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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap
motivasi belajar mahasiswa universitas HKBP nommensen medan saat kuliah online.
Penelitian ini memakai metode kuantitatif menggunakan teknik pengambilan simple
yaitu Accidental Sampling. Jumlah sampel 383 mahasiswa di Universitas HKBP
Nommensen Medan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala
kecerdasan emosional dan motivasi belajar. Hasil analisis data menunjukkan bahwa
Kecerdasan Emosional dan Motivasi Belajar memberikan kontribusi terhadap Motivasi
Belajar dengan R square sebesar 0,381 atau 38,1% sedangkan sisanya 61,9% dipengaruhi
oleh faktor lain.
Kata Kunci :motivasi belajar, kecerdasan emosional, mahasiswa
Abstract
This study aims to determine the effect of emotional intelligence on learning motivation
of HKBP nommensen Medan university students when studying online. This study uses a
quantitative method using a simple sampling technique, namely Accidental Sampling.
The number of samples is 383 students at HKBP Nommensen University, Medan. The
instrument used in this study is a scale of emotional intelligence and learning
motivation. The results of data analysis showed that Emotional Intelligence and Learning
Motivation contributed to Learning Motivation with R square of 0.381 or 38.1% while
the remaining 61.9% was influenced by other factors.
Kata Kunci :learning motivation, emotional intelligence, student
LATAR BELAKANG
Mahasiswa ialah seorang individu yang
akan menempuh proses pendidikan di
suatu perguruan tinggi yaitu yang terdiri
dari sekolah tinggi, institut, dan
universitas. Mahasiswa adalah individu
atau kelompok yang belajar dari
perguruan tinggi untuk menuntut ilmu
dan mengembangkan potensi yang
dimiliki. Menurut Budiman (2006),
mahasiswa merupakan individu yang
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sedang belajar di sekolah taraf
perguruan tinggi dimana nantinya
mahasiswa bisa mempersiapkan dirinya
untuk suatu keahlian tingkat sarjana.
Dalam halnya belajar ialah suatu
perjuangan yang dilakukan terhadap
setiap individu. Dimana mahasiswa
biasanya adalah untuk menyelesaikan
tugas-tugas mata kuliah yang diberikan
dan tidak hanya itu saja mahasiswa
juga mempersiapkan dirinya untuk
menghadapi ujian yang diberikan.
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Berdasarkan Siallagan (2011), seoarang
mahasiswa adalah sebagai seorang
masyarakat yang berada di dalam
kampus yang memiliki kewajiban utama
yaitu belajar seperti seorang mahasiswa
mengerjakan
tugasnya,
membaca
bukunya,
buat
tugas
makalah,
presentasi di dalam kelas, diskusi
kelompok, hadir ke seminar yang
diadakan oleh kampus, dan kegiatankegiatan lainnya yang ada di dalam
kampus. Belajar dapat dilakukan dimana
saja oleh mahasiwa baik secara online
maupun secara langsung atau tatap
muka, dan tak terbatas oleh waktu.
Saat ini dalam belajar mahasiswa
berkuliah secara online dan dalam
belajar juga online, ini disebabkan oleh
adanya pandemi covid-19. Dampak
pandemi covid-19 yang terjadi di
Indonesia pada tahun 2020 membuat
aktivitas seperti kerja di kantor, aktivitas
yang berkerumunan, hingga merambah
ke dunia pendidikan dialihkan oleh
Pemerintah pusat hingga Daerah. Hal ini
dilakukan supaya mencegah meluasnya
penularan virus corona atau covid-19
yang sudah ada di Indonesia.
Dalam
pandemi
covid-19
ini
menyebabkan terjadinya pembatasan
aktivitas untuk mengurangi kegiatan
atau interaksi yang dilakukan oleh
masyarakat.
Mahasiswa
tentunya
merasakan dampak pandemi covid-19,
dimana sistem pembelajaran yang
dilakukan biasanya secara tatap muka di
lingkungan kampus dan berubah
menjadi daring. Pada bulan Maret 2020
Universitas HKBP Nommensen Medan
dialihkan proses belajar secara langsung
menjadi belajar secara online. Dan
proses perkuliahan akan dilakukan
secara online dirumah masing-masing
serta belajar secara online dengan
menggunakan alat komunikasi salah
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satunya
adalah
hanphone.

