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ABSTRAK 
 
Masruloh, Ana. 2016. Hubungan Antara Emotional Quotient Dan Spiritual Quotient Dengan 

Kepribadian Siswa Kelas X.B Di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo Tahun 
Ajaran 2016/2017. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 
Pembimbing: Nur Kolis, Ph.D 

 
Kata Kunci: Emotional Quotient, Spiritual Quotient, Kepribadian. 

Latar belakang masalah penelitian ini bahwa dalam pendidikan tidak hanya 

kecerdasan intelektual yang berperan penting, akan tetapi kecerdasan emosional dan 

kecerdasan spiritual juga berperan penting dalam membangun kesuksesan dan 

membentuk kepribadian seseorang yang baik menjadi lebih baik. Namun pada 

kenyataannya banyak siswa yang tidak memiliki kesadaran tinggi, sehingga tidak 

dapat menggunakan kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual dengan baik, hal 

tersebut membuat kepribadian seseorang menjadi rendah.  

Dari latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalahnya sebagai berikut: 

(1) Bagaimana emotional quotient siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN 

Ponorogo tahun ajaran 2016/2017? (2) Bagaimana spiritual quotient siswa kelas X.B 

di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo tahun ajaran 2016/2017? (3) Bagaimana 

kepribadian siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo tahun ajaran 

2016/2017? (4) adakah hubungan yang signifikan antara emotional quotient dan 

spiritual quotient dengan kepribadian siswa kelas X.B di MA YP K.H. 

SYAMSUDDIN Ponorogo tahun ajaran 2016/2017? 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara emotional quotient 

dan spiritual quotient dengan kepribadian siswa kelas X.B di MA YP K.H. 

SYAMSUDDIN Ponorogo tahun ajaran 2016/2017. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian populasi, 

yaitu populasi digunakan sebagai sampel, yaitu seluruh siswa kelas X.B di MA YP 

K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo sebanyak 36 responden. Pengumpulan data ini 

diambil dengan teknik angket dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus korelasi ganda. 

Berdasarkan hasil penelitian ini bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) 

Emotional quotient siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo 

dalam kategori sedang dengan frekuensi 26 responden (72,222%). (2) Spiritual 

quotient siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo dalam kategori 

sedang dengan frekuensi 25 responden (69,444%). (3) Kepribadian siswa kelas X.B 

di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo dalam kategori cukup dengan frekuensi 

26 responden (72,222%). (4) Dari hasil analisis perhitungan statistika dengan rumus 

korelasi ganda menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara emotional 

quotient dan spiritual quotient dengan kepribadian siswa kelas X.B di MA YP KH 

SYAMSUDDIN Ponorogo Tahun Ajaran 2016/2017 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Kajian Tentang Emotional Quotient 

a. Pengertian Kecerdasan/Quotient 

Menurut Spearman dan Jones sebagaimana dikutip oleh Hamzah B. 

Uno, menjelaskan bahwa ada suatu konsepsi lama tentang kekuatan 

(power)  yang dapat melengkapi akal fikiran manusia dengan gagasan 

abstrak yang universal, untuk dijadikan sumber tunggal pengetahuan sejati. 

Kekuatan demikian dalam bahasa Yunani disebut nous, sedangkan 

penggunaan kekuatan termasuk disebut noesis. Kedua istilah tersebut 

kemudian dalam bahasa latin dikenal sebagai intellectus dan intellegentia. 

Selanjutnya dalam bahasa inggris masing- masing diterjemahkan sebagai 

intellect dan intellegence. Transisi bahasa tersebut ternyata membawa 

perubahan makna yang mencolok. Intellegence yang dalam bahasa 

indonesia kita sebut intelegensi (kecerdasan), semula berarti penggunaan 

kekuatan intelektual secara nyata, tetapi kemudian diartikan sebagai 

kekuatan lain.
1
 

                                                           
1
 Hamzah B.Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2006), 58. 
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Menurut Binet yang dikutip Yatim Riyanto dalam bukunya yang 

berjudul Paradigma Baru Pembelajaran Sebagai Referensi Bagi Pendidik 

Dalam Implementasi Pembelajaran Yang Efektif Dan Berkualitas bahwa 

inteligensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, 

kemampuan yang dimiliki dan diwarisi sejak lahir dan tidak terlalu banyak 

dipengaruhi oleh lingkungan.
2
 

Sedangkan menurut Howard Gardner dikutip Agus Efendi dalm 

bukunya Revolusi Kecerdasan Abad 21 kritik MI, EI, SQ, AQ & Successful 

Intelligence Atas IQ bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk 

memecahkan atau menciptakan sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu.
3
 

Dalam perkembangannya pengertian intelegensi banyak mengalami 

perubahan, namun selalu mengandung pengertian bahwa intelegensi 

merupakan kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu.  Dari 

gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa makna intelegensi mengandung 

unsur-unsur yang sama dengan yang dimaksud dalam istilah intelek, yang 

menggambarkan kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. 

Kecerdasan menyangkut kemampuan menyelesaikan masalah yang 

merupakan konsekuensi dalam suasana budaya atau masyarakat tertentu.  

 

                                                           
2
 Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran Sebagai Referensi Bagi Pendidik Dalam 

Implementasi Pembelajaran Yang Efektif Dan Berkualitas (Jakarta: Kencana, 2009), 219.  
3
 Agus Efendi, Revolusi Kecerdasan Abad 21 kritik MI, EI, SQ, AQ & Successful Intelligence 

Atas IQ (Bandung: Alfabeta, 2005), 81. 
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b. Pengertian Emosi/Emotion  

Secara etimologi emosi berasal kata prancis emotion, yang berasal 

lagi dari excite yang berdasarkan kata latin emovere, yang terdiridari kata-

kata e- yang artinya keluar dan movere, artinya bergerak. Dengan demikian 

secara etimologi emosi berarti bergerak keluar.
4
 

Sedangkan menurut Hamzah B. Uno dalam bukunya yang berjudul 

Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran, kata emosi secara 

sederhana bisa didefinisikan sebagai menerapkan gerakan untuk 

mengeluarkan perasaan. Emosi sejak lama dianggap memiliki kedalaman 

dan kekuatan sehingga dalam bahasa latin, emosi dijelaskan sebagai motus 

anima yang artinya, “jiwa yang menggerakkan kita”. emosi pada dasarnya 

adalah dorongan untuk bertindak, rencana untuk mengatasi masalah yang 

ditanamkan secara berangsur-angsur oleh evolusi.
5
  

Menurut Oxford English Dictionary, dalam bukunya Yatim Riyanto 

yang berjudul Paradigma Baru Pembelajaran Sebagai Referensi Bagi 

Pendidik Dalam Implementasi Pembelajaran Yang Efektif Dan Berkualitas, 

Secara harfiah mendefinisikan emosi sebagai setiap kegiatan atau 

pergerakan perasaan, pikiran, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan 

                                                           
4
 Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Psikologi Umum (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 125.  

