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Berkaitan dengan hasil belajar yang ditempuh oleh mahasiswa terdapat faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhinya seperti kecerdasan karena belajar tidak hanya mengunakan pikiran saja tetapi 

juga dipengaruhi eh perasaan dan minat untuk terus belajar dan mencari sesuatu yang baru, 

karena hal tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah mencari seberapa besar tingkat 

kecerdasan mahasiswa serta mencari solusi untuk meningkatkan kecerdasan dan mengurangi 

kelemahan yang ada. Kecerdasan sendiri diklasifikasikan menjadi 3 yakni , kecerdasan 

intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual (IQ) yang 

tinggi tidak menjamin seorang akan meraih kesuksesan, rena IQ hanya menyumbangkan kira-kira 

20% bagi faktor-faktor yang menentukan sukses dalam hidup, dan yang 80% diisi oleh 

kecerdasan lainnya yakn kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ). Penelitian ini 

menggunakan studi populasi pada 182 ora mahasiswa Jurusan Manajemen S-1 Fakultas Ekonomi 

Universitas Airlangga. Dengan menggunakan uji hipotesis regresi linier berganda, diperoleh hasil 

penelitian IQ,EQ,SQ secara bersama terhadap prestasi mahasiswa adalah signifikan dengan nilai 

= 0,000 (0,05). Secara parsial IQ,EQ,SQ mempunyai pengaruh signifikan terhadap prestasi 

mahasiswa dengan nilai = (IQ) 0,00006, (EQ) 0,008 dan (SQ) 0,003. Dan faktor yang paling 

dominan adalah kecerdasan intelektual dengan hasil uji t sebesar 4,093. Dari hasiltersebut maka 

dapat disimpulkan tingkat kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual 

mahasiswa adalah lemah, karena hanya menghasilkan R Square sebesar 0,209 maka disarankan 

agar mahasiswa dapat lebih mengontrol emosionalnya, mencari pengalaman dan wawasa 

pengetahuan tidak hanya dikampus tetapi juga diluar kampus dan diharapkan dapat mempunyai 

tujuan hidup yang jelas serta dapat mengenali jati diri masing-masing dengan begitu dapat 

membantu untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan 

spiritual masing-masing mahasiswa.   
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Kata Kunci : , (EQ), Intelligence Quotient (IQ) Emotional Quotient Spiritual Quotient (SQ),  

Prestasi Akademik Mahasiswa. 
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