seperti

laptop,

Belajar merupakan proses
yang
dilakukan seorang individu baik dari
pengalaman maupun latihan yang telah
dilakukan individu itu sendiri. Menurut
Dimyati dan Mudjiono (2013), belajar
adalah terjadinya perubahan mental
pada diri siswa. Belajar merupakan
adanya suatu perubahan yang dirasakan
oleh
seorang
individu
melalui
pengalaman yang didapat dan adanya
respon baru seperti keterampilan, sikap,
pengetahuan, dan kecakapan. Menurut
Aunurrahman (2016), menyebutkan
bahwa proses belajar yang dilakukan
oleh
mahasiswa
adalah
untuk
memperoleh suatu perubahan tingkah
laku yang baru secara keseluruhan yang
dimiliki seorang individu melalui hasilhasil dari pengalamannya dalam
berinteraksi terhadap lingkungannya.
Menurut Rusman (2015), belajar
merupakan salah satu faktor yang
berperan dan mempengaruhi dalam
pembentukan pribadi dan perilaku
seorang individu. Belajar merupakan
suatu bentuk kegiatan secara sadar
untuk memperoleh suatu perubahan,
baik perubahan sikap, pola pikir, tingkah
laku, dan proses penambahan ilmu
pengetahuan.
Sejak pandemi covid-19 di bulan Maret
2020 mahasiswa yang berada di
Universitas HKBP Nommensen Medan
melakukan perkuliahan secara online,
mahasiswa belajar secara online yang
dilakukan dirumah. Membatasi diri
untuk tetap tinggal dirumah dan
melakukan aktivitas dirumah seperti
belajar,
untuk
memutus
rantai
penyebaran virus corona. Pada dunia
pendidikan kegiatan-kegiatan belajar itu
dilakukan secara sistem daring.
Berdasarkan Selvi (2010), mengatakan
bahwa suatu pembelajaran yang
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dilakukan secara daring merupakan
termaksud sering dituntut supaya
seorang individu lebih termotivasi
dalam melakukan pembelajar dan
lingkungan
belajar
biasanya
berhubungan pada motivasi dan
karakteristik yang bersangkutan dengan
adanya rasa ingin tahu dan pengaturan
diri individu untuk melibatkan pada
proses pembelajaran.
Menurut Rusman (2012) mengatakan
bahwa e-learning itu segala aktivitas
belajar yang dilakukan seorang individu
menggunakan
bantuan
teknologi
elektronik. Dan e-learning adalah yang
berbasis web yang bisa menciptakan
lingkungan belajar dalam dunia maya
yang dilengkapi dengan beberapa
fasilitas yaitu ada forum diskusi,
penilaian online, chat, dan sistem
administrasi (Rusman 2012). Dan
fasilitas yang telah didapat bisa dipakai
maupun
dikombinasikan
untuk
mendukung proses pembelajaran yang
dilakukan dalam proses menyampaikan
informasi kepada dosen maupun
kepada peserta didik.
Menurut Santrock (2007), motivasi
belajar adalah adanya suatu proses
yang memberikan semangat, arah serta
kegigihan kepada seorang individu.
Dimana perilaku yang termotivasi
adalah perilaku yang penuh energi,
terarah dan bertahan lama dalam
kegiatan belajar. Menurut Surya (2010),
motivasi belajar merupakan sebagai
proses usaha yang dilakukan oleh
individu untuk memperoleh suatu
perubahan tingkah laku yang dialami
oleh individu itu sendiri dari hasil
pengalaman
dalam
berinteraksi
dilingkungannya.
Motivasi
belajar
merupakan
keseluruhan
daya
penggerak yang ada di dalam diri
individu
sehingga
menimbulkan
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kegiatan belajar, dan mencapai tujuan
dalam belajar.
Motivasi belajar sangat penting bagi
individu dalam menyerap informasi
atau menyerap ilmu pengetahuan yang
telah disampaikan. Menurut Sardiman
(2006),
motivasi
belajar
yaitu
keseluruhan daya penggerak di dalam
diri siswa yang menimbulkan kegiatan
belajar, yang menjamin kelangsungan
dari kegiatan belajar dan yang
memberikan arahpada kegiatan belajar,
sehingga tujuan yang dikehendaki oleh
subjek belajar itu tercapai. Aspek-aspek
motivasi belajar menurut Santrock
(2007) yaitu: motivasi ekstrinsik dan
motivasi instrinsik. Terdapat dua jenis
motivasi instrinsik yaitu, pertama
motivasi
instrinsik
berdasarkan
determinasi diri dan pilihan personal,
kedua motivasi instrinsik berdasarkan
pengalaman optimal.
Berdasarkan Soemanto (2012), yang
mempengaruhi motivasi belajaradalah
faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal ialah adanya motivasi
yang muncul dari seorang individu itu
sendiri, serta berupa perasaan tidak
puas dan ketegangan psikologis. Faktor
eksternal ialah adanya motivasi yang
muncul disebabkan adanya pengaruh
dari luar diri seorang individu itu sendiri.
Dalam arti tujuan yang akan dicapai
oleh individu ada diluar diri seorang
individu itu dan kemudian juga
mendorong
dan
mengarahkan