5
 Hamzah B.Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2006), 62.  
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meluap. Emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran-pikiran khasnya 

untuk bertindak.
6
 

Sedangkan menurut Robert K. Cooper dan Ayman Sawaf kata 

emotion bisa didefinisikan dengan gerakan. Kata emotion adalah kata yang 

menunjukkan gerak perasaan. Dengan begitu, menurutnya kecerdasan 

emosionallah yang lebih memotivasi kita untuk mencari potensi kita 

sendiri, untuk mencapai tujuan yang mengaktifkan nilai-nilai dan aspirasi 

yang paling dalam dari apa yang kita pikirkan.
7
 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa emosi 

adalah gejala kejiwaan dalam diri seseorang yang mendorong untuk 

bergerak yang berhubungan dengan masalah perasaan. Emosi merupakan 

sesuatu yang peka akan tanggapan (respon) bila ada rangsangan dari luar 

(stimulus). Emosi yang positif memberikan dampak yang menyenangkan 

dan menenangkan. Sebaliknya, emosi yang negatif akan memberikan 

dampak negatif pula, tidak menyenangkan.  

 

c. Pengertian Emotional Quotient (EQ) 

Para pakar memberikan definisi beragam pada EQ,diantarannya 

adalah kemampuan untuk menyikapi pengetahuan-pengetahuan emosional 

                                                           
6
 Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran: Sebagai Referensi Pendidik Dalam 

Implementasi Pembelajaran Yang Efektif Dan Berkualitas (Jakarta: Kencana, 2009), 256.  
7
 Agus Efendi, Revolusi Kecerdasan Abad 21 Kritik MI, EI, SQ, AQ, & Succesfull Intelligence 

Atas IQ (Bandung: Alfabeta, 2005), 176-177.  
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dalam bentuk menerima, memahami dan mengelolanya. Menurut definisi 

ini EQ mempunyai empat dimensi diantaranya mengenali, menerima, dan 

mengekspresikan emosi(kefasihan emosional), menyertakan emosi dalam 

kerja-kerja intelektual, memahami dan menganalisa emosi, serta mengelola 

emosi
8
 

Goleman dalam bukunya Agus Nggermanto yang berjudul 

Quantum Quotient : Cara Praktis Melejitkan IQ, EQ dan SQ kecerdasan 

emosi merujuk pada kemampuan untuk mengenali perasaan kita sendiri 

dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan 

kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dalam 

hubungan dengan orang lain.
9
 

Robert K. Cooper yang dikutip Ramayulis dalam bukunya Ilmu 

Pendidikan Islam, mengemukakan kecerdasan emosional adalah 

kemampuan mengindra, memahami dan dengan efektif menerapkan 

kekuatan dan ketajaman emosi sebagai sumber energy, informasi dan 

pengaruh.
10

 

Menurut Yatim Riyanto kecerdasan Emosional/ Emotional Quotient 

adalah kemampuan individu dalam menggunakan(mengelola) emosinya 

                                                           
8
 Makmun Mubayidh, Kecerdasan & Kesehatan Emosional Anak  (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2006), 7-9.  
9
 Agus Nggermanto, Quantum Quotient : Cara Praktis Melejitkan IQ, EQ dan SQ (Bandung: 

Nuansa, 2013), 98. 
10

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 101.  
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secara efektif untuk mencapai tujuan, membangun hubungan yang 

produktif dengan orang lain dan meraih keberhasilan (ditempat kerja). 
11

  

Dari penjelasan di atas dapat diambil satu kesimpulan bahwa 

emotional quotient/ kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang 

dalam mengelola emosi diri sendiri maupun emosi orang lain, mengenali 

perasaan sendiri dan perasaan orang lain, serta kemampuan merasakan dan 

memahami untuk kemudian disikapi secara manusiawi. Orang yang EQ-

nya baik dapat memahami perasaaan orang lain, kemampuan mendengar 

suara hati sebagai sumber informasi, baginya sumber informasi tidak hanya 

didapat lewat panca indra semata tetapi ada sumber yang lain dari dalam 

dirinya yakni suara hati serta mampu menciptakan dorongan atau motivasi 

positif yang akan diri menjadi yang lebih baik, dapat menahan hawa nasfu 

dan mengendalikan amarahnya.  

 

d. Karakteristik Emotional Quotient 

Kecerdasan Emosi diadaptasi oleh Daniel Goleman diantarannya 

sebagai berikut: 

1. Kesadaran Diri 

Kemampuan seseorang dalam mengenali emosi diri sewaktu emosi itu 

terjadi, kemampuan menyadari hubungan antara perasaan, pikiran dan 

                                                           
11

 Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran: Sebagai Referensi Pendidik Dalam 

Implementasi Pembelajaran Yang Efektif Dan Berkualitas (Jakarta: Kencana, 2009), 257.  
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perbuatan, menyadari akan kemampuan dan  kekurangan, intropeksi dan 

bercermin diri dari pengalamannya serta berkemauan untuk 

memperbaiki diri. 

2. Pengaturan Diri  

Menangani emosi agar emosi dapat terungkap dengan tepat, 

mempelajari bagaimana mengendalikan untuk bertindak dan bertindak 

menurut etika dan tidak pernah mempermalukan orang lain.  

3. Motivasi  

Menggunakan hasrat diri yang paling dalam untuk menggerakkan dan 

menuntun diri menuju sasaran dengan berorientasi pada hasil, bekerja 

dengan harapan untuk sukses bukan untuk gagal serta siap 

memanfaatkan peluang. 

4. Empati  

Mengenal emosi orang lain dengan merasakan apa yang dirasakan orang 

lain, mampu memahami perspektif orang lain, menumbuhkan hubungan 

saling percaya serta menunjukkan kepekaan dan pemahaman terhadap 

perspektif orang lain.  

5. Ketrampilan Sosial 

Membina hubungan sosial yakni menangani emosi dengan baik ketika 

berinteraksi dengan orang lain yaitu bagaimana kemampuan memainkan 

strategi dalam bergaul, membuat orang lain merasa nyaman/tentram 
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serta dapat meyakinkan dan mempengruhi orang lain yang bersifat 

positif.
12

 

Sedangkan Salovery dan Mayer dalam bukunya Ramayulis yang 

berjudul Ilmu Pendidikan Islam mengemukaan bahwa ciri utama 

kecerdasan emosional adalah:  

1. Respon yang cepat tetapi ceroboh 

2. Mendahulukan perasaan dari pada pemikiran 

3. Realistis simbolik yang seperti kanak-kanak 

4. Masa lampau diposisikan sebagai masa sekarang dan  

5. Realistis yang ditentukan oleh keadaan. 
13

 

 

e. Upaya Meningkatkan Emotional Quotient   

Kemampuan akademik, nilai rapor, predikat kelulusan perguruan 

tinggi tidak bisa menjadi tolak ukur seberapa naik kinerja seseorang 

sesudah bekerja atau seberapa tinggi sukses yang akan dicapai. Menurut 

Mick Clelland dalam Ondi Saondi dan Aris Suherman dalam bukunya yang 

berjudul Etika Profesi Keguruan bahwa seperangkat percakapan khusus, 

seperti empati, disiplin diri, dan inisiatif akan menghasilkan orang-orang 

yang sukses dan bintang-bintang kinerja.  

