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Abstrak 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang bertujuan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya hubungan positif yang signifikan antara Adversity Quotient (AQ) dan Emotional 

Quotient (EQ) dengan prestasi belajar matematika siswa SMA Negeri 2 Salatiga. Populasi 

penelitian ini adalah semua siswa kelas X SMA Negeri 2 Salatiga Tahun Pelajaran 

2015/2016. Pengambilan sampel dilakukan secara cluster random sampling dan diperoleh 141 

siswa yang berasal dari 4 kelas yang berbeda. Metode pengumpulan data menggunakan 

metode dokumentasi untuk mendapatkan data prestasi belajar matematika dan metode angket 

digunakan untuk pengambilan data AQ dan EQ. Uji validitas instrumen tes yang digunakan 

adalah validasi ahli. Pengujian normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. 

Pengolahan data menggunakan teknik analisis Korelasi Product moment yang dibantu dengan 

menggunakan program SPSS 16 for windows. Berdasarkan analisis data AQ menghasilkan 

nilai rxy = 0,824 dengan nilai signifikan mendekati nol yang kurang dari 0,05. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara 

AQ dengan prestasi belajar matematika siswa SMA Negeri 2 Salatiga kelas X semester II 

Tahun Pelajaran 2015/2016. Analisis data EQ menghasilkan nilai rxy = 0,731 dengan nilai 

signifikan mendekati nol yang kurang dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan positif yang kuat dan signifikan antara EQ dengan prestasi belajar 

matematika siswa SMA Negeri 2 Salatiga kelas X semester II Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Kata Kunci :  adversity quotient (aq), emotional quotient (eq), prestasi belajar 

 

PENDAHULUAN 

Masyarakat berasumsi bahwa untuk meraih prestasi belajar yang baik seseorang haruslah 

memiliki kecerdasan intelektual (IQ) yang tinggi. Kecerdasan merupakan bekal potensional 

yang akan memudahkan dalam belajar dan nantinya akan menghasilkan hasil belajar yang 

optimal. Pertanyaannya adalah ada siswa yang memiliki IQ tinggi tapi hasil belajarnya rendah 

dan ada siswa yang memiliki IQ sedang tapi hasil belajarnya tinggi. Hal ini mengindikasikan 

bahwa IQ bukan satu-satunya faktor yang menentukan pencapaian prestasi belajar siswa.  

Pembelajaran matematika tidak terlepas dari pengajuan soal-soal latihan yang harus 

dicari solusinya. Setiap soal memiliki tingkat kesulitan yang beragam. Terdapat soal yang 

harus diselesaikan dengan melakukan beberapa langkah. Ada pula soal yang hanya 
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membutuhkan satu langkah namun diperlukan kejelian untuk mengambil langkah tersebut. 

Tidak semua siswa dapat memberi respon yang sama terhadap kesulitan dalam menyelesaikan 

soal yang diajukan guru. Terdapat siswa yang begitu diberi soal langsung mencontek 

pekerjaan teman karena dia berpikir bahwa dia tidak dapat menyelesaikannya. Terdapat pula 

siswa yang mau mencoba tetapi ketika dia tidak bisa, dia akan mencontek pekerjaan teman 

tanpa berusaha mencari referensi lain terlebih dahulu, namun ada juga siswa yang apabila 

mendapatkan soal yang sulit dia semakin penasaran dan semakin besar pula usahanya untuk 

memecahkan soal tersebut. Perbedaan siswa dalam menghadapi soal tersebut merupakan 

cermin adanya daya juang yang berbeda. 

Untuk mendapatkan prestasi belajar yang baik dibutuhkan daya juang siswa (Hasanah, 

2010). Ketangguhan dan daya juang inilah yang oleh Stoltz (2000) dikonseptualisasikan 

sebagai kecerdasan ketegaran atau daya juang atau disebut juga Adversity Quotient (AQ). 