tingkahlaku
individu
itu
dalam
mencapainya.
Motivasi belajar membuat seorang
individu itu untuk melakukan hal-hal
yang bersifat positif, dan mendukung
kesuksesan dalam belajar yang dapat
mengembangkan suatu pengalaman
seorang individu yang telah dialaminya
dalam kehidupan sehari-hari dalam
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belajar. Motivasi juga mengarahkan
suatu tindakan seorang mahasiswa yang
bertujuan dalam belajar ada yang
dirasakan
paling
berguna
bagi
kehidupannya itu dikarenakan motivasi
belajar adalah adanya daya penggerak
keseluruhan dalam diri individu yang
membuat kegiatan belajar sehingga
menjamin
kelangsungan
kegiatan
belajar dan memberikan arah pada
kegiatan belajar (Uno, 2008).
Untuk menjaga seorang mahasiswa
memiliki motivasi belajar, maka
mahasiswa memerlukan adanya suatu
kemampuan mengenali diri sendiri dan
orang lain, kemampuan memotivasi diri
sendiri dan mengelola emosi dengan
baik pada diri sendiri dan hubungannya
dengan orang lain yang disebut dengan
kecerdasan emosional (Goleman 2009).
Seorang mahasiswa yang mempunyai
kecerdasan emosional yang tinggi akan
mengetahui bagaimana cara untuk
menggunakan emosi secara tepat saat
belajar apalagi saat kuliah online,
berempati dengan teman dan dosen
saat melakukan suatu pembelajaran
secara online, mendengarkan saat
dosen menerangkan pembelajaran yang
diberikan kepada mahasiswa, tidak
menunda-nunda tugas yang telah
diberikan oleh dosen, semangat untuk
belajar saat kuliah online dan memiliki
mahasiswa mempunyai tujuan yang
jelas dalam belajarnya tanpa adanya
paksaan dari orang lain, sehingga akan
mempengaruhi motivasi belajarnya.
Menurut Goleman (2009) kecerdasan
emosionalialah adanya kemampuan
mengenali diri sendiri dan orang lain,
kemampuan memotivasi diri sendiri dan
mengelola emosi dengan baik pada diri
sendiri dan hubungannya dengan orang
lain. Cooper dan Sawaf (1998)
mendefinisikan kecerdasan emosional
sebagai
kemampuan merasakan,
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memahami,
dan
secara
efektif
menerapkan daya dan kepekaan emosi
sebagai sumber energi, informasi,
koneksi dan pengaruh yang manusiawi.
Menurut Goleman (2003) bahwa
kecerdasan intelektual (IQ) hanya
berperan sebesar 20% bagi kesuksesan,
sedangkan 80% adalah pengaruh dari
faktor lain, baik berupa faktor intern
maupun faktor ekstern. Setiap individu
pasti memiliki EQ, akan tetapi
kecerdasan emosional setiap individu
memiliki tingat emosi yang berbedabeda.
Goleman
(2009)
mendefenisikan
kecerdasan emosional yaitu mengenali
emosi
diri,
mengelola
emosi,
memotivasi diri sendiri, mengenali
emosi orang lain, membina hubungan.
Kecerdasan emosi ada kecenderungan
bisa mempengaruhi keinginan individu
dalam belajar. Oleh karena itu ketika
seorang individu tidak memiliki
kecerdasan emosional yang baik, maka
akan
kecenderungan
bisa
mempengaruhi motivasinya dalam
belajar.
Aspek-aspek yang berpengaruh dalam
kecerdasan
emosional
menurut
Goleman (2009) adalah mengenali
emosi
diri,
mengelola
emosi,
memotivasi diri sendiri, mengenali
emosi orang lain, membina hubungan.
Pertama mengenali emosi diri yaitu
kemampuan seorang individu melihat
perasaannya dari waktu ke waktu.
Kedua
mengelola
emosi
yaitu
kemampuan
seorang
individu
menghibur dirinya sendiri akibat-akibat
yang timbul karena kecemasan atau
ketersinggungan. Ketiga memotivasi diri
sendiri yaitu kemampuan seorang
individu dalam mengatur emosinya.
Keempat mengenali emosi orang lain
yaitu kemampuan individu dalam
kemampuan
bergantung
kepada
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kesadaran diri emosional. Kelima
membina hubungan yaitu keterampilan
yang dimiliki seorang individu dalam
mengelola emosi orang lain.
Goleman
(2003)
mendefiniskan
kecerdasan
emosional
sebagai
kemampuan
lebih yang dimiliki
seseorang dalam memotivasi diri,
ketahanan dalam
menghadapi
kegagalan, mengendalikan emosi, dan
menunda kepuasan serta mengatur
keadaan jiwa. Menurut para ahli di atas
pentingnya kecerdasan emosi dalam
belajar maupun dalam kehidupan
sehari-hari dalam menerima informasi,
mengendalikan emosi. Kecerdasan
emosional
mahasiswa
memiliki
hubungan terhadap motivasi belajar
mahasiswa. Kecerdasan emosional bisa
melatih kemampuan untuk mengelola
perasaannya, kemampuan memotivasi
dirinya, dan mengatur suasana hatinya
dalam motivasi belajar. Kecerdasan
emosional ini yang mendukung seorang
mahasiswa dalam motivasi belajar
mencapai target atau nilai yang baik.