                                                           
12

 Agus Nggermanto, Quantum Quotient : Cara Praktis Melejitkan IQ, EQ dan SQ  (Bandung 

: Nuansa, 2013), 166.  
13

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta; Kalam Mulia, 2002), 103.  
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Untuk dapat mencapai kecerdasan emosi yang tinggi, diperlukan 

keterampilan emosional. Patricia Patton dalam Ondi Saondi dan Arif 

Suherman mengungkapkan keterampilan emosional sebagai berikut : 
14

 

1) Paham pentingnya peran emosi dan pemahaman yang memungkinkan 

anda merasakan perbedaan besar dalam bagaimana kita mengendalikan 

emosi. Ini terjadi ketika merasakan gembira yang sangat karena 

intensitas dan rentang emosi, di mana kita over control terhadap impuls 

untuk merasakannya.  

2) Mengekspresikan kenyataan bahwa tidak seorangpun memiliki perasaan 

yang sama tentang persoalan yang serupa. Menerima perbedaan 

merupakan masalah di masyarakat yang mengharapkan setiap orang 

dapat bertindak seperti itu. 

3) Mengekang emosi adalah tindakan tidak sehat dan dapat mengarahkan 

kita ke dalam cara-cara yang negtif. Yang paling baik adalah 

menyalurkan emosi secara wajar dan bertahap. 

4) Mempertajam intuisi pemecahan masalah ketika menghadapi suatu 

masalah yang kita tidak mungkin dapat mengontrolnya. Ini bermanfaat 

untuk memahami perbedaan antara pengaruh dan kontrol. Ada beberapa 

hal yang memengaruhi masyarakat dan bebrap situasi, tetapi dapat juga 

                                                           
14

 Ondi Saondi dan Arif Suherman, Etika Profesi Keguruan (Kuningan: PT Refika Aditama, 

2009), 122. 
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terjadi kemugkinan bahwa masyarakat yang ingin mengendalikan 

segalanya. 

5) Mengetahui keterbatasan diri sendiri dan tahu kapan kita perlu 

mengubah strategi. 

6) Memungkinkan orang lain menjadi diri sendiri  tanpa memaksakan  

harapan kita pada mereka.  

7) Mengeahui diri sendiri dan menghargai potensi yang kita miliki bagi 

pertumbuhan pribadi.  

8) Mengetahui entingnya kasih sayang, perhatian dan berbagi bersama. 

Menurut Robert K.Cooper dan Ayman Sawaf yang dikutip Ondi 

Saondi dan Aris Suherman dalam bukunya Etika Profesi Keguruan untuk 

meningkatkan kecerdasan emosi” masuk kedalam hati dan keluar dari 

pikiran “ yakni dengan meluangkan waktu dua atau tiga menit dan bangun 

tidur lima menit lebih awal dari biasanya, duduklah dengan tenang, 

keluarlah dari pikiran, kemudian masuk pada suara-suara hati, lalu 

menuliskan apa yang dirasakan.
15

 

 

2. KajianTentang Spiritual Quotient 

a. Pengertian Spiritual Quotient 

Kecerdasan spiritual merupakan kesadaran dalam diri kita yang 

membuat kita menemukan dan mengembangkan bakat-bakat bawaan, 

                                                           
15

 Ibid, 123. 
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intuisi, otoritas batin, kemampuan membedakan yang salah dan benar serta 

kebijaksanaan. 
16

 

SQ adalah inti kesadaran kita. Kecerdasabn spiritual itu membuat 

kita mampu menyadari siapa kita sesungguhnya dan bagaimana kita 

member makna terhadap hidup kita dan seluruh dunia kita. Kecerdasan 

spiritual mengarahkan hidup kita untuk selalu berhubungan dengan 

kebermaknaan hidup agar hidup kita menjadi lebih bermakna.
17

  

Menurut Smetar kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang 

mendapat inspirasi, dorongan, dan efektivitas yang terinspirasi, atau 

penghayatan ketuhanan yang didalamnya kita semua menjadi bagian. 

Sementara menurut Khalil Khawari, kecerdasan spiritual adalah fakultas 

dari dimensi nonmaterial kita/ ruh manusia. 
18

 

Menururt Danah Zohar dan Ian Marshall dalam bukunya yang 

berjudul SQ (Kecerdasan Spiritual) mengemukaan bahwa kecerdasan 

Spiritual adalah kemampuan untuk menghadapi dan memecahkan 

persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku 

dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan 

untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna 

dibandingkan dengan yang lain. SQ adalah landasan yang diperlukan untuk 

                                                           
16

 Monty P. Satiadarma, Mendidik Kecerdasan. Pedoman Bagi Orang Tua Dan Guru Dalam 

Mendidik Anak Cerdas. (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), 42.  
17

 Ibid, 45.  
18

 Agus Nggermanto, Quantum Quotient (Kecerdasan Quantum): Cara Praktis Melejitkan IQ, 

EQ, dan SQ  (Bandung; Penerbit Nuansa, 2013), 117. 
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memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Bahkan SQ merupakan 

kecerdasan tertinggi kita.
19

 Danah Zohar dan Ian Marshall menggambarkan 

orang yang memiliki kecerdasan spiritual (SQ) sebagai orang yang mampu 

bersikap fleksibel, mampu beradaptasi secara spontan dan aktif, 

mempunyai kesadaran diri yang tinggi, mampu menghadapi dan 

memanfaatkan penderitaan, rasa sakit, memiliki visi dan prinsip nilai, 

mempunyai komitmen dan betindak penuh tanggung jawab.
20

 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

spiritual adalah kemampuan seseorang dalam menghadapi dan 

memecahkan persoalan makna dan nilai untuk menempatkan perilaku dan 

hidup yang lebih bermakna. SQ adalah landasan yang sangat diperlukan 

dalam memfungsikan emosional quotient(EQ) dan intellectual quotient(IQ) 

secara efektif.  

 

b. Karakteristik Spiritual Quotient 

Ramayulis dalam bukunya yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam 

menjelaskan bahwa karakteristik kecerdasan spiritual adalah sebagai 

berikut: 

 

                                                           
19

 Danah Zahar dan Ian Marshall, SQ: Kecerdasan Spiritual (Bandung; PT Mizan Pustaka, 

2001), 4.  
20

 Monty P. Satiadarma, Mendidik Kecerdasan. Pedoman Bagi Orang Tua Dan Guru Dalam 

Mendidik Anak Cerdas  (Jakarta; Pustaka Populer Obor, 2003), 45.  
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1. Bersikap Asertif 

Kemampuan seseorang yang mempunyai kedalaman pemahaman 

tentang ketuhanan(sifat ke Maha Esaan). Seseorang dengan kemampuan 

ini tidak mudah gampang oleh tekanan-tekanan duniawi, tidak takut 

ketika berhadapan dengan seseorang(pemimpi, tokoh masyarakat, tokoh 

agama), tidak gugup ketika berhadapan dengan seorang professor dan 

tidak gemetar ketika berhadapan dengan atasan. Karena mereka semua 

hanya relative lebih baik dari suatu sisi.  