Stoltz (2005) mengungkapkan bahwa AQ merupakan kemampuan seseorang dalam 

mengamati kesulitan dan mengolah kesulitan tersebut dengan kecerdasan yang dimiliki 

sehingga menjadi sebuah tantangan untuk menyelesaikannya. Hal tersebut digunakan untuk 

mencapai tujuan, cita-cita, harapan. Stoltz (2000) menyatakan bahwa dalam merespon suatu 

kesulitan atau masalah terdapat tiga tipe manusia ditinjau dari tingkat kemampuan AQ-nya. 

Pertama, quitters (AQ rendah) merupakan kelompok orang kurang memiliki kemauan untuk 

menerima tantangan dalam hidupnya. Kedua, campers (AQ sedang) merupakan tipe orang 

yang sudah memiliki kemauan untuk berusaha menghadapi masalah dan tantangan yang ada 

namun mereka berhenti karena merasa sudah tidak mampu lagi, dan yang terakhir adalah 

climbers (AQ tinggi) yaitu kelompok orang yang memilih untuk terus bertahan dan berjuang 

menghadapi berbagai macam hal yang akan terus menerjang, baik itu berupa masalah, 

tantangan, maupun hambatan yang datang setiap hari. Setiap siswa memiliki AQ yang 

berbeda-beda, hal tersebut dapat mengakibatkan adanya perbedaan prestasi belajar siswa. 

Hasil penelitian Anggani (2015) dengan judul “Pengaruh Problem Based Learning 

terhadap Hasil Belajar Matematika ditinjau dari Adversity  Quotient Siswa Kelas VIII SMP 

Negeri 2 Tuntang Kabupaten Semarang” menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara AQ 

terhadap hasil belajar matematika di SMP N 2 Tuntang. Namun ada pula penelitian yang 

menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh AQ terhadap hasil belajar matematika siswa, 

contohnya penelitian yang dilakukan Hasanah (2010) pada siswa SMUN 102 Jakarta. 

Keberhasilan siswa dalam mencapai prestasi belajar tidak hanya dapat dipengaruhi 

faktor AQ yang dimiliki setiap siswa, namun juga dapat bergantung pada kecerdasan 

emosional atau Emotional Quotient (EQ). Ketika siswa menghadapi kesulitan saat belajar 

matematika terdapat siswa yang berpikir bahwa pelajaran matematika itu sulit, jadi jika dia 

tidak bisa itu merupakan hal yang wajar, sehingga ia berfikir belajar matematika akan 

membuat frustasi. Terdapat pula siswa yang berpikir bahwa pelajaran matematika itu sulit, 

namun jika matematika dipelajari dengan benar maka pelajaran matematika akan lebih mudah 

untuk dipahami. 

Penelitian Goleman membuktikan bahwa orang-orang berhasil 85% adalah karena 

kecerdasan emosinya baik (Rifameutia, 2004). Kecerdasan emosi merupakan kemampuan 

untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan 



 

hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban 

stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati dan berdoa (Goleman, 2001). 

Kecerdasan emosi mencangkup kemampuan yang berbeda, tapi saling melengkapi dengan 

kecerdasan akademik. Orang tidak akan mampu menggunakan kemampuan kognitif mereka 

sesuai dengan potensi yang maksimum tanpa memiliki kecerdasan emosional yang baik 

(Widodo, 1999).  

Kecerdasan emosional dan bentuk-bentuk kecerdasan lain saling menyempurnakan dan 

saling melengkapi. Emosi dapat membangkitkan kreatifitas, kolaborasi, inisiatif, sedangkan 

penalaran logis berfungsi mengatasi dorongan-dorongan yang keliru dan memperbaiki emosi 

tersebut. Mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi setidak-tidaknya sama pentingnya dengan 

mempunyai IQ yang tinggi,  kecerdasan emosi merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar matematika siswa (Dita, 2008). Siswa yang mempunyai 

kecerdasan emosional yang baik pada umumnya akan lebih dapat mengatasi masalah lebih 

tenang, lebih mampu mengendalikan diri, tidak usil dengan temannya dan lebih berani 

melakukan hal-hal baru (Esthi, 2008). Adapun siswa yang mempunyai kecerdasan emosional 

kurang pada umumnya akan merasa kesulitan dalam mengekspresikan perasaannya, baik pada 

saat merasa sedih, gembira maupun merasa tidak diperhatikan,  di sisi lain siswa yang 

mengalami gangguan emosi sering gagal dalam menangkap pesan emotif dari orang lain. 