judul “Hubungan Kecerdasan Emosional
Dengan Hasil Belajar
Mahasiswa”.
Sampel dalam penelitian ini dengan
menggunakan metode yang digunakan
adalah observasional dengan tehnik
korelasional.
Hasil
penelitiannya
menunjukkan
terdapat
hubungan
antara kecerdasan emosional dengan
hasil belajar mahasiswa.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti
merasa penting untuk melakukan
penelitian yang bertujuan untuk melihat
Pengaruh
Kecerdasan
Emosional
dengan Motivasi Belajar Mahasiswa.
Perbedaan dari penelitian sebelumnya
disini peneliti ingin Motivasi Belajar
Mahasiswa yang berada ada di
Universitas HKBP Nommensen yang
melaksanakan kuliah online . Jadi
peneliti ingin mengetahui Pengaruh
Kecerdasan
Emosional
terhadap
Motivasi
Belajar
Mahasiswa
di
Universitas HKBP Nommensen Medan.
METODE PENELITIAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi
kecerdasan
emosional
menurut
Goleman (2009) adalah lingkungan
keluarga, lingkungan non keluarga.
Kehidupan keluarga merupakan yang
pertama dalam mempelajari emosi.
Kecerdasan emosional yang diarahkan
dalam keluarga bisa berguna bagi setiap
invidu
kelak
dikemudian
hari.
Lingkungan non keluarga, ini berkaitan
dengan lingkungan keluarga masyarakat
dan pendidikan. Pembelajaran ini
ditujukan dalam suatu aktivitas
seseorang diluar dirinya dengan emosi
yang menyertai keadaan orang lain.

Variabel dan Definisi Operasional
Adapun variabel dalam penelitian ini
adalah motivasi belajar dan kecerdasan
emosional. Motivasi belajar merupakan
suatu daya penggerak atau pendorong
yang timbul baik dari dalam maupun
dari luar diri individu, yang mampu
menimbulkan
semangat
serta
memberikan arah pada kegiatan belajar
sehingga tujuan yang dihendaki oleh
invididu tersebut dapat tercapai. Dalam
penelitian ini Motivasi Belajar akan
diukur dengan aspek-aspek motivasi
belajar menurut Santrock (2007) yaitu
Motivasi Instrinsik dan motivasi
Ekstrinsik.

Terdapat penelitian terlebih dahulu
oleh Sadiyah (2014) pada 146 orang
mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi
Universitas Negeri Semarang dengan

Kecerdasan
emosional
adalah
kemampuan
seseorang
untuk
mengenali emosi diri, mengelola emosi,
memotivasi diri, mengenali emosi orang
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lain dan berempati serta kemampuan
untuk membina hubungan (kerjasama)
dengan orang lain. Dalam penelitian ini
kecerdasan emosional akan diukur
dengan
aspek-aspek
kecerdasan
emosional menurut Goleman (2009)
yaitu mengenali emosi diri, mengelola
emosi, memotivasi diri, mengenali
emosi orang lain (empati) dan kemamp
uan
untuk
membina
hubungan
(kerjasama) dengan orang lain.
Responden
Menurut Ismiyanto populasi adalah
keseluruhan objek atau totalitas subjek
penelitian yang dapat berupa orang,
benda, atau suatu hal yang didalamnya
dapat diperoleh dan atau dapat
memberikan informasi (data) penelitian.
Populasi terdari dari semua objek atau
subjek yang membentuk inti dari
penelitian dalam waktu atau rentang
yang ditentukan. Dari populasi ini maka
diambil contoh atau sampel yang
diharapkan dapat mewakili populasi.
Populasi yang diambil ialah seluruh
Mahasiswa
Universitas
HKBP
Nommensen Medan yang sedang kuliah
online, dengan jumlah populasi 8.872
mahasiswa.
Teknik pengambilan sample
yang
digunakan yaitu Accidental Sampling
dimana
penelitian
ini
adalah
berdasarkan
kebetulan.
Menurut
Sugiyono (2012) Accidental Sampling
adalah teknik penentuan sampel yang
berdasarkan kebetulan yakni siapa saja
yang secara kebetulan bertemu dengan
peneliti dapat dijadikan sebagai sampel,
bila yang dilihat adalah orang yang
kebetulan ditemui tersebut cocok
sebagai sumber data. Dan untuk
menghitung besarnya sampel yang
diperlukan peneliti menggunakan rumus
Slovin sebagai mana berikut ini:
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𝐧=