2. Berusaha mengadakan inovasi 

Kecerdasan spiritual yang mendorong seseorang dalam mencari inovasi-

inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang 

dicapai sebelumnya. Seseorang menyadari masih sangat banyak ruang 

untuk peningkatan kualitas hidup manusia. Masih banyak fakta-fakta 

dan sumber daya semesta yang belum tergali dan terolah oleh manusia. 

Selalu terdorong untuk maju dengan paradigma kemahaan. 

3. Berfikir lateral  

Kemampuan seseorang dalam menunjukkan sifat keunggulan yang 

dimilikinya. Seperti sifat berfikir tentang rasionalitas pada otak kiri, 

maka ada yang maha Pencipta, ,maha menentukan, maha Pemelihara. 

Bila otak kanan berfikir tentang emosional, maka ada yang Maha 
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Penyayang, maha pemaaf, dan ,maha pembalas yang mempunyai emosi 

jauh dari jangkauan nilai-nilai emosi manusia.
21

 

Sedangkan menurut Marsha Sinetar dalam bukunya Monty P. 

Satiadarma karakteristik pribadi ber-SQ diantaranya pribadi yang memiliki 

kecerdasan spiritual mempunyai kesadaran diri yang mendalam, instuisi 

dan kekuatan atau otoritas bawaan. Mereka biasanya  mempunyai standar 

moral yang tinggi, kecenderungan merasakan pengalaman puncak dan 

bakat-bakat estetis.
22

  

Adapun tanda-tanda dari SQ yang telah berkembang dengan baik 

mencakup hal-hal sebagai berikut:  

1. Kemampuan bersikap fleksibel(adaptif secara spontan dan aktif) 

2. Tingkat kesadaran diri yang tinggi 

3. Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan 

4. Kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit 

5. Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai 

6. Keenganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu 

7. Kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai 

hal(berpandangan holistik) 

8. Kecenderungan nyata untuk bertanya”mengapa”? “atau bagaimana 

jika”? untuk mencari jawaban-jawaban yang mendasar 

                                                           
21
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Mendidik Anak Cerdas  (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), 46.  
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9. Menjadi apa yang disebut oleh para psikolog sebagai “bidang mandiri” 

yaitu memiliki kemudahan untuk bekerja melawan konversi.
23

  

 

c. Urgensi Spiritual Quotient (SQ) 

Dari penelitian Deacon menunjukkan bahwa seseorang 

membutuhkan perkembangan di bagian otak (Frontal Labe, landasan SQ), 

supaya bisa menggunakan bahasa. Perkembangan pada bagian ini 

memungkinkan seseorang menjadi kreatif, visioner, dan fleksibel. 

Seseorang menggunakan kecerdasan spiritual (SQ) pada saat: 

1) Berhadapan dengan masalah eksistensial seperti pada saat kita merasa 

terpuruk, terjebak oleh kekhawatiran, dan masa lalu sebagai akibat dari 

kesedihan. 

2) Sadar bahwa kita mempunyai masalah eksistensial dan membuat 

seseorang mampu untuk menanganinya, atau sekurang-kurangnya 

berdamai dengan masalah tersebut. Kecerdasan spiritual member suatu 

rasa yang dalam menyangkut perjuangan hidup.  

Manusia membutuhkan perkembangan kecerdasan spiritual (SQ) 

untuk mencapai perkembangan diri yang lebih utuh. Untuk membentuk 

sebuah karakter dengan melalui sebuah penggabungan antara pengalaman 
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dan visi.
24

 Artinya melalui ketegangan antara apa yang benar-benar 

dilakukan  dan hal-hal yang lebih besar dan lebih baik yang mungkin 

dilakukan. Kecerdasan spiritual mengajak seseorang untuk memasuki 

jantungnya segala sesuatu, nilai-nilai kemanusiaan, seperti kegembiraaan, 

rasa humor, daya cipta, kecantikan, dan kejujuran. 

 

d. Hambatan Dalam Mengembangkan Spiritual Quotient (SQ) 

Perkembangan spiritual seorang anak dipengaruhi oleh berbagai 

faktor-faktor. Diantarannya sebagai berikut: 

1) Lingkungan Keluarga  

Keluarga secara umum sebagai satuan kekerabatan yang juga 

merupakan satuan tempat tinggal yang ditandai oleh adanya kerja sama 

ekonomi, dan mempunyai fungsi untuk mendidik anak, melindungi, dan 

menolong keluarga yang lemah. 

2) Lingkungan Masyarakat 

Anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang gemar bermain judi, 

minuman keras, narkoba atau masyarakat yang mendukung seks bebas, 

tentu saja akan berpengaruh pada perkembangan kepribadian anak. 

Karena proses belajar anak dari lingkungannya lebih banyak 

menggunakan proses meniru suatu kejadian.  

                                                           
24

Monty P. Satiadarma dan Waruwu, Mendidik Kecerdasan. Pedoman Bagi Orang Tua Dan 

Guru Dalam Mendidik Anak Cerdas (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), 44-45. 



19 
 

 

3) Teman Sebaya 

Banyak anak-anak remaja yang terjerumus dalam penyalahgunaan 

narkoba, hal ini pertama kali dipengaruhi oleh teman sebaya. Dengan 

alasan rasa solidaritas, setia kawan yang pada awalnya ingin mencoba-

coba yang pada akhirnya menjadi pecandu berat dan terjerumus yang 

menghancurkan masa depan.
25

 

Sedangkan menurut Monty P. Satiadarma dan Waruwu Ada tiga 

alasan yang dapat membuat seseorang terhambat secara spiritualnya:  

1) Karena yang bersangkutan tidak mengembangkan beberapa bagian dari 

dirinya sendiri. 

2) Telah mengembangkan beberapa bagian namun tidak proposional atau 

dengan cara yang salah. 

3) Adanya pertentangan atau buruknya hubungan antara bagian dengan 

bagian. 

Misalnya seseorang penderita penyakit skizofrenia (ganguan 

mental) mengalami gangguan karena tidak dapat mengintegrasikan dirinya 

dari dunianya. Pengalaman, emosi dan persepsinya tampil diluar konteks. 

Artinya dengan rendahnya kecerdasan spiritual (SQ) menyebabkan dia 
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tidak mampu menjalin hubungan dan memanfatkan energi-energi dari pusat 

yang memberi daya hidup dan mengintegrasikan seluruh pengalamannya.
26

 

 

e. Upaya meningkatkan Spiritual Quotient (SQ)  

Secara umum untuk meningkatkan SQ dengan meningkatkan 

penggunaan proses tersier psikologis yaitu kecenderungan untuk bertanya 

mengapa, untuk mencari keterkitan antara segala sesuatu, untuk membawa 

ke permukaan asumsi mengenai makna di balik atau di dalam sesuatu, 

menjadi lebih suka merenung, sedikit menjangkau diluar diri, bertanggung 

jawab, lebih sadar diri, lebih jujur terhadap diri sendiri dan lebih 

pemberani.
27

 

Danah Zohar dan Ian Marshall mengemukakan enam jalan untuk 

mengembangkan kecerdasan spiritual (SQ). Keenam jalan ini dapat 

diterapkan di lingkungan sekolah dan dalam keluarga. Berikut ini tips yang 

dapat diperhatikan oleh orang tua dan para pendidik. 

