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ABSTRAK 

 

VIDDY SEPTYANI, Hubungan Antara Gaya Belajar dan Kecerdasan Emosional 

dengan Prestasi Belajar pada Siswa Kelas 11 SMK Negeri 51 di Jakarta. 

 

Penelitian dilakukan di SMK Negeri 51 di Jakarta selama 5 bulan terhitung pada 

bulan February 2019 sampai dengan Juni 2019. Tujuan dilakukannya penelitian 

ini adalah untuk mengetahui hubungan antara gaya belajar dan kecerdasan 

emosional dengan prestasi belajar pada siswa SMK Negeri 51 di Jakarta. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan korelasional, populasi 

diambil dari siswa kelas 11 SMK Negeri 51 di Jakarta. Jumlah sampel sebanyak 

135 responden diambil dengan menggunakan teknik Sample Random ampling. 

Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 68,146 + 0,230 X1 dan Ŷ = 63,427 

+ 0,301 X2. Uji persyaratan analisis yaitu menggunakan Uji Normalitas dan Uji 

Linieritas Regresi. Uji Normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan 

tingkat signifikansi (α) = 5% atau 0,05 dan menghasilkan tingkat signifikan Y 

bernilai sebesar 0,200. Karena tingkat signifikansi ketiga variabel tersebut > 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan dapat 

digunakan dalam analisis selanjutnya. Uji Linieritas Regresi Y atas X1 

menghasilkan persamaan Ŷ = 68,146 + 0,230 X1 sedangkan Y atas X2 

menghasilkan persamaan Ŷ = 63,427 + 0,301 X2, disimpulkan bahwa persamaan 

regresi tersebut linier. Kemudian dilakukan uji t diketahui bahwa thitung dari X1 

gaya belajar 6,082 > ttabel = 1,65685. Dan dari X2 kecerdasan emosional 5,935 > 

ttabel = 1,65685. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koefisien adalah 

signifikan. Uji Koefisien Determinasi dapat diketahui nilai R
2
 sebesar 0,223. 

Sehingga kemampuan dari variabel X1 gaya belajar untuk menjelaskan prestasi 

belajar siswa kelas XI di SMK Negeri 51 Jakarta secara parsial yaitu 22,3% 

sedangkan 77,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan kemampuan 

dari variabel X2 kecerdasan emosional untuk menjelaskan prestasi belajar siswa 

kelas XI di SMK Negeri 51 Jakarta secara parsial yaitu 21,5% sedangkan 78,5% 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

 

Kata kunci: Prestasi Belajar, Gaya Belajar, Kecerdasan Emosional 
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ABSTRACT 

 

VIDDY SEPTYANI, Relationship Between Learning Style and Emotional 

Intelligence with Learning Achievement in Class 11 Students of Vocational 

Schools 51 in Jakarta. 

The research was at SMK Negeri 51 in Jakarta for 5 months. Starting from 

February 2019 until June 2019. The purpose of this study was to determine the 

relationship between learning styles and emotional intelligence with learning 

achievement of students at SMK Negeri 51 in Jakarta. The research method used 

is the correlational approach, the population taken from 11th grade students of 

SMK Negeri 51 in Jakarta. The total sample of 135 respondents were taken using 

the Sample Random ampling technique. The resulting regression equations are Ŷ 

= 68.146 + 0.230 X1 and Ŷ = 63.427 + 0.301 X2. Test requirements analysis 

using the Normality Test and Regression Linearity Test. Normality test with the 

Kolmogorov-Smirnov test with a significance level (α) = 5% or 0.05 and produce 

a significant level of Y value of 0.200. Because the significance level of the three 

variables> 0.05, it can be concluded that the data is normally distributed and can 

be used in further analysis. Regression Linearity Test Y for X1 produces the 

equation Ŷ = 68.146 + 0.230 X1 while Y over X2 produces the equation Ŷ = 

63.427 + 0.301 X2, it is concluded that the regression equation is linear. Then the 

t test was done, it was known that the tcount of X1 learning styles was 6.082> t 

table = 1.65685. And from X2 emotional intelligence 5.935> t table = 1.65685. 

Thus, it can be concluded that the coefficient is significant. Determination 

Coefficient Test can be known the R2 value of 0.223. So that the ability of the 

learning style X1 variable to explain the learning achievement of class XI students 

at SMK Negeri 51 Jakarta partially is 22.3% while the remaining 77.7% is 

influenced by other variables. While the ability of the variable X2 emotional 

intelligence to partially explain the learning achievement of class XI students at 

SMK Negeri 51 Jakarta is 21.5% while the remaining 78.5% is influenced by 

other variables. 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa: 

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan..belum pernah diajukan untuk 

mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta 

maupun di Perguruan Tinggi lain. 

2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas 

dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang 

dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 

3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari 

terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima 

sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi 

lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta. 
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Repeat” 

Skripsi ini saya persembahkan untuk Papi, Mami, Aa Daffa, Dede Refi 
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dukungan selama hidup saya dalam dunia pendidikan maupun tidak, selalu 

mendoakan saya, selalu menyemangati dan mempercayai saya untuk dapat meraih 

mimpi agar menjadi pribadi yang berguna dan bermanfaat. Saya persembahkan 

juga skripsi saya ini untuk Bu Corry dan Bu Dita yang telah banyak berjasa dalam 

membimbing saya dengan sabar, sehingga skripsi ini terselesaikan. 

Semoga kehidupan kita dipermudah segala urusannya dan sukses di dunia 

maupun akhirat, serta dapat berkumpul di Surga-Nya dan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi orang lain. 
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