𝑵
𝟏 + 𝑵 (𝒆)𝟐

Keterangan:
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi
e = error level (tingkat kesalahan)
(umumnya digunakan 1% atau 0,01, 5%
atau 0,05 dan 10% atau 0,1)
𝒏=

𝑵
𝑰 𝑵(𝒆)𝟐

=

𝟖𝟖𝟕𝟐
=
𝟏 𝟖𝟖𝟕𝟐(𝟎,𝟎𝟓)𝟐

= 383

(dibulatkan ke atas)

Berdasarkan hasil di atas, sampel dalam
penelitian ini berjumlah 383 mahasiswa
yang mewakili dari 10 fakultas yang ada
di Universitas HKBP. Nommensen
Medan yang berkuliah di Universitas
HKBP Nommensen Medan Saat Kuliah
Online.
Tempat Penelitian
Pengambilan data yang dilakukan
peneliti pada tanggal 15 September
2021 selama seminggu lebih di
Univeristas HKBP Nommensen Medan.
Peneliti membagikan link angket
penelitian melalui kode bar dan peneliti
akan meminta responden untuk
melakukan scanbar melalui handphone
responden.
Peneliti
melakukan
penelitian ini menyebarkan link secara
langsung ke kampus dengan melakukan
protokol kesehatan, memakai masker,
membawa hand sanitizer, dan jaga
jarak. Dan peneliti juga menyebarkan
link penelitian melalui WhatsApp,
Instagram, Facebook.
Alat Ukur
Pengukuran
Motivasi
Belajardan
Kecerdasan Emosional menggunakan
model Likert disusun berdasarkan
aspek-aspek motivasi belajar dan aspekaspek Kecerdasan Emosional
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Teknik Analisa Data
Data penelitian ini diolah dan dianalisis
menggunakan analisis deskriptif dan
statistic inferensial. Sebelum dilakukan
pengujian hipotesis terlebih dahulu
dilakukan uji asumsi yakni uji normalitas
dan uji linearitas dan dilanjutkan
dengan uji hipotesis data. Uji asumsi
yang digunakan dalam penelitian ialah
:Uji Normalitas yaitu untuk mengetahui
apakah data penelitian berdistribusi
berdasarkan prinsip kurva normal. Uji
normalitas untuk data kedua variabel
diperoleh dari nilai KolmogorovSmirnov Z (K-S Z), apabila nilainya lebih
besar dari 0,05 maka dapat dikatakan
bahwa distribusi data normal. Untuk
melakukan uji ini, peneliti juga
menggunakan program SPSS .Uji
linearitas bertujuan untuk mengetahui
apakah data kecerdasan emosional
memiliki hubungan yang linear dengan
data konsentrasi belajar. Uji linearitas
dilakukan dengan menggunakan Test
for linearity dengan bantuan SPSS for.
Kedua variabel dikatakan berhubungan
linear jika p>0,05.
Uji hipotesis yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan uji regresi
linier sederhana. Teknik regresi linier ini
bertujuan untuk menguji hipotesis
tentang ada tidaknya pengaruh antara
variabel. Jika nilai signifikan t<0,05
maka Ho di tolak, artinya tidak ada
pengaruh
kecerdasan
emosional
terhadap motivasi belajar saat kuliah
online
pada
dunia
pendidikan
mahasiswa di Universitas HKBP
Nommensen Medan. Jika nilai signifikan
t>0,05 maka Ho di terima, artinya ada
pengaruh
kecerdasan
emosional
terhadap motivasi belajar saat kuliah
online
pada
dunia
pendidikan
mahasiswa di Universitas HKBP
Nommensen Medan.
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HASIL PENELITIAN
Dalam penelitian ini subjek berjumlah
383 mahasiswa yang ada Di Universitas
HKBP Nommensen Medan Saat Kuliah
Online. Kemudian melalui skala yang
disebarkan ke subjek, diperoleh
gambaran subjek penelitian menurut
jenis kelamin, fakultas, angkatan, yang
berkuliah
di
Universitas
HKBP
Nommensen
Medan
dilaksanakan
secara online.
Uji normalitas yaitu dilakukan untuk
mengetahui apakah data penelitian
kedua variabel terdistribusi secara
normal. Uji normalitas ini dilakukan
dengan
menggunakan
uji
onesampleKolmogorov-smirnov
dengan
bantuan SPSS version 17 for Windows.
Data yang dikatakan terdistribusi
normal jika p > 0,05. Hasil uji normalitas
pada penelitian ini dapat dilihat pada
tabel di bawah ini.
Tabel Hasil Uji Normalitas Kecerdasan
Emosionaldan Motivasi Belajar
Variabel
Sig
K-S
Kecerdasan
0,054
1,345
Emosional
Motivasi Belajar 0,056
1,399
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat
bahwa hasil uji normalitas pada variabel
Kecerdasan Emosional dalam penelitian
ini menunjukkan signifikansi sebesar
0,054 dan untuk variabel Motivasi
Belajar
menunjukkan
signifikansi
sebesar 0,056. Maka sebaran data
dalam penelitian ini dapat dikatakan
normal. Berdasarkan tabel diatas dapat
dilihat hasil perhitungan data penilaian
menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov
Z pada variabel Kecerdasan Emosional
sebesar 1,345 dengan nilai signifikansi
sebesar 0,054 > 0,05 dan nilai
Kolmogorov-Smirnov Z pada variabel
Motivasi Belajar sebesar 1,399 dengan
nilai signifikansi sebesar 0,056 > 0,05
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maka dapat diketahui bahwa data
penelitian normal atau memenuhi
syarat uji normalitas.
Uji linieritas yaitu digunakan untuk
mengetahui apakah variabel bebas dan
variabel terikat memiliki pengaruh
linear dengan menggunakan bantuan
program SPSS version 17 for Windows
dengan signifikansi p < 0,05. Hasil uji
linieritas dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel Hasil Uji Linieritas Pengaruh
Kecerdasan Emosional Terhadap
Motivasi Belajar
Variabel
F
Sig
Kecerdasan
Emosional
Motivasi Belajar