1) Mengembangkan SQ dalam keluarga 

a) Melalui “jalan tugas”. Yakni anak dilatih melakukan tugas-tugas 

hariannya dengan dorongan motivasi dari dalalm. 
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b) Melalui “jalan pengasuhan”. Orang tua yang penuh kasih saying, 

saling pengertian, cinta dan penghargaan. 

c) Melalui “jalan pengetahuan”. Dengan mengembangkan sikap 

investigatif, pemahaman, pengetahuan, dan sikap. 

d) Melalui “jalan perubahan pribadi” (kreativitas). Untuk 

mengembangkan kreativitas anak membutuhkan waktu bagi dirinya 

sendiri untuk dapat berimajinasi dan kemudian menciptakan sesuatu 

sesuai dengan hasil imajinasinya. 

e) Melalui “jalan persaudaraan”. Hal inilah yang paling dapat dilatih 

dalam keluarga, melalui sikap saling terbuka semua anggota keluarga 

dengan dialog satu sama lain. 

f) Melalui “jalan kepemimpinan yang penuh pengabdian”. Orang tua 

adalah model seorang pemimpin yang akan dialami oleh anak-anak di 

dalam keluarga.
28

 

Jadi dapat dikatakan tempat pertama untuk menumbuhkan 

kecerdasan spiritual adalah keluarga. Anak yang dibesarkan dalam 

lingkungan keluarga yang berkecerdasan spiritual (SQ) tinggi akan menjadi 

pribadi dengan SQ yang tinggi pula.  
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2) Mengembangkan SQ di sekolah  

a) Melalui “jalan tugas”. Berikan ruang pada siswa untuk melakukan 

kegiatannya sendiri dan latih mereka memecahkan masalahnya 

sendiri. 

b) Melalui “jalan pengasuhan”. Pendidikan perlu menciptakan suasana 

kelas penuh kegembiraan, dimana setiap peserta didik saling 

menghargai, saling memaafkan apabila terjadi konflik. 

c) Melalui “jalan pengetahuan”. Pendidik perlu mengembangkan 

pelajaran dan kurikulum sekolah yang mampu mengembangkan 

realisasi dari peserta didik.  

d) Melalui “jalan perubahan pribadi” (Kreativitas). Dalam setiap 

kegiatan belajar-mengajar seharusnya guru merangsang kreativitas 

peserta didiknya. 

e) Melalui “jalan persaudaraan”. Hukuman fisik dan olok-olok, 

perkelahian dan saling mengejek antar murid perlu dihindari karena 

dapat menghambat kecerdasan spiritual (SQ) berkualitas tinggi akan 

menciptakan pribadi yang berkecerdasan spiritual tinggi pula.
29
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3. Kajian Tentang Kepribadian  

a. Pengertian Kepribadian  

Kepribadian sering diartikan sebagai keseluruhan sifat-sifat 

seseorang yang memberikan corak yang khas pada individu dalam 

bertingkah laku dan dalam penyesuaian diri terhadap lingkungan dan 

orang-orang disekitarnya. Sehingga pemahaman terhadap pribadi anak 

mencakup banyak faktor phisik dan psikis serta berbagai aspek(potensi) 

yang ada pada siswa, maka dalam bahasan ini pengertian kepribadian 

dibatasi pada aspek yang diduga banyak berpengaruh terhadap kesiapan 

dan prediksi keberhasilan anak dalam mengikuti kegiatan pengajaran.
30

 

Menurut  Dr. Sjarkawi dalam bukunya pembentukan kepribadian  

mengemukakan bahwa kepribadian adalah ciri atau karakteristik atau gaya 

atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan 

yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan 

juga bawaan seseorang sejak lahir.
31

 

Menurut Dr.H Syamsu Yusuf kepribadian merupakan terjemahan 

dari bahasa inggris personality. Kata personality sendiri berasal dari bahasa 

latin Persona yang berarti topeng yang digunakan oleh para actor dalam 

suatu permainan atau pertunjukkan. Disini para actor menyembunyikan 

kepribadiannya yang asli,dan menampilkan dirinya sesuai dengan topeng 
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yang digunakannya. Kepribadian juga merupakan penyesuaian(adjustment) 

yang dapat diartikan suatu respon individu, baik yang bersifat behavioral 

maupun mental dalam upaya mengatasi kebutuhan-kebutuhan dari dalam 

diri, tegangan emosional, frustasi, dan konflik. Untuk memenuhi memnuhi 

kebutuhan atau memecahkan masalah yang dihadapi individu mampu 

menampilkannya secara wajar, normal, dan sehat. Penyesuaian yang sehat 

itu ditandai dengan mampu menilai diri, situasi, prestasi secara realistik, 

menerima tanggung jawab, kemandiran dalam cara berfikir dan bertindak, 

dapat mengontrol emosi, berorientasi tujuan dan keluar, penerimaan sosial, 

memiliki filsafat hidup serta berbahagia.
32

 

Seperti yang dipaparkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa  

Kepribadian  adalah karakteristik/ gaya/ ciri khas seseorang  dalam 

bertindak menyesuaikan lingkungan alam sekitarnya atau penyesuian 

seseorang yang ditandai dengan kemampuan dalam menilai diri, situasi, 

prestasi secara realistik, menenrima tanggaung jawab, mandiri, dapat 

mengontrol emosi, berorientasi tujuan dan keluar, penerimaan sosial serta 

bahagia. Sesuai dengan kata kepribadian yang berasal dari kata personality 

yang berarti kedok atau topeng. yaitu tutup muka yang sering dipakai oleh 

pemain panggung untuk menggambarkan perilaku, watak, atau pribadi 

seorang itu sendiri. 
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b. Karakteristik Kepribadian  

Dalam upaya memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah 

yang dihadapi, ternyata tidak sama semua individu mampu menampilkan 

secara wajar, normal dan sehat. Di antara mereka banyak juga yang 

mengalaminya secara tidak sehat.  

E.B Hurlock mengemukakan bahwa karakteristik penyesuaian yang 

sehat atau kepribadian yang sehat ditandai dengan:  

1. Mampu menilai diri secara realistik. 

Kemampuan sesorang dalam menilai diri apa adanya, baik kelebihan 

maupun kelemahannya, menyangkut fisik(tubuh, wajah, keutuhan, dan 

kesehatan), dan kemampuannya(kecerdasan dan ketrampilan). 

2. Mampu menilai situasi secara realistik.  

Individu dapat menghadapi situasi atau kondisi kehidupan yang 

dialaminya secara realistik dan mau menerimanya secara wajar. Dia 

tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sebagai suatu yang harus 

sempurna.  

3. Mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik. 

Individu dapat menilai prestasinya secara realistik dan mereaksinya 

secara rasional. Dia tidak menjadi sombong, angkuh, apabila 

memperoleh prestasi yang tinggi atau kesuksesan dalam hidupnya. 