Akibatnya siswa akan menutup dirinya dan lamban dalam berinteraksi. Jika persoalan tersebut 

diabaikan dapat menyebabkan berbagai perilaku yang cenderung tidak sehat, seperti malas 

bergaul atau tidak percaya diri. 

Hasil penelitian Arfian (2015) dengan judul “Perbedaan Hasil Belajar Matematika 

ditinjau dari Kecerdasan Emosional pada Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Bringin” 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa dalam kategori kecerdasan 

emosional tinggi dengan hasil belajar siswa dalam kategori kecerdasan emosional rendah. 

Namun ada pula penelitian yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara EQ 

dengan hasil belajar matematika siswa, contohnya penelitian yang dilakukan Octaviani (2008) 

pada siswa SMP Negeri 1 Buluspesantren. 

Teori menyatakan bahwa prestasi belajar siswa termasuk prestasi matematika tidak 

hanya dipengaruhi IQ namun juga dapat dipengaruhi kecerdasan lainnya seperti AQ dan EQ. 

Namun tidak semua hasil penelitian ini menunjukkan data yang sejalan dengan teori tersebut 

oleh karena itu penelitian ini akan meneliti tentang ada tidaknya hubungan AQ dan EQ 

terhadap prestasi belajar matematika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan positif yang signifikan antara: 1) AQ dengan prestasi belajar matematika siswa, 2) 

EQ dengan prestasi belajar matematika siswa. Diharapkan dari penelitian ini dapat 

memberikan informasi kepada guru dan orang tua tentang tingkat AQ dan EQ siswa. Selain 

itu penelitian ini diharapkan dapat secara empirik memberikan informasi tentang ada tidaknya 

keterkaitan antara AQ dan EQ dengan prestasi belajar matematika siswa. Hipotesis penelitian 

ini adalah: 1) terdapat hubungan positif yang signifikan antara AQ dengan prestasi belajar 

matematika siswa SMA Negeri 2 Salatiga, 2) terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

EQ dengan prestasi belajar matematika siswa SMA Negeri 2 Salatiga. 

 



 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Menurut Anwar (2003), penelitian 

korelasional merupakan penelitian untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara 

beberapa variabel. Besar atau tingginya hubungan tersebut dinyatakan dalam koefisien 

korelasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 2 Salatiga kelas X 

yaitu 315 siswayang terbagi dalam 9 kelas. Sampel dalam penelitian ini adalah 141 siswa 

yang terbagi dalam 4 kelas. Pengambilan sampel penelitian dalam penelitian ini menggunakan  

Cluster Random Sampling.  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi metode dokumentasi dan metode 

angket. Data prestasi belajar diperoleh dengan metode dokumentasi. Data prestasi belajar 

terdiri dari data nilai tes tengah semester 1, nilai tes semester 1 dan nilai tes tengah semester 

2, sedangkan, data AQ dan EQ diperoleh dengan metode angket. Angket terdiri dari 2 jenis 

yaitu angket AQ dan angket EQ. Angket AQ dalam penelitian ini mengadaptasi angket 

Adversity Responden Profile (ARP) dari Stoltz (2000) yang terdiri dari 30 pernyataan. Angket 

EQ terdiri dari tiga jenis, yaitu angket EQ tes individu (tes yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan untuk menggali emosi diri kita sendiri) yang terdiri dari 100 pertanyaan, angket 

EQ tes multy-rater (tes yang digunakan untuk menilai kemampuan untuk menggali emosi diri 

kita sendiri dengan cara meminta bantuan seseorang yang mengetahui diri kita dengan baik 

untuk mengisi tes tersebut) yang terdiri dari 60 pertanyaan dan angket EQ tes kinerja (tes 

yang digunakan untuk menilai kemampuan diri kita sendiri untuk memprediksi situasi dan 

kondisi yang akan terjadi pada diri kita sendiri maupun orang lain) yang terdiri dari 70 

pertanyaan. Sebelum digunakan untuk pengambilan data dilakukan validasi isi oleh tiga ahli 

yaitu 1 dosen pendidikan matematika dan 2 guru Bimbingan konseling SMA Negeri 2 

Salatiga. 