1,512

0,030

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dengan
melihat nilai signifikansi pada uji F
sebesar
1,512
dengan
tingkat
signifikansi sebesar 0,030 lebih kecil dari
0,05. Maka berdasarkan hal tersebut
dapat dinyatakan terdapat Pengaruh
Kecerdasan Emosional
terhadap
Motivasi
Belajar
Mahasiswa
di
Universitas HKBP Nommensen Medan
dimana
data
bergerak
secara
bersamaan mendekati persamaan garis
Y=X.
2. Uji Hipotesa
Pengujian hipotesa ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh Kecerdasan
Emosisonal terhadap Motivasi Belajar.
Uji hipotesa ini bertujuan untuk
mengetahui Pengaruh Kecerdasan
Emosional terhadap Motivasi Belajar
dilakukan menggunakan teknik linier
sederhana
dengan
menggunakan
program bantuan SPSS for Windows 17.

Tabel Tabel Uji Hipotesa
R

R
Square

Adjusted
R Square

0,617

0,381

0,379

Std.eror
of the
Estimate
5,446

Koefisien
Sig
0,000

Hasil analisis data menunjukkan bahwa
Kecerdasan Emosional dan Motivasi
Belajar memiliki R square= 0,381. Dan
memberikan
kontribusi
terhadap
Motivasi Belajar sebesar 38,1%
sedangkan sisanya 61,9% dipengaruhi
oleh faktor lain.
Dari hasil analisis yang dilakukan oleh
peneliti melalui program SPSS for
Windows 17.0, maka model persamaan
regresi yang di dapat adalah:
Y= a + bx
Keterangan :
Y= variabel dependen (Kecerdasan
Emosional)
X= variabel independen (Motivasi
Belajar)
a=konstanta
Y= 15,038 + 0,471
Nilai persamaannya memiliki pengertian
bahwa konstanta positif sebesar 15,038
menunjukkan pengaruh positif variabel
independent(Kecerdasan
Emosional).
Bila variabel independen naik atau
berpengaruh dalam satu satuan, maka
variabel Motivasi Belajar akan naik atau
terpenuhi. Koefisien regresi X sebesar
0,471
menyatakan
bahwa
jika
Kecerdasan Emosional (X) mengalami
kenaikan satu satuan, maka Motivasi
Belajar (Y) akan mengalami peningkatan
sebesar 0,471 atau 47,1%. Sehingga
nilai Motivasi Belajar di Universitas
HKBP Nommensen Medan sebesar
15,038+ 0,471 = 15.509
PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis
menggunakan teknik regresi linier
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sederhana, diketahui bahwa nilai
tingkat signifikasi 0,000 < 0,05 yang
artinya hipotesis ini diterima dengan
sebesar 0,381. Hal ini menandakan
bahwa terdapat pengaruh Kecerdasan
Emosional terhadap Motivasi belajar
mahasiswa di Universitas HKBP
Nommensen Medan saat kuliah online
sebesar 38,1%, sedangkan sisanya
61,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor
lain. Diterimanya hipotesis dalam
penelitian ini sejalan dengan penelitian
terlebih dahulu yang menyatakan
kecerdasan emosional berpengaruh
terhadap motivasi belajar (Faizi, M. F.
2019).
Menurut Goleman (2003) bahwa
kecerdasan intelektual (IQ) hanya
berperan sebesar 20% bagi kesuksesan,
sedangkan 80% adalah pengaruh dari
faktor lain, baik berupa faktor intern
maupun faktor ekstern. Goleman (1995)
bahwa keterampilan kecerdasan emosi
yang dimiliki seorang individu bekerja
secara sinergi melalui keterampilan
kognitif seseorang. Seorang individu
yang berprestasi tinggi akan memiliki
keduanya.
Semakin
kompleks
pekerjaan,
makin
penting
pula
kecerdasan emosi yang dimiliki. Dan
emosi yang tidak bisa dikelola dengan