Apabila mengalami kegagalan, dia tidak mereaksikan dengan frustasi, 

tetapi dengan sikap penuh harapan. 
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4. Menerima tanggung jawab. 

Individu yang sehat adalah individu yang bertanggung jawab. Dia 

mempunyai keyakinan terhadap kemampuannya untuk mengatasi 

masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya.  

5. Kemandirian (autonomy). 

 Individu memiliki sifat mandiri dalam cara berfikir dan bertindak, 

mampu mngambil keputusan, mengarahkan dan mengembangkan diri 

serta menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di lingkungannya.  

6. Dapat mengontrol emosi.  

Dapat menghadapi situasi frustasi, depresi, atau stress secara positif atau 

konstruktif, tidak deskruktif(merusak). 

7. Berorientasi tujuan. 

Individu yang sehat kepribadiannya dapat merumuskan tujuannya 

berdasarkan pertimbangan secara matang, tidak atas dasar paksaan dari 

luar. Dia berupaya untuk mencapai tujuannya dengan cara 

mengembangkan wawasan dan ketrampilan.  

8. Berorientasi keluar 

Dia bersifat respek, empati terhadap orang lain mempunyai kepedulian 

terhadap situasi, atau masalah-masalah lingkungannya dan bersifat 

fleksibel dalam berfikir. Seperti: menghargai dan menilai orang lain 

seperti dirinya sendiri, merasa nyaman dan terbuka terhadap orang lain. 
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9. Penerimaan sosial 

Individu dinilai positif oleh orang lain, mau berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan sosial, dan memiliki sikap bersahabat dalam 

berhubungandengan orang lain.  

10. Memiliki filsafat hidup 

Dia mengarahkan hidupnya berdasarkan filsafat hidup yang berakar dari 

keyakinan agama yang dianutnya.  

11. Berbahagia  

Individu yang sehat, hidupnya diwarnai dengan kebahagiaan. 

Kebahagiaan ini didukung oleh faktor pencapaian prestasi, perasaan 

dicintai dan disayangi orang lain dan penerimaan orang lain.
33

 

Ramayulis dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam menyimpulkan 

bahwa kepribadian mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:  

1. Manusia karena keturunannya hanya merupakan individu dan kemudian 

barulah merupakan suatu pribadi karena pengaruh belajar dan 

lingkungan sosialnya.  

2. Kepribadian adalah istilah untuk menyebutkan tingkah laku seseorang 

secara terintegrasi dan bukan hanya beberapa aspek saja dari 

keseluruhan itu.  
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3. Kepribadian menyatakan pengertian tertentu yang ada pada pikiran 

orang lain, dan isi pikiran itu ditentukan oleh nilai perangsang sosial 

seseorang.  

4. Kepribadian tidak menyatakan sesuatu yang bersifat statis, seperti 

bentuk badan atau ras, tetapi menyertakan keseluruhan dan kesatuan 

dari tingkah laku seseorang.  

5. Kepribadian tidak berkembang secara pasif saja. Setiap orang 

mempergunakan kapasitasnya secara aktif untuk menyesuaikan diri 

kepada lingkungan sosial.
34

 

Menurut Diagnostik Statistik Manual dari American mengkaji ciri-

ciri kepribadian adalah mengamati suatu pola permanen seseorang, 

berkaitan dengan berfikir tentang dirinya dan lingkungan yang ditunjukkan 

dalam berbagai konteks pribadi dan sosial. Teoritis umumnya menganggap 

bahwa sifat relative stabil dari waktu ke waktu, sifat berbeda antara 

individu dan sifat mempengaruhi perilaku. Sifat dipandang sesuatu yang 

relative konstan dan diyakini tidak berubah, bersifat bipolar dan bervariasi 

sepanjang kontinum antara garis ekstrim(misalnya ramah vs tidak ramah).
35
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c. Perubahan Kepribadian  

Kepribadian seseorang itu relatif konstan, namun pada kenyataan 

sering ditemukan adanya perubahan kepribadian. Perubahan itu terjadi 

dipengaruhi oleh faktor ganguan fisik dan lingkungan. Faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya perubahan kepribadian di antaranya sebagai 

berikut: 

1) Faktor fisik  

Adapun faktor fisik yaitu gangguan otak, kurang gizi, mengkonsumsi 

obat-obat terlarang, minuman keras, dan ganguan organik(sakit atau 

kecelakaaan). 

2) Faktor lingkungan sosial budaya 

Faktor ini seperti halnya krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang 

menyebabkan terjadinya masalah pribadi(stress, depresi) dan masalah 

sosial(pengangguran, premanisme, dan kriminalitas). 

3) Faktor diri sendiri 

Tekanan emosional yang berkepanjangan, dan identifikasi terhadap 

orang lain yang berkepribadian menyimpang.
36

 

 

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepribadian   

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang 

dapat dikelompokkan dalam dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. 
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1. Faktor Internal 

Faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri. Faktor internal ini 

biasanya merupakan faktor genetis atau bawaan. Faktor genetis 

maksudnya adalah faktor yang berupa bawaan sejak lahir dan 

merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki salah 

satu dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu sering kita mendengar 

istilah buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Misalnya sifat mudah 

marah yang dimiliki seorang ayah bukan tidak mungkin akan menurun 

pula pada anaknya. 

2. Faktor Eksternal  

Faktor yang berasal dari luar orang tersebut. Faktor eksternal ini 

biasanya merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan seseorang 

mulai dari lingkungan terkecilnya, yakni keluarga, teman, tetangga, 

sampai dengan pengaruh dari berbagai media audiovisual seperti TV 

dan VCD atau media cetak seperti koran, majalah, dan lain 

sebagainya.
37

 

Menurut pandangan Syamsu Yusuf dalam bukunya yang berjudul 

Teori Kepribadian, faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian 

diantaranya: 

1. Personal, merupakan refleksi dari kepribadian pembangunanya. 
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2. Sosiologis, corak kehidupan sosial budaya tempat pembangunan teori 

itu hidup. 

3. Filsafat, cara pandang yang dianut oleh pembangun teori tentang suatu 

fenomena kehidupan.  