Analisis data yang digunakan adalah uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. 

Pengolahan data menggunakan teknik analisis Korelasi Product moment yang dibantu dengan 

menggunakan program SPSS 16 for windows, untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan  

dua variabel atau lebih. Pemberian penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan 

tersebut besar atau kecil dan untuk mengetahui hubungan yang positif dapat perpedoman pada 

ketentuan yang dikemukan oleh Sugiyono (2012), dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 

Pedoman untuk Memberikan interprestasi terhadap Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 - 0,199 Sangat rendah 

0,20 - 0,399 Rendah 

0,40 - 0,599 Sedang 

0,60 - 0,799 Kuat 

0,80 - 1,000 Sangat Kuat 

HASIL PENELITIAN 

1. Analisis Deskriptif Prestasi Belajar Matematika 

Prestasi belajar matematika siswa diperoleh dari nilai rata-rata dari nilai tes tengah 

semester I, tes semester I dan tes tengah semester II. Deskripsi data tersebut dapat dilihat 



 

pada Tabel 2. Pada Tabel 2 nampak bahwa dari 141 sampel nilai minimum yang dicapai 39 

dengan nilai maksimum 95. Adapun rata-rata nilai prestasi belajar adalah 71,73 dengan 

standar deviasi atau simpangan baku sebesar 12,091.  

Tabel 2 

Deskripsi Pengukuran Prestasi Belajar 

N Nilai Minimum Nilai Maksimum Rata-rata Standar deviasi 

141 39 95 71,73 12,091 

2. Analisis Deskriptif AQ 

Berdasarkan hasil data AQ siswa yang diperoleh, kemudian dikelompokkan ke dalam 

tiga kategori yaitu kategori AQ climbers, AQ campers dan AQ quitters. Penentu kategori 

berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut: AQ climbers (166 – 200), AQ campers (95 – 

165) dan AQ quitters (0 – 94). Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 141 

siswa sebagian besar siswa masuk pada kategori AQ campers dengan jumlah 134 siswa, 

jumlah sampel AQ climbers hanya 7 siswa dan pada AQ quitters tidak satupun siswa, 

maka penelitian ini hanya meneliti AQ pada kategori AQ campers saja. Deskripsi hasil 

pengisian angket AQ campers dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3 

Deskripsi Pengukuran AQ campers 

N Nilai Minimum Nilai Maksimum Rata-rata Standar deviasi 

134 100 163 132,171 13,608 

Tabel 3 nampak bahwa dari 134 sampel nilai minimum yang dicapai 100 dengan nilai 

maksimum 163. Adapun rata-rata nilai prestasi belajar adalah 132,171 dengan standar 

deviasi atau simpangan baku sebesar 13,608. 

3. Analisis Deskriptif Prestasi Belajar Ditinjau dari EQ 

Berdasarkan hasil data EQ siswa yang diperoleh, kemudian dikelompokkan ke dalam 

tiga kategori yaitu kategori tinggi, rendah dan sedang. Dari perhitungan data EQ diperoleh 

rata-rata ( ̅   717,56 dan standar deviasi (    39,97. Kriteria penentu kategori adalah: 

kategori EQ tinggi: (       ̅  
 

 
  , EQ sedang: ( ̅  

 

 
         ̅  

 

 
   dan EQ 

rendah: (       ̅  
 

 
  . Perhitungan penentuan kriteria EQ dapat dilihat pada lampiran 

dan secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4. 

