, 2003) menjelaskan 
bahwa kecerdasan emosional sangat mencerminkan kemampuan peserta didik dalam 

memahami dirinya dan memahami bagaimana proses belajar mereka, sehingga kajian 
mengenai kecerdasan emosional menjadi penting unutk dikaji agar pengajar bisa 

mengetahui bagaimana kecerdasan emosional peserta didik dengan menghubungkan 
dampaknya terhadap hasil belajar. 
Rumusan Masalah. Apakah ada hubungan atau pengaruh kecerdasan emosiona l 

terhadap prestasi belajar mahasiswa kimia. 
Tujuan Penelitian. Untuk mengetahui apakah ada hubungan atau pengaruh 

kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar mahasiswa kimia. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 

Kecerdasan Emosional. Emotional intelligence (EI) merupakan salah satu konsep 
kontroversial dan paling menarik yang muncul dari psikologi.  Ketika pertama kali 

muncul, konsep ini mendapat perhatian dengan cepat oleh para ilmuwan sosial, 
pendidik, manajer, dan masyarakat. Hal ini memperlihatkan suatu gagasan dimana 
bentuk kecerdasan dikaitkan dengan emosi dan penalaran kognitif (Murphy, 2006). 

Disisi lain bahwa, tidak pernah adanya penurunan mengenai jumlah pertumbuhan 
teori dan penelitian tentang EI mengaitkannya dengan perilaku yang relevan dalam 

lingkungan tim belajar (Druskat, Sala, & Mount, 2006). 
Dalam hal definisi, EI melibatkan berpikir, berperilaku dan bertindak cerdas secara 
emosional. Secara khusus bahwa kecerdasan emosional memerlukan kemampuan 

untuk mengenali dan membedakan emosi sendiri dan emosi orang lain. Hal ini 
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bertujuan untuk memahami bagaimana emosi tertentu mempengaruhi perilaku, dan 

untuk mengantisipasi dan mengelola reaksi perilaku sendiri dan lainnya dalam emosi 
tertentu. Mereka yang mempelajari dan memahami tentang EI setuju bahwa, seperti 

kecerdasan kognitif, (IQ) itu didefinisikan oleh satu set kemampuan. Kemampuan 
yang tepat yang mendefinisikan EI diperdebatkan oleh ahli teori yang teorinya 
berbeda dalam cara yang tampaknya sedikit tetapi penting (Druskat et al, 2006;. J. D. 

Mayer, Salovey, & Caruso, 2000). Baru-baru ini, dukungan empiris yang kuat 
ditemukan untuk model 6-faktor pendukung enam kemampuan EI yang berbeda 

termasuk: (1) emosional kesadaran diri; (2) kesadaran emosi orang lain; (3) emosiona l 
self-regulation; (4) manajemen emosi orang lain; (5) ekspresi emosional; dan (6) 
penalaran emosional (Palmer, Gignac, Ekermans, & Stough, di tekan). 

Dua kemampuan pertama, emosional kesadaran diri dan kesadaran emosi orang lain 
melibatkan mengenali atau memahami perasaan sendiri dan orang lain dalam ekspresi 

wajah, nada suara mereka atau postur, kemudian secara akurat visual mereka. Kedua 
kemampuan, emosional diri regulasi dan manajemen dari orang lain, emosi terliha t 
ketika seseorang mampu menenangkan diri sendiri atau orang lain selama masa stres, 

atau ketika salah mengantisipasi dan menghindari stres sebelum terjadi. Atau, dapat 
membuat senang diri sendiri atau orang lain ketika dibutuhkan suatu hal yang penting 

seperti kemampuan untuk mengelola emosi. Kemampuan kelima, ekspresi emosiona l 
adalah kemampuan untuk secara akurat mengekspresikan emosi seseorang dalam 
merasakan sesuatu. Kemampuan keenam, penalaran emosional melibatkan 

kemampuan untuk menganalisis secara akurat emosi seperti ketika mereka 
mempertunjukkan dirinya, menunjukkan karakter mereka, dan kekhasan mereka. 

Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa ketika pekerjaan membutuhkan 
interaksi sosial, kemampuan EI terkait positif dengan kinerja dalam level tinggi 
(Druskat et al., 2006). Ini masuk akal karena emosi terutama suatu fenomena sosial 

(Leach & Tiedens, 2004; McCarthy, 1989). Sistem emosional dipicu oleh peristiwa 
yang terjadi di luar tubuh secara fisik dan sering peristiwa ini terhubung ke interaks i 

sosial dan hubungan sosial, seperti yang terlihat dalam kasus keserakahan, kemarahan, 
diskrimansi atau rasa sakit (McCarthy, 1989). Semakin kuat saling ketergantungan 
antara individu semakin besar kemungkinan mereka untuk memohon emosi satu sama 

lain dan lebih terkait erat adalah perasaan emosi mereka (Clark, Kebugaran, & 
Brissette, 2004), menghasilkan "emosi bersama" (Kelly & Barsade, 2001). Dalam 

lingkungan tim, saling ketergantungan di antara anggota biasanya tinggi karena 
anggota saling membutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Penelitian 
memberikan bukti bahwa emosi adalah bagian tengah dan tak terhindarkan dari 

kehidupan di tim kerja (Bales, 1953; Barsade & Gibson, 1998; Tuckman, 1965). 
Tabel. Kecerdasan Emosional (EI) (Paul Mohapel, 2005) 

Emotion 

Awareness 
- Perasaan saya menjadi sangat baik pada saat tertentu 
- Emosi memainkan bagian penting dalam hidup saya 

- Perasaan saya sangat berdampak pada orang yang berada 

disekitar saya 
- Saya merasa mudah untuk menemukan kata-kata untuk 

perasaan saya 
- Suasana hati saya mudah terpengaruh oleh peristiwa 

eksternal 
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- Saya bisa dengan mudah merasakan sesuatu saat saya akan 

marah 
- Saya mudah memberitahu orang lain perasaan saya yang 

sebenarnya 

- Saya merasa mudah untuk menggambarkan perasaan saya 
- Bahkan ketika saya marah saya menyadari apa yang 

terjadi pada saya 
 

Emotion 

Manage

ment 

- Saya menerima tanggung jawab untuk reaksi saya 
- Saya merasa mudah untuk membuat keputusan dengan orang lain 

- Saya orang yang memiliki kadar emosional yang seimbang 

- Saya orang yang sangat sabar 

- Saya bisa menerima komentar kritis dari orang lain tanpa menjadi 
marah 

- Saya menjaga ketenangan saya, bahkan selama masa stres 
- Jika masalah tidak mempengaruhi saya secara langsung, saya tidak 

membiarkan hal itu mengganggu saya 
- Saya bisa menahan diri ketika saya merasa marah terhadap seseorang 

- Saya mengontrol pengendalian ke dalam hal-hal yang dapat merusak 

saya kesejahteraan 
- Saya mengarahkan energi saya ke dalam karya kreatif untuk hobi 

 

Social 

Emotion 

Awareness 

- Saya mempertimbangkan dampak dari keputusan saya pada 

orang lain 
- Saya dapat memberitahu dengan mudah kepada orang-

orang yang membuat saya terganggu 

- Saya bisa merasakan saat suasana hati seseorang berubah 
- Saya mampu memberidukungan ketika orang lain 

mendapat berita buruk 
- Saya umumnya mampu memahami cara orang lain 

merasakan sesuatu 
- Teman-teman saya bisa menceritakan hal-hal intim tentang 

diri mereka sendiri 
- Hal yang mengganggu saya adalah ketika melihat orang 

lain menderita 

- Saya biasanya tahu kapan harus berbicara dan kapan harus 
diam 

- Saya peduli apa yang terjadi pada orang lain 
- Saya mengerti ketika orang lain merubah rencananya 

 

Relations

hip 

Manage

ment 

- Saya dapat menunjukkan kasih sayang 

- Hubungan baik saya adalah tempat yang aman bagi saya 

- Saya merasa mudah untuk berbagi perasaan saya yang mendalam 

dengan orang lain 
- Saya pandai memotivasi orang lain 

- Saya orang yang cukup ceria 
- Sangat mudah bagi saya untuk berteman dengan orang yang lain 
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- Orang mengatakan kepada saya, saya suka bergaul dan 

menyenangkan 
- Saya suka membantu orang lain 

- Orang lain dapat mengandalkan pada saya 

- Saya dapat berbicara tenang kepada seseorang jika mereka sangat 

marah 
Konsep Kelompok Belajar. Ayoko & Callan (2009) mendefinisikan tim sebagai 
kelompok yang terdiri dari individu- individu yang memiliki peran yang sama sebagai 

tim, memiliki kewajiban bersama dan bertanggung jawab dalam menyelsaikan tugas 
sehingga masing-masing anggota memiliki andil bersama dalam proses 