baik kecenderungan membuat orang
pandai menjadi kurang pandai. Tanpa
kecerdasan emosi, seorang individu
tidak
mampu
menggunakan
kemampuan kognitif mereka sesuai
dengan potensi yang maksimum sesuai
yang dimiliki oleh individu itu sendiri.
Dimana kemampuan itu sendiri meliputi
: adanya suatu kekuatan berfikir positif
dan optimis serta pengendalian
dorongan hati yang dimiliki seorang
individu. Goleman (2009) menyatakan
kecerdasan
emosi
merupakan
kemampuan emosi yang meliputi
kemampuan untuk mengendalikan diri,
memiliki daya tahan ketika menghadapi
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suatu masalah, mampu mengendalikan
impuls, memotivasi diri, mampu
mengatur suasana hati, kemampuan
berempati dan membina hubungan
dengan orang lain.
Berdasarkan
kategori
Kecerdasan
Emosional dimana sebagian mahasiswa
di Universitas HKBP Nommensen
Medan saat kuliah online memiliki
Kecerdasan Emosional pada kategori
tinggi 19% (71 orang), yang berada pada
kategorisasi sedang sebesar 66% (254
orang) dan yang berada rendah sebesar
15% (58 orang). Sehingga menunjukkan
bahwa
di
kategori
Kecerdasan
Emosional mahasiswa di universitas
HKBP Nommesen Medan saat kuliah
online lebih banyak di kategori sedang.
Berdasarkan kategori Motivasi Belajar
sebagian mahasiswa di Universitas
HKBP Nommensen Medan saat kuliah
online memiliki Motivasi Belajar pada
kategori tinggi sebesar 25% (97 orang),
yang berada pada kategorisasi sedang
sebesar 59% (227 orang) dan yang
berada pada rendah sebesar 16 (59
orang). Sehingga menunjukkan bahwa
di kategori Motivasi Belajar mahasiswa
di Universitas HKBP Nommensen
Medan saat kuliah online lebih banyak
di kategori sedang.
Berdasarkan mean empirik Kecerdasan
Emosional lebih besar dari mean
hipotetiknya. Mean empiriknya sebesar
82,5 dan hipotetiknya 67,5. Kemudian
pada Motivasi Belajar, mean empiriknya
lebih besar dari mean hipotetiknya.
Mean empiriknya 54,5 dan hipotetiknya
sebesar 45. Dapat dilihat bahwa jika
semakin tinggi Kecerdasan Emosional
seseorang akan semakin tinggi juga
Motivasi
belajarnya
begitupun
sebaliknya jika semakin rendah
Kecerdasan Emosional seseorang maka
akan
semakin
rendah
motivasi
belajarnya. Hal ini di dukung oleh
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penelitian terdahulu yang dilakukan
oleh Juliana.Y.A.R (2017) semakin tinggi
kecerdasan emosional seseorang maka
semakin tinggi pula motivasi belajarnya,
dan sebaliknya jika semakin rendah
kecerdasan emosional seseorang maka
akan
semakin
rendah
motivasi
belajarnya.
Berdasarkan kategorisasi Kecerdasan
Emosional pada jenis kelamin didapat
bahwa laki-laki yang memiliki kategori
rendah sebanyak 22 (12%) orang, pada
kategori sedang sebanyak 124 (69%)
orang, pada kategori tinggi sebanyak 34
(19%) orang. Dan pada jenis kelamin
perempuan didapat bahwa perempuan
yang memiliki kategori rendah sebanyak
30 (15%) orang, pada kategori sedang
sebanyak 132 (65%) orang, pada
kategori tinggi sebanyak 41 (20%)
orang. Sehingga menunjukkan bahwa
mahasiswa di kategori Kecerdasan
Emosional
di
Universitas
HKBP
Nommensen Medan saat kuliah online
lebih banyak di kategori sedang pada
perempuan.
Berdasarkan
kategorisasi
Motivasi
Belajar pada jenis kelamin didapat
bahwa laki-laki yang memiliki kategori
rendah sebanyak 23 (13%) orang, pada
kategori sedang sebanyak 118 (65%)
orang, pada kategori tinggi sebanyak 39
(22%) orang. Dan pada jenis kelamin
perempuan didapat bahwa perempuan
yang memiliki kategori rendah sebanyak
28 (14%) orang, pada kategori sedang
sebanyak 124 (61%) orang, pada
kategori tinggi sebanyak 51 (25%)
orang. Sehingga menunjukkan bahwa
mahasiswa di kategori Motivasi Belajar
di Universitas HKBP Nommensen
Medan saat kuliah online lebih banyak
di kategori sedang pada perempuan.
Dapat dilihat bahwasannya dalam
kategori jenis kelamin pada Kecerdasan
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Emosional dan Motivasi Belajar jenis
kelamin perempuan lebih tinggi
daripada laki-laki. Hal ini sesuai yang
dikatakan Duckelt dan Raffai (1989)
bahwa perempuan lebih cenderung
emosional dan intim dalam melakukan
interaksi sosial daripada laki-laki,
sehingga
kecerdasan
emosional
perempuan itu lebih tinggi daripada
laki-laki.
Berdasarkan kategori usia Kecerdasan
Emosional pada usia 22 tahun memiliki
kategori rendah sebanyak 23 (15%)
orang, pada kategori sedang sebanyak
104 (65%) orang, pada kategori tinggi
sebanyak 32 (20%) orang. Dan pada
kategori usia Motivasi Belajar pada usia
22 tahun memiliki kategori rendah
sebanyak 25 (16%) orang, pada kategori
sedang sebanyak 92 (58%) orang, pada
kategori tinggi sebanyak 42 (26%)
orang. Dapat dilihat bahwasannya
dalam Kecerdasan Emosional dan
Motivasi Belajar lebih banyak pada usia
22 tahun pada kategori sedang . Hal ini
sejalan dengan penelitian Mitra dan
Redzvan (2010) mengatakan bahwa
kecerdasan emosional berkembang
dengan semakin tuanya seorang anak.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai
Pengaruh
Kecerdasan
Emosional
terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa di
Universitas HKBP Nommensen Medan
Saat Kuliah Online maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan
hasil
penelitian
menunjukkan bahwa ada Pengaruh
Kecerdasan Emosional Terhadap
Motivasi Belajar Mahasiswa Di
Universitas
HKBP
Nommensen
Medan Saat Kuliah Online. Dalam arti
Kecerdasan Emosional memberikan
kontribusi terhadap Motivasi Belajar
sebesar 38,1%, sedangkan sisanya
61,9% dipengaruhi oleh faktor lain.
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2. Berdasarkan kategori Kecerdasan
Emosional
dimana
sebagian
mahasiswa di Universitas HKBP
Nommensen
Medan
memiliki
Kecerdasan Emosional pada kategori
tinggi 19% (71 orang), yang berada
pada kategorisasi sedang sebesar
66% (254 orang) dan yang berada
rendah sebesar 15% (58 orang).
Sehingga menunjukkan bahwa di
kategori Kecerdasan Emosional
mahasiswa di universitas HKBP
Nommesen Medan lebih banyak di
kategori sedang.
3. Berdasarkan
kategori
Motivasi
Belajar sebagian mahasiswa di
Universitas
HKBP
Nommensen
Medan memiliki Motivasi Belajar
pada kategori tinggi sebesar 25% (97
orang),
yang
berada
pada
kategorisasi sedang sebesar 59%
(227 orang) dan yang berada pada
rendah sebesar 16 (59 orang).
Sehingga menunjukkan bahwa di
kategori Motivasi Belajar mahasiswa
di Universitas HKBP Nommensen
Medan lebih banyak di kategori
sedang.
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