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa siswa yang masuk ke dalam kategori EQ tinggi 

berjumlah 49 siswa (34,75%), dengan nilai minimum yang dicapai adalah 70 dan nilai 

maksimum adalah 95. Adapun rata-rata nilai prestasi belajar siswa kategori EQ tinggi 

adalah 85,12 dengan standar deviasi 24,205. Siswa yang masuk ke dalam kategori EQ 

sedang berjumlah 44 siswa (31,21%), dengan nilai minimum yang dicapai adalah 50 dan 

nilai maksimum adalah 80. Adapun rata-rata nilai prestasi belajar siswa kategori EQ 

sedang adalah 69,36 dengan standar deviasi 10,51. Sedangkan siswa yang masuk ke dalam 

kategori EQ rendah berjumlah 48 siswa (34,04%), dengan nilai minimum yang dicapai 



 

adalah 39 dan nilai maksimum adalah 85. Adapun rata-rata nilai prestasi belajar siswa 

kategori EQ sedang adalah 61,87 dengan standar deviasi 15,953. 

Tabel 4 

Tabel Perhitungan Penentuan Kriteria EQ 

Deskripsi  Tinggi(     

 ̅  
 

 
   

Sedang ( ̅  
 

 
  

      ̅  
 

 
   

Rendah (     

 ̅  
 

 
   

Total  

Jumlah siswa 49 44 48 141 

Persentase 34,75% 31,21% 34,04% 100% 

Rata-rata prestasi belajar 85,12 69,36 61,87 717,56 

Standar deviasi 24,205 10,51 15,953 39,96 

Nilai maksimum 95 80 85 841 

Nilai minimum 70 50 39 629 

4. Uji Normalitas 

Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dimana uji normalitas 

digunakan untuk menguji distribusi pengisian jawaban sampel normal atau tidak pada 

alat ukur yang dipakai. Sukestiyarno (2010) menyatakan bahwa jika nilai signifikan  > 

0,05 maka data berdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikan  < 0,05 maka data 

berdistribusi tidak normal. Hasil perhitungan uji normalitas prestasi belajar dan AQ 

siswa dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5 

Hasil Uji Normalitas Prestasi Belajar dan AQ 

 

AQ 

Kolmogorov-Smirnov
a
 

Statistic df Sig. 

Prestasi Belajar CAMPERS .075 134 .064 

a. Lilliefors Significance Correction 

Perhitungan uji normalitas prestasi belajar matematika dengan metode 

Kolmogorov-Smirnov pada AQ campers menunjukkan nilai signifikansi 0,064 lebih dari 

0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar matematika dari AQ 

campers berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Selanjutnya perhitungan uji normalitas prestasi belajar dan kategori EQ siswa 

(tinggi, sedang, dan rendah) dilakukan untuk mengetahui apakah prestasi belajar 

matematika dan EQ siswa berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. 

Hasil perhitungan uji normalitas prestasi belajar dan EQ siswa dapat dilihat pada Tabel 

6. Tabel 6 menunjukkan hasil uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk nilai value 

(sig.) dari kategori EQ rendah yaitu 0,818, EQ sedang yaitu 0,083 dan EQ tinggi yaitu 

0,286, nilai signifikansi ketiga kategori EQ tinggi, sedang, dan rendah tersebut lebih 

dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk masing-masing kategori EQ 

tinggi, sedang dan rendah berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 

 



 

Tabel 6 

Hasil Uji Normalitas Prestasi Belajar dan EQ 

Tests of Normality 

Prestasi 

Belajar 

EQ 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Rendah .100 48 .200
*
 .986 48 .818 

Sedang .179 44 . 200
*
 .914 44 .083 

Tinggi .168 49 . 200
*
 .951 49 .286 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

5. Analisis Data 

a. Analisis Korelasi antara AQ dengan Prestasi Belajar 

Perhitungan korelasi menggunakan program perhitungan data statistik SPSS 16 for 

windows. Sesuai dengan hipotesis yang ditetapkan, peneliti sudah mengetahui arah 

hubungan, peneliti untuk menentukan signifikansi menggunakan 1-tailed. Analisis 

korelasi antara AQ dengan prestasi belajar dapat dilihat pada Tabel 8. 