pelaksanaannya. Tim dinilai sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan 
kelompok/organisasi, hal ini bertujuan agar struktur dan proses penyelesaian masalah 
dalam kelompok berjalan efektif dan sesuai prinsip tim. Untuk meminimalisir hal-hal 

yang mampu menurunkan kinerja tim belajar, maka diperlukan pelatihan, diskusi, dan 
kerjasama. Kegiatan ini diperlukan untuk meningkatkan keterampilan, sikap, dan 

pengetahuan yang memadai serta dapat memahami dan memenuhi kebutuhan tim 
belajar. Keterampilan yang sangat diperlukan adalah termasuk kecerdasan emosiona l, 
kecerdasan ini akan sangat berkontribusi (80%) terhadap keberhasilan tim belajar 

(Goleman, 1995). 
Kecerdasan Emosional dalam Kelompok. Kecerdasan emosional memilik i 

pendekatan dasar yang berpengaruh terhadap kelompok, dimana pendekatan ini 
merupakan pendekatan konseptual dasar telah dikembangkan a) oleh Druskat dan 
Wolff (2001) dan (b) oleh Gantt dan Agazarian (2004). Para peneliti di atas percaya 

bahwa ada dua cara yang berbeda di mana tim dapat membangun kecerdasan 
emosional kelompok. 

Druskat dan Wolff (2001) memilih dua (2) dimensi kecerdasan emosional untuk 
mengeksplorasi di tingkat kelompok yaitu pengetahuan dan pengelolaan emosi. 
Penegtahuan dan pengelolaan emosi merupakan hal yang sering dimplementasikan 

melalui model pembeljaran yang telah dikembangkan. Kecerdasan emosional tim 
adalah kemampuan kelompok untuk mengembangkan norma-norma (misalnya 

pemahaman di antara anggota, menciptakan lingkungan kerja yang positif, 
mengembangkan perilaku proaktif tentang pemecahan masalah, membangun 
hubungan dengan kelompok-kelompok di luar tim belajar), dimana hal ini 

meningkatkan kesadaran dan manajemen emosi peserta didik untuk mencapai hasil 
yang diinginkan. Norma-norma yang dikembangkan pada tiga tingkatan: individu, 

kelompok dan lintas batas, menciptakan kesadaran emosi yang muncul dari interaks i 
anggota tim dan pengaturan perilaku kelompok belajar agar tercipta suasana yang 
menyenangkan dalam belajar. 

Kecerdasan Emosional dalam MI (Multiple Intelligence) dan Faktor Ekologis 

dalam Belajar 

Thomas Amstrong (2009) bahwa Teori MI menyediakan template di mana pendidik 
dapat melihat beberapa faktor ekologi penting dalam belajar. Setiap intelijen, bahkan 
menyediakan konteks untuk mengajukan beberapa pertanyaan pencarian tentang 

faktor-faktor yang terjadi dalam kelas. Faktor tersebut yang menunjukkan atau 
memfasilitasi belajar peserta didik dalam mengembangkan potensinya. Sebuah 

tinjauan dari delapan kecerdasan mengungkapkan bahwa kecerdasan emosiona l 
terkait dalam kecerdasan intrapersonal dengan beberapa pertanyaan berikut: 
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Intrapersonal  Questions 

 Apakah siswa memiliki kesempatan untuk bekerja secara mandiri, 

mengembangkan proyek-proyek selfpaced, dan menemukan waktu dan ruang 

untuk privasi pada waktu tertentu, atau proses interaksi berlangsung secara kontinu 

dalam kelas? 

 Apakah siswa mengalami pengalaman yang mampu meningkatkan konsep-diri 

mereka (misalnya, belajar menghargai diri sendiri, pujian tulus dan penguatan 

positif lainnya, bertukar pengalaman saat proses pengerjaan tugas sekolah), atau 

mereka mengalami ejekan, kegagalan, dan negatif lainnya yang menyentuh 

pengalaman secara emosional? 

 Apakah siswa memiliki kesempatan untuk berbagi perasaan di dalam kelas, atau 

kehidupan batin seorang mahasiswa dianggap tidak pantas dibagikan atau 

diceritakan di kelas? 

 Apakah siswa dengan kesulitan emosional akan difasilitasi oleh pendidik agar 

mereka memiliki dukungan mental atau mereka hanya dibiarkan berjuang sendiri 

dengan keadaan tersebut? 

 Apakah siswa diberikan pilihan otentik dalam cara mereka belajar, atau mereka 

hanya memiliki dua pilihan: "dengan cara saya sendiri atau jalan yang sudah ada"?  