4. Agama, keyakinan yang dianut oleh pembangunan teori.
38

 

 

4. Hubungan Antara Emotional Quotient dan Spiritual Quotient Dengan 

Kepribadian 

Perasaan atau emosi merupakan gejala efektif pada kejiwaan manusia 

yang dihayati secara subjektif, yang pada umumnya bersentuhan secara 

langsung dengan gejala pengenalan. Dalam realitas terdalam, perasaan atau 

emosi jiwa tidak bersifat tetap, baik dalam bentuknya maupun kadarnya. Sakit 

dengan pedih, cinta dengan sayang, adalah bentuk perasaan yang berbeda dan 

memiliki ukuran kedalaman emosi yang berbeda. Perbedaan itu 

dilatarbelakangi oleh kepribadian dan keadaan hati seseorang.
39

 

Spiritual Quotient atau kecerdasan spiritual digambarkan sebagai 

ukuran yang terlihat pada kecerdasan spiritual seseorang dalam cara yang 

sama seperti intelligence quotient terlihat pada kecerdasan kognitif. Ini adalah 

studi di mana terdapat 6 jenis kepribadian: sosial, investigasi, artistic, realis, 

kontraktor dan konvensional. Spiritual Quotient dapat dipandang sebagai studi 
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sosial, investigasi, artistic, realis, kontraktor, dan aspek konvensional dari 

kepribadian untuk menilai seberapa seimbang manusia untuk memecahkan 

masalah pada nilai-nilai. Jadi secara singkat kecerdasan spiritual digunakan 

untuk mengubah diri kita sendiri dan orang lain, menyembuhkan hubungan 

dan mengatasi situasi yang merugikan, dan bergerak di luar kebiasaan yang 

sudah dikondisikan dari seseorang. Untuk mengembangkan SQ tinggi setiap 

orang perlu pendekatan tugas sesuai dengan kepribadiannya.
40

 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini berangkat dari telaah hasil penelitian terdahulu. Adapun 

penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu disusun oleh:  

1. Isti Komariah, skripsi STAIN Ponorogo tahun 2016 yang berjudul “Korelasi 

Interaksi Teman Sebaya dan Lingkungan Sekolah dengan Kepribadian Peserta 

Didik Kelasx XI Ma Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Ponororgo Tahun 

Pelajaran 2014/2015”. 

Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana interaksi teman sebaya 

peserta didik kelas XI MA Ma’arif Al-Mukarrom Kuman Ponorogo tahun 

pelajaran 2014/2015?, 2) Bagaimana lingkungan sekolah peserta didik kelas 

XI MA Ma’arif Al-Mukarrom Kuman Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015?, 

3) Bagaimana kepribadian peserta didik kelas XI MA Ma’arif Al-Mukarrom 

                                                           
40

 Wowo Sunaryo Kuswana, BIOPSIKOLOGI Pembelajaran Perilaku (Bandung; 

ALFABETA, 2014), 265-268.  
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Kuman Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015?, 4) Adakah hubungan yang 

signifikan antara interaksi teman sebaya dan lingkungan sekolah dengan 

kepribadian peserta didik kelas XI MA Ma’arif Al-Mukarrom Kuman 

Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015?. 

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan: 1) Interaksi teman sebaya 

peserta didik kelas XI MA Ma’arif Al-Mukarrom Kuman Ponorogo tahun 

pelajaran 2014/2015 dapat dikatakan dalam kategori cukup. Hasil penelitian 

menunjukkan poesentase tertinggi adalah kategori cukup yaitu 61 siswa 

(69,3181%), sedangkan 10 siswa (11,3637%) dalam kategori baik, dan 17 

siswa (19,3182%) dalam kategori kurang. 2) lingkungan sekolah peserta didik 

kelas XI MA Ma’arif Al-Mukarrom Kuman Ponorogo tahun pelajaran 

2014/2015? Dapat dikatakan dalam kategori cukup. Hasil penelitian 

menunjukkan prosentase tertinggi adalah kategori cukup yaitu 58 siswa 

(65,9091%), sedangkan 12 siswa dalam kategori baik, dan 18 siswa 

(20,4545% dalam kategori kurang. 3) Kepribadian peserta didik kelas XI MA 

Ma’arif Al-Mukarrom Kuman Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 dapat 

dikatakan dalam kategori cukup. Hasil penelitian menunjukkan prosentase 

tertinggi adalah kategori cukup yaitu 62 siswa (70,4545%), sedangkan 10 

siswa (11,3637%) dalam kategori baik, dan 16 siswa (18,1818%) dalam 

kategori kurang. 4) Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan 

statistika korelasi ganda ada hubungan yang signifikan antara interaksi teman 

sebaya dan lingkungan sekolah dengan kepribadian peserta didik kelas XI MA 
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Ma’arif Al-Mukarrom Kuman Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil Ftabel sebesar 3,11 dan Fhitung sebesar1,9863 yang 

artinya Ftabel ≤ Fhitung jadi Ho ditolak dan Ha diterima. 

2. Bagus Sutrisno, skripsi STAIN Ponorogo tahun 2015 yang berjudul “Korelasi 

antara Motivasi Belajar dan Kecerdasan Emosional dengan Hasil Belajar PAI 

Peserta Didik Kelas XI IPS SMAN 1 Balong Tahun Ajaran 2014/2015”. 

Dengan rumusan masalah:  1) Apakah ada hubungan antara motivasi 

belajar dengan hasil belajar PAI peserta didik kelas XI IPS SMAN 1 Balong 

tahun ajaran 2014/2015?. 2) Apakah ada hubungan antara kecerdasan 

emosional dengan hasil belajar PAI peserta didik kelas XI IPS SMAN 1 

Balong tahun ajaran 2014/2015?. 3) Apakah ada hubungan antara motivasi 

belajar dan kecerdasan emosional dengan hasil belajar PAI peserta didik kelas 

XI IPS SMAN 1 Balong tahun ajaran 2014/2015?. 

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Terdapat korelasi yang signifikan 

antara motivasi belajar dengan hasil belajar PAI peserta didik kelas XI IPS 

SMAN 1 Balong tahun ajaran 2014/2015 sebesar 0,303. 2) Terdapat korelasi 

yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar PAI peserta 

didik kelas XI IPS SMAN 1 Balong tahun ajaran 2014/2015 sebesar 0,366. 3) 

Terdapat korelasi yang signifikan antara motivasi belajar dan kecerdasan 

emosional dengan hasil belajar PAI peserta didik kelas XI IPS SMAN 1 

Balong tahun ajaran 2014/2015 pada taraf signifikansi 5% sebesar 0,378 

dengan kotegori hubungan rendah. 
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3. Nurul Wijayanti, skripsi STAIN Ponorogo tahun 2015 yang berjudul 

“Korelasi antara Minat Belajar dan Kecerdasan Emosional dengan Hasil 

Belajar PAI Siswa Siswi Kelas VIII SMPN 2 Sukorejo Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2014/2015”. 

Dengan rumusan masalah: 1) Berapakah tingkat minat belajar siswa 

siswi Kelas VIII SMPN 2 Sukorejo Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015?. 2) 

berapakah tingkat kecerdasan emosional siswa siswi Kelas VIII SMPN 2 

Sukorejo Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015?. 3) Berapakah tingkat hasil 

belajar mata pelajaran PAI siswa siswi Kelas VIII SMPN 2 Sukorejo 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015?. 4) Apakah ada hubungan antara minat 

belajar dan kecerdasan emosional dengan hasil belajar PAI siswa siswi Kelas 

VIII SMPN 2 Sukorejo Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015? 