Berdasarkan Tabel 8, nampak bahwa koefisien korelasi antara AQ dengan prestasi 

belajar siswa sebesar rxy = 0,824. Nilai rxy bernilai positif hal itu berarti ada hubungan 

positif antara AQ dengan prestasi belajar siswa. Berdasarkan Kriteria pada Tabel 1 yaitu 

nilai koefisien korelasi antara 0,80 – 1,000 berarti nilai hitung koefisien ini dalam 

kategori sangat kuat. Selain itu, pada Tabel 8 terlihat bahwa nilai Sig.(1-tailed) tertulis 

,000 artinya mendekati nol yang kurang dari 0,05, hal tersebut menunjukkan bahwa 

adanya hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara AQ dengan dengan 

prestasi belajar matematika siswa SMA Negeri 02 Salatiga kelas X semester II Tahun 

Pelajaran 2015/2016. 

Tabel 8 

Analisis Korelasi AQ dengan Prestasi Belajar 

  AQ Prestasi Belajar 

AQ Pearson 

Correlation 

1 .824
**

 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 134 134 

Prestasi Belajar Pearson 

Correlation 

.824
**

 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 134 134 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

b. Analisis Korelasi antara EQ dengan Prestasi Belajar 

Hasil analisis korelasi antara EQ dengan prestasi belajar dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tampak bahwa koefisien korelasi antara EQ dengan prestasi belajar siswa sebesar rxy = 

0,731. Nilai rxy bernilai positif hal itu berarti ada hubungan positif antara EQ dengan 



 

prestasi belajar siswa. Berdasarkan Kriteria pada Tabel 1 yaitu nilai koefisien korelasi 

antara 0,60 – 0,799, berarti nilai hitung koefisien ini dalam kategori kuat. Selain itu, 

pada Tabel 9 terlihat bahwa nilai Sig.(1-tailed) tertulis ,000 artinya mendekati nol yang 

kurang dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan positif yang kuat 

dan signifikan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif yang 

signifikan antara EQ dengan dengan prestasi belajar matematika siswa SMA Negeri 02 

Salatiga kelas X semester II Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Tabel 9 

Analisis Korelasi EQ dengan Prestasi Belajar 

  EQ Prestasi Belajar 

EQ Pearson 

Correlation 

1 .731
**

 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 141 141 

Prestasi Belajar Pearson 

Correlation 

.731
**

 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 141 141 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Berikut ini uraian pembahasan dari hasil penelitian ini. 

1. Hipotesis 1 

Hasil uji korelasi yang tertera pada Tabel 8 menunjukkan bahwa koefisien korelasi 

antara AQ dan prestasi belajar sebesar rxy = 0,824 dengan nilai signifikan mendekati nol 

yang kurang dari 0,05. Hal itu berarti ada hubungan positif signifikan antara AQ dengan 

prestasi belajar matematika. Melihat kriteria Tabel 1, koefisien korelasi termasuk dalam 

kategori sangat kuat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif 

kuat dan signifikan antara AQ dengan prestasi belajar siswa SMA Negeri 2 Salatiga 

kelas X Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Hubungan positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat AQ campers yang 

dimiliki siswa maka semakin tinggi pula prestasi belajar matematika siswa. Sebaliknya 

jika semakin rendah tingkat AQ campers yang dimiliki siswa maka semakin rendah 

pula prestasi belajar matematika siswa. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian ini 

dan sesuai juga dengan hasil penelitian Wardiana (2014) dan Anggani (2015). 

Siswa dengan kategori AQ campers adalah siswa yang memiliki kemauan untuk 

berusaha menghadapi masalah dan tantangan yang ada, namun mereka berhenti karena 

sudah tidak mampu lagi. Siswa yang memiliki tingkat AQ campers yang tinggi 

memiliki daya juang untuk menghadapi masalah lebih lama jika dibandingkan dengan 

siswa yang memiliki tingkat AQ campers rendah. Jika siswa dengan tingkat AQ 

campers tinggi dihadapkan pada soal akan berusaha menyerah lebih lama. Saat berusaha 

menyerah lebih lama sebenarnya dia sudah belajar lebih banyak dari pada siswa yang 

mencoba baru langkah-langkah awal saja. Meskipun sama-sama tidak berjuang sampai 



 

mendapatkan hasil yang benar, tetapi siswa yang berjuang lebih lama sudah belajar hal-

hal yang lebih banyak dan tingkat pemahaman akan kesulitan juga sudah lebih baik 

sehingga hasilnya juga akan lebih baik. 