Jawaban pertanyaan di atas akan memberikan pandangan atau memberitahu pada 
kualitas lingkungan belajar yang tersedia untuk siswa di kelas. Jika jawaban secara 

konsisten mengarah pada sisi negatif dari berdasarkan persepsi ekologi belajar, maka 
belajar dinilai mengganggu secara signifikan, sekalipun siswa datang ke kelas dengan 
kemapuan, bersedia, dan bersemangat untuk belajar. Di sisi lain, jawaban yang 

cenderung ke arah sisi yang positif yang tercantum di atas, maka akan meningkatkan 
kualitas lingkungan belajar di kelas. Bahkan mahasiswa yang memasuki ruangan 

membawa kesulitan akademik, emosional, atau kognitif yang signifikan akan 
memiliki kesempatan untuk merasa termotivasi dalam pembelajaran (Thomas, 2009). 
Manajemen Perilaku Individu (Behavior Individual) 

Belajar secara umum didefinisikan sebagai perubahan yang relatif permanen dalam 
perilaku, keterampilan, pengetahuan, atau sikap yang dihasilkan dari pengalaman 

psikologis atau sosial diidentifikasi dan kemudian dianilai efektif oleh pendidik 
(Seifert & Sutton, 2009). Terlepas dari seberapa efektif peserta didik berkomunikas i 
di kelas dengan aturan, rutinitas, dan prosedur, masih terdapat hal yang selalu ada 

sebagai suatu permasalahan bagi siswa. Ha tersebut seperti perbedaan ras, budaya, 
emosional, dan kognitif atau hal-hal yang dinilai mampu mengganggu keefektifan 

proses belajar peserta didik (Thomas, 2009, dan Baum, et al, 2005).. Keefektifan yang 
rendah dan disebabkan oleh faktor-faktor yang dijelaskan akan membutuhkan waktu 
yang lebih bagi pendidik agar mengarahkan dan mengingatkan mereka. Proses ini 

akan memahamkan peserta didik unutk berhenti berfikir ke hal-hal yang merugikan 
dan mempengaruhi sikap/perilaku mereka dalam belajar, sehngga ini dianggap 

penting unutk menjadi perhatian bagi pendidik/pengajar. Teori MI menunjukkan 
bahwa tidak ada satu pendekatan disiplin yang terbaik bagi semua peserta didik. 
Bahkan, teori menunjukkan bahwa pendidik perlu untuk mengidentifikasi level 

kecerdasan emosional dengan mengkaji berbagai pendekatan yang dirasakan cocok 
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unutk diimplementasikan terhadap berbagai jenis peserta didik (Thomas, 2009, dan 

Baum, et al, 2005).  
Sehubungan dengan itu, untuk membantu perkembangan intelektual, sosial, dan 

kecerdasan emosional mereka, akademis siswa dipercepat melalui dukungan yang 
tepat, dalam hal kebijakan, administrasi, koordinasi program, diperkaya pengalaman 
pendidikan, akses ke program tingkat tinggi, akses menjadi individu yang berpotensi 

dan sumber daya yang unggul. Dampak positif dari berbagai program belajar ini 
adalah peserta didik akan jauh lebih berkembang secara emosional dan sikap/perilaku 

(Sulkind, 2008). 
Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Kinerja Tim. Kecerdasan emosiona l 
sangat penting terhadap kinerja atau keberhasilan suatu proses belajar. Proses belajar 

akna berjalan baik jika eserta didik mamu mengetahui kecerdasan emosional yang 
dimiliki, ini bertujuan agar peserat didik memiliki motivasi dan memotivasi peserta 

lainnya, tanggungjawab, disiplin, mampu mengelola hubungan interpersonal dan 
mampu menyadari diri sendiri terhadap situasi yang akan terjadi. Dampaknya, peserta 
didik akan membangun tim belajar dengan baik dan mampu bekerja di bawah tekanan 

khususnya dalam menyelesaikan permasalahan (Goleman, 2005). Kecerdasan 
emosional merupakan konsep multi-dimensi yang menghubungkan emosi dan kognis i 

untuk meningkatkan interaksi manusia. Ini telah dikaitkan dengan perilaku kerja yang 
lebih baik dan khusus tim perilaku dan kinerja tim.  

Tingkah laku peserta didik akan mampu mengarahkan mereka untuk berpartisipas i 

dalam belajar. Partisipasi ini menunjukkan sikap mampu menyatu dengan peserta 
didik lainnya, mengangkat tangannya dan menjelaskan apa yang telah dipikirkan 

sebelum tindakan itu dilakukan (Ritzer, 2003:46, Hanum, 2011:12-15). 
(Jordan, Peter, Lawrence & Sandra, 2009) dalam penelitian terbaru, ditemukan bahwa 
kinerja tim secara positif dan signifikan dipengaruhi jika tim mampu mengena li 

kecerdasan emosi anggota tim belajar lainnya (Stough, Saklofske & Parker, 2009). 
Meskipun ada banyak klaim tentang dampak positif kecerdasan emosional terhadap 

prestasi kerja, tetapi penelitian yang meneliti hubungan antara kecerdasan emosiona l 
dan kinerja tingkat individu menunjukkan bahwa terdapat potensi/manfaat identifikas i 
kecerdasan emosional setiap individu dan memantu dalam proses belajar baik 

individu atau tim belajar. 
Quoidbach & Hansenne (2000) dan Jordan & Troth (2004) telah menemukan 

hubungan antara kecerdasan emosional dan kinerja pada tugas kognitif murni di 
tingkat kelompok, meskipun hubungan ini tidak muncul di tingkat individu. 
kemudian, Sy, Tram & O'Hara (2006) menemukan bahwa seseorang yang memilik i 

kecerdasan emosional tinggi lebih mudah menunjukkan potensinya dan terampil 
dalam mengatur diri mereka, serta mampu memotivasi peserta lainnya dalam 

mengelola emosi. Hal ini akan berdampak positif yaitu terjadinya interaks i, 
partisipasi, keaktifan dan meningkatkan kinerja peserta didik dalam menyelesaikan 
masalah. Weiss & Cropanzano (1996) mengungkapkan bahwa ketua tim akan 

bertindak lebih dominan karena ketua tim memiliki porsi kinerja yang banyak dan 
kecerdasan emosional yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan ketua tim diberi 

tanggungjawab penuh untuk mengatur anggota tm belajarnya agar mencapai tujuan 
dengan tidak mendiskriminasi anggota lainnya. Prinsip yang kuat dan kerjasama yang 
baik antar anggota tim akan membawa penyelesaian masalah dengan prosedur yang 

terstruktur dan teridentifikasi   (Jordan, Ashkanasy, Hartel & Hooper, 2002).  
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III. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan 

Analisis Regresi Linear Berganda. Riset ini dilakukan di Lingkungan Universita s 
Lambung Mangkurat tepatnya di Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan (FKIP). Populasi adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia 

angkatan 2014 dengan pengambilan sampel sebanyak 35 mahasiswa. Instrumen yang 
digunakan dalam riset ini yaitu instrumen Kecerdasan Emosional (Emotiona l 

Intelligence) dan prestasi belajar mahasiswa. Instrumen EI telah melalui uji validita s 
dan realibilitas oleh peneliti sebelumnya dan lembar hasil belajar peserta didik juga 
telah divalidasi, sehingga pengujian melalui instrumen ini dinilai telah terstandar dan 

layak digunakan.  
Analisis data yang digunakan ada dua penialian yaitu: 1) Penilaian untuk kriteria 

instrumen yang disebar kepada peserta/mahasiswa, dan 2) Penilaian terhadap hasil 
sebaran instrumen yang telah dinilai oleh peserta. Penilaian hasil sebaran instrumen 
yaitu analisis SPSS 16 dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. 

Penggunaan penialian ini untuk mengetahui kualitas hubungan kecerdasan emosiona l 
terhadap prestasi belajar peserta didik pada kuliah kimia sekolah I. Tekni yang 

digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan sebaran 
lembar instrumen yang dibagikan kepada peserta/mahasiswa. Teknik sampling yang 
digunakan adalah random purpose sampling.  

 

IV. ANALISIS DATA 

Di bawah ini merupakan hasil analisis data yang telah dilakukan berdasarkan 
instrumen yang dibuat yakni : 

Tabel 1. Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

LO 78.3704 9.54805 27 

EA 22.0741 4.24197 27 

EM 25.4444 5.81334 27 

SEA 26.3333 4.26073 27 

RM 27.9259 5.28369 27 

Tabel 2. Correlations 

  LO EA EM SEA RM 

Pearson Correlation LO 1.000 -.302 -.022 .421 .264 

EA -.302 1.000 .130 .235 .239 

EM -.022 .130 1.000 .484 .575 

SEA .421 .235 .484 1.000 .813 

RM .264 .239 .575 .813 1.000 

Sig. (1-tailed) LO . .063 .457 .014 .092 
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Tabel 1. Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

LO 78.3704 9.54805 27 

EA 22.0741 4.24197 27 

EM 25.4444 5.81334 27 

SEA 26.3333 4.26073 27 

EA .063 . .260 .119 .115 

EM .457 .260 . .005 .001 

SEA .014 .119 .005 . .000 

RM .092 .115 .001 .000 . 