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Terdapat 16 responden dengan 

prosentase 61,53% dari 26 responden dinyatakan memiliki minat belajar 

dengan kategori cukup, 2) Terdapat 18 responden dengan prosentase 69,23% 

dari 26 responden dinyatakan memiliki kecerdasan emosional dengan kategori 

cukup, 3) Terdapat 13 responden dengan prosentase 50% dari 26 responden 

dinyatakan memiliki hasil belajar PAI dengan kategori cukup. 4) Terdapat 

korelasi yang signifikan antara minat belajar dan kecerdasan emosional 

dengan hasil belajar PAI siswa siswi Kelas VIII SMPN 2 Sukorejo Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan koefisien sebesar 0,509. 
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Bedanya penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya ditunjukkan 

dengan aspek yang lain yaitu penelitian dahulu membahas tentang interaksi 

teman sebaya dan lingkungan sekolah dengan kepribadian peserta didik kelas XI 

di MA Ma’arif Al-Mukarrom Kauman Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 yang 

diteliti oleh Isti Komariah. Penelitian berikutnya membahas tentang motivasi 

belajar dan kecerdasan emosional dengan hasil belajar PAI peserta didik kelas XI 

IPS SMAN 1 Balong tahun ajaran 2014/2015yang diteliti oelh Bagus Sutrisno. 

Penelitian berikutnya membahas tentang minat belajar dan kecerdasan emosional 

dengan hasil belajar PAI siswa siswi kelas VIII SMPN 2 Sukorejo Ponorogo 

tahun pelajaran 2014/2015 yang diteliti oleh Nurul Wijayanti. Bedanya adalah 

penelitian ini membahas tentang hubungan antara emotional quotient dan 

spiritual quotient dengan kepribadian siswa kelas X.B di MA YP K.H. 

SYAMSUDDIN Ponorogo tahun ajaran 2016/2017.  

 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori dan kajian pustaka di atas, maka dapat 

diajukan kerangka berfikir sebagai berikut: 

1. Jika tingkat emotional quotient dan spiritual quotient siswa kelas X.B di MA 

YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo tinggi maka kepribadian siswa baik. 

2. Jika tingkat emotional quotient dan spiritual quotient siswa kelas X.B di MA 

YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo rendah maka kepribadian siswa kurang 

baik.  
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D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian 

mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya melalui data yang 

diperoleh dari sampel penelitian.
41

 Dalam penelitian ini dirumuskan dua bentuk 

hipotesis yaitu hipotesis alternatif (Ha) dan Hipotesis Nol (Ho). Adapun hipotesis 

penelitian ini adalah:  

1. Hipotesis Alternatif (Ha): ada hubungan yang signifikan antara  emotional 

quotient dan spiritual quotient terhadap kepribadian siswa kelas X.B di MA 

YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo tahun ajaran 2016/2017.  

2. Hipotesis Nol (Ho): tidak ada hubungan yang signifikan antara emotional 

quotient dan spiritual quotient terhadap kepribadian siswa kelas X.B di MA 

YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo tahun ajaran 2016/2017. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
42

 Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif, yang datanya berupa angka-angka. Untuk menganalisis 

data yang sudah terkumpul menggunakan penelitian korelasional yaitu untuk 

menguji ada tidaknya hubungan dan apabila ada, berapa eratnya hubungan  

serta berarti atau tidak hubungan itu.
43

 

Tujuan dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui ada tidaknya 

hubungan antara tiga variabel yaitu Emotional Quotient dan Spiritual Quotient 

sebagai variabel independen dan kepribadian siswa sebagai variabel dependen.  

2. Variabel Penelitian  

Adapun pengertian dari variabel yaitu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
44
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2013), 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V, cet.12 

(Jakarta : Renika Cipta, 2002), 239.  
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Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu :  

a. Emotional Quotient (X1) sebagai variabel bebas (independen). Variabel 

bebas (independen) adalah suatu variabel yang fungsinya menerangkan 

(mempengaruhi) atau yang menjadi sebab terhadap variabel lainnya 

b. Spiritual Quotient (X2) sebagai variabel bebas (independen). Variabel 

bebas (independen) adalah suatu variabel yang fungsinya menerangkan 

(mempengaruhi) atau yang menjadi sebab terhadap variabel lainnya.
45

 

c. Kepribadian sebagai variabel terikat (dependen). Variabel dependen 

adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas.
46

 

 

B. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian, atau disebut juga 

universe. Menurut Nawawi dikutip dari Tukiran Taniredja, populasi adalah 

keseluruhan subyek yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, 

tumbuhan, gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi sebagai sumber. Populasi 

juga merupakan keseluruhan subyek penelitian.
47

 Sedangkan yang menjadi 
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populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X.B di MA YP K.H. 

SYAMSUDDIN Ponorogo tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 36 siswa. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
48

 Jika jumlah populasi terlalu besar, maka peneliti dapat 

mengambil sebagian dari jumlah total populasi. Sedangkan untuk jumlah 

populasi kecil sebaiknya seluruh populasi digunakan sebagai sumber 

pengambilan data. 

Dalam penelitian ini karena jumlah populasi kurang dari 50 maka 

populasi dijadikan sampel semua dengan menggunakan sampling jenuh. 

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. Hal ini sering digunakan bila jumlah populasi 

relatif kecil kurang dari 50 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, 

dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.
49

 Dengan demikian sampel 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN 

Ponorogo tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 36 siswa.  
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C. Instrumen Pengumpulan Data 

Data merupakan hasil pengamatan maupun pencatatan-pencatatan 

terhadap suatu obyek selama penelitian tersebut berlangsung, baik yang berupa 

angka maupun fakta.  Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data tentang emotional quotient siswa kelas X.B di MA YP K.H. 

SYAMSUDDIN  Ponorogo tahun ajaran 2016/ 2017, yang diambil dari 

angket. 

2. Data tentang spiritual quotient siswa kelas X.B di MA YP K.H. 

SYAMSUDDIN Ponorogo tahun ajaran 2016/2017, yang diambil dari angket. 

3. Data tentang kepribadian siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN 

Ponorogo tahun ajaran 2016/2017, yang diambil dari angket.  

Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 3.1  

Kisi-kisi instrumen pengumpulan data 

 

Judul Variabel Indikator Subyek Teknik 
No. 

Angket 

HUBUNGA

N ANTARA 

EMOTIONA

L 

QUOTIENT 

DAN 

SPIRITUAL 

QUOTIENT 

DENGAN 

KEPRIBADI

AN SISWA 

KELAS XB 

DI MA YP 

Variabel 

Independen 

(X1) 

Emotional 

Quotient 

o Kesadaran Diri  

 

o Pengaturan Diri 

 

o Motivasi  

o Empati  

 

o Ketrampilan 

sosial 

Siswa 

Kelas 

X.B 

MA 

Angket 1, 2, 5, 8, 

10, 22 

3, 4, 6, 9, 

12 

7, 14, 15 

11, 13, 16, 

17, 18, 20 

19, 21, 23, 

24, 25  

Variabel 

Independen 

(X2) 

Spiritual 

o Bersikap 

fleksibel  

o Kesadaran diri 

 

Siswa 

Kelas 

X.B 

MA 

Angket 1, 20,25 

 

2, 8, 14, 

21 
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K.H. 

SYAMSUD

DIN 

PONOROGO 

TAHUN 

AJARAN 

2016/2017 

Quotient  o