2. Hipotesis 2 

Hasil uji korelasi yang tertera pada Tabel 9 menunjukkan bahwa koefisien korelasi 

antara EQ dan prestasi belajar sebesar rxy = 0,731 dengan nilai signifikan mendekati nol 

yang kurang dari 0,05. Hal itu berarti ada hubungan positif signifikan antara EQ dengan 

prestasi belajar matematika dan melihat kriteria Tabel 1 koefisien korelasi termasuk 

dalam kategori kuat, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif kuat dan 

signifikan antara EQ dengan prestasi belajar siswa SMA Negeri 2 Salatiga kelas X 

Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Hubungan positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat EQ yang dimiliki 

siswa maka semakin tinggi pula prestasi belajar matematika siswa. Sebaliknya jika 

semakin rendah tingkat EQ yang dimiliki siswa maka semakin rendah pula prestasi 

belajar matematika siswa. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian ini dan sesuai juga 

dengan hasil penelitian Rosyid (2012) dan Arfian (2015). 

Kecerdasan emosional (EQ) merupakan satu faktor dalam prestasi belajar. Siswa 

dengan kecerdasan emosional (EQ) tinggi mempunyai karakteristik dapat mengatasi 

masalah dengan lebih tenang, lebih mampu mengendalikan diri dan memiliki 

kemampuan untuk membangun kepribadiannya. Karakter itulah yang membuat prestasi 

belajar lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memiliki kecerdasan emosional 

yang kurang. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengacu pada perumusan masalah yang 

diuraikan sebelumnya maka disimpulkan bebagai berikut. 

1. Terdapat hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara AQ dengan prestasi 

belajar matematika siswa SMA Negeri 2 Salatiga kelas X semester II Tahun Pelajaran 

2015/2016. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan hasil analisis korelasi rxy = 0,824 dengan 

nilai signifikan mendekati nol yang kurang dari 0,05. 

2. Terdapat hubungan yang positif kuat dan signifikan antara EQ dengan prestasi belajar 

matematika siswa SMA Negeri 2 Salatiga kelas X semester II Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Ditunjukkan dengan perolehan hasil analisis korelasi rxy = 0,731 dengan nilai signifikan 

mendekati nol yang kurang dari 0,05. 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh maka ada beberapa saran diajukan, 

yaitu sebagai berikut. 

1. Bagi guru 

Terdapat perbedaan prestasi belajar matematika ditinjau dari AQ dan EQ, oleh sebab 

itu diharapkan guru untuk tidak hanya berfokus pada peningkatan kecerdasan akademik 

saja melainkan juga melatih siswa untuk memiliki AQ dan EQ yang lebih baik. 



 

2. Bagi siswa 

Berdasarkan data empirik dari hasil penelitian ini, diharapkan bagi siswa supaya lebih 

bersemangat untuk belajar, lebih tekun, dan pantang menyerah ketika menghadapi soal-

soal Matematika mengingat Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang selalu 

ada pada setiap jenjang pendidikan dasar.  

Siswa juga harus mengembangkan kecerdasan emosinya, agar mendapatkan prestasi 

belajar yang tinggi. Sehingga makin meningkatnya kecerdasan emosional siswa, siswa 

mampu meningkatkan pula prestasi belajar matematika sehingga semakin tinggi pula 

prestasi belajar matematika. 

3. Bagi orang tua 

Diharapkan orang tua lebih berperan aktif dalam mengajarkan EQ pada anak. Hal ini 

dikarenakan keluarga merupakan sekolah pertama dalam mempelajari emosi dan 

dibandingkan di sekolah siswa lebih banyak menghabiskan waktu dirumah. 

Orang tua juga disarankan untuk memantau dan melihat minat yang dimiliki anak 

sehingga anak benar – benar terarah dalam mencapai cita – citanya, serta melatih anak agar 

memiliki AQ yang tinggi, sehingga anak mampu untuk megendalikan diri ditengah 

masalah yang dimilikinya. 
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