N LO 27 27 27 27 27 

EA 27 27 27 27 27 

EM 27 27 27 27 27 

SEA 27 27 27 27 27 

RM 27 27 27 27 27 

 

Tabel 3. Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 RM, EA, EM, 

SEAa 
. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: LO  

Tabel 4. Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .641a .410 .303 7.97030 .410 3.828 4 22 .017 

a. Predictors: (Constant), RM, EA, EM, 

SEA 

      

b. Dependent Variable: LO       

Tabel 5. ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 972.733 4 243.183 3.828 .017a 
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Tabel 3. Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 RM, EA, EM, 

SEAa 
. Enter 

Residual 1397.564 22 63.526   

Total 2370.296 26    

a. Predictors: (Constant), RM, EA, EM, SEA    

b. Dependent Variable: LO     

 

 

Tabel 6. Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 72.256 11.753  6.148 .000 

EA -.941 .380 -.418 -2.474 .022 

EM -.462 .329 -.281 -1.404 .174 

SEA 1.512 .632 .675 2.394 .026 

RM -.042 .545 -.023 -.077 .939 

a. Dependent Variable: LO     

Tabel 7. Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 66.9160 93.2584 78.3704 6.11660 27 

Residual -1.39096E1 13.88269 .00000 7.33161 27 

Std. Predicted Value -1.873 2.434 .000 1.000 27 

Std. Residual -1.745 1.742 .000 .920 27 

a. Dependent Variable: LO     
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V. PEMBAHASAN  

Berdasarkan ahsil analisis data yang dilakukan mengemukakan bahwa, berdasarkan teori kecerdasan 
emosional berhubungan atau memiliki peran dalam tercapainya prestasi belajar peserta didik. Hal 
yang sama juga ditunjukkan data statistik yang telah diolah. Tabel deskriptif menunjukkan statistik 

deskripsi awal data dengan Mean masing-masing dimensi LO/ Learning outcomes (Prestasi belajar), 
Emotional Awarness (EA), Emotional Management (EM), Social Emotional Awarness (SEA), dan 

Relationship Management (RM):  78.3704, 22.0741, 25.4444, 26.3333, dan 27.9259. kemudia, aspek 
korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar, 
meskipun ada dua dimensi yang memiliki nilai mines (-) tapi dimensi lainnya memiliki nilai yang 

menunjukkan tingginya angka korelasi dimensi tersebut terhadap prestasi belajar. Koefisien korelasi 
masing-masing LO, EA, EM, SEA, dan RM: 1,000, -0,302, -0,022, 0,421, dan 0,264. Nilai statistik 

tersebut dinilai bahwa kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar peserta didik memilik i 
hubungan yang cukup baik/tinggi. 
Tabel Coefficients merupakan data yang menunjukkan adanya hubungan atau pengaruh kecerdasan 

emosional terhadap prestasi belajar peserta didik kimia. Dengan memperhatikan data statistik yang 
ditunjukkan oleh tabel terlihat nilai constant 72.256 dengan hasi uji t hitung sebesar 6.148, df 4 dan 

signifikansi 0,00. Berdasarkan data statistik tersebut menjelaskan bahwa hipotesis Ho ditolak: tidak 
ada hubungan atau pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar peserta didik kimia dan 
H1 diterima: ada hubungan atau pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar peserta 

didik kimia. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil uji t melalui analisis regresi liniar berganda bahwa 
Ho ditolak jika t hitung ˃ t tabel dan siginfikasi ˂ 0,005. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa t 

hitung ˃ t tabel (6,148 ˃ 2,132) kemudian Sig. 0,00 ˂ 0,005. Nilai tersebut dengan jelas 
menyimpulkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima bahwa, terdapat hubungan atau pengaruh 
kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar peserta didik kimia. Hipotesis ini diperkuat selain 

teori juga berdasarkan hasil analisis data statistik yang dilakukan yang menunjukkan adanya 
hubungan atau pengaruh secara signifikan.  
Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa,  
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