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ABSTRAK 
 

Siti Cholilah 8105110165. Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Minat 

Belajar terhadap Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di SMA 

Negeri 112 Jakarta. Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2018. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 

Kecerdasan Emosional dan Minat Belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa 

SMA Negeri 112 Jakarta. Metode penelitian ini menggunakan metode survey. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 112 

Jakarta, dengan populasi terjangkau dalam penelitian ini, yaitu kelas X IIS 1, X 
IIS 2, dan X IIS 3, yang berjumlah 108 siswa. Teknik pengambilan sampel 

dengan menggunakan teknik total sampling atau lebih dikenal dengan istilah 
sensus. Teknik analisis data menggunakan SPSS 22.0 dimulai dengan mencari uji 

persyaratan analisis yaitu uji normalitas menggunakan metode Komolgrov 

Smirnov dan didapat nilai Kecerdasan Emosional (X1) sebesar 0,200; nilai Minat 

Belajar (X2) sebesar 0,200; nilai hasil belajar ekonomi (Y) sebesar 0,200 dengan 

demikian data berdistribusi normal. Dari hasil uji F dapat diketahui 

Fhitung50,013>Ftabel= 3.09 sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 dan X2 secara 

serentak berpengaruh terhadap Y. Uji t menghasilkan thitung X15,139>ttabel1,663 
maka terdapat pengaruh positif antara Kecerdasan Emosional terhadap hasil 

belajar ekonomi. Kemudian thitung X24,532>ttabel1,663 maka terdapat pengaruh 

positif antara Minat Belajar terhadap hasil belajar ekonomi. Dari hasil 

perhitungan diperoleh persamaan Y = 0,424 X1+ 0,374X2 + 0,512 ε1. Adapun 

nilai Rsquare sebesar 0,488 yang artinya bahwa hasil belajar ekonomi dapat 

dijelaskan oleh Kecerdasan Emosional dan Minat Belajar sebesar 48,8% dan 
sisanya sebesar 51,2% dipengaruhi dan dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

diteliti. 

 

 

 

Kata Kunci: Kecerdasan Emosional, Minat Belajar, Hasil Belajar Ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

ABSTRACT 

 
Siti Cholilah 8105110165. The Influence of Emotional  Intelligence and 

Learning Interest Toward Learning Outcomes in Economic Subjects at SMAN 

112 Jakarta. Jakarta: Education of Economics Study Program, Faculty of 

Economics, State University of Jakarta, 2018. 

 

This study aims to determine whether there is an influence between Emotional 

Intelligence and Learning Interest on students' economic learning outcomes at 

SMA Negeri 112 Jakarta. This research method uses survey method. The 

population in this study were all students of class X SMA Negeri 112 Jakarta, 

with an reached population in this study, they are class X IIS 1, X IIS 2, and X IIS 

3, 108 students in total. The sampling technique using total sampling technique or 

better known as census. Data analysis techniques using SPSS 22.0 is begun by 

looking for test requirements analysis that is the normality test using the 

Komolgrov Smirnov method and obtained the value of Emotional Intelligence 

(X1) of 0.200; Learning Interest value (X2) is 0,200; the value of economic 

learning outcomes (Y) of 0.200 thus the data is normally distributed. From the F 

test results can be known Fcount 50,013> Ftable = 3.09 so that it can be 

concluded that X1 and X2 simultaneously affect Y. T test yields t count X1 5,139> 

ttable 1,663 hence there is a positive influence between Emotional Intelligence on 

economic learning outcomes. Then tcount X2 4,532> ttable 1,663 so there is the 

positive influence between Learning Interests on economic learning outcomes. 

From the calculation results obtained the equation Y = 0.424 X1 + 0.374X2 + 

0.512 ε1. The Rsquare value is 0.488 which means that economic learning outcomes 

can be explained by Emotional Intelligence and Learning Interest by 48.8% and 

the remaining 51.2% is influenced and explained by other variables not examined. 

 

 

 

Keywords: Emotional Intelligence, Learning Interest, Economic Learning 

Outcomes. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu 

 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha 

mulia 

Yang mengajar manusia dengan pena, 

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-’Alaq 1-5) 

 

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ? (QS: Ar-Rahman 13) 

 

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu beberapa derajat 

(QS : Al-Mujadilah 11) 

 
“.... Allaah Tidak Membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya ....” 

(TQS Al Baqarah : 286)  

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu 

telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan 

yang lain).” 

(Q.S Al-Insyirah 7-8) 

Ya Allah, 
Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia, 

dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah 

memberi warna-warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu, 
Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai  

Di penghujung awal perjuanganku 
 Segala Puji bagi Mu ya Allah,  
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Skripsi ini kupersembahkan untuk ummakku tercinta dan uzingku tersayang 

serta kakak-kakakku, adikku, keponakan, teman-teman dan sahabat yang selalu 

mendoakan dan mendukungku untuk menyelesaikan skripsi ini. Tanpa 

dukungan dan kasih sayang dari kalian, aku tak mungkin dapat menyelesaikan 

dan melalui semua ini. Terima kasih telah mencintaiku tanpa henti.  

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan 

dikejar, untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, hidup 

tanpa mimpi ibarat arus sungai. Mengalir tanpa tujuan. Teruslah belajar, 

berusaha, dan berdoa untuk menggapainya. 

Jatuh berdiri lagi. Kalah mencoba lagi. Gagal Bangkit lagi. 

Never give up! 

Sampai Allah SWT berkata “waktunya pulang” 
 

Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat  

kupersembahkan kepada kalian semua,, Terimakasih beribu terimakasih 

kuucapkan..  

Atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku,  

kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu kata maaf 

tercurah.  

Skripsi ini kupersembahkan. -by” Lilah. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala 

nikmat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Minat Belajar Terhadap 

Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMA 112 Negeri Jakarta” disusun 

untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana pada program studi 

Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Terselesainya 

skripsi ini tentunya tidak terlepas dari izin Allah dan dukungan dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Dedi Purwana ES, M. Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 
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memberikan saran serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini. 
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dengan sabar membimbing dan memberikan saran serta dukungan 

dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum serta 

Guru Ekonomi yaitu bu Novi, pak Saleh serta Pak Adi  di Sekolah 

Menengah Atas Negeri (SMAN) 112 Jakarta yang telah memberi izin 

dan banyak membantu dalam melaksanakan penelitian. 

5. Orangtua tercinta Ibu  Nur Adawiyah, Ujing yus, Ka Ijah, Harun, dan 
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yang lainnya yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu, terima 

kasih atas segala doa  dan memberikan dukungan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Niswatus Shoolikhath, Rita kartikasari dan teman-teman EKOP 2011 

yang senantiasa menemani dalam mengerjakan skripsi, serta seluruh 

pihak lain yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu, terima 

kasih atas segala doa, bantuan dan dukungannya. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan 

dan masih terdapat kekurangan dalam segi penulisan secara teknis maupun 

penyusunannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun demi kebaikan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat 

bermanfaat, baik bagi penulis maupun pembaca. 

 

 

 

 

Jakarta, Agustus 2018 

 

 

Siti Cholilah 

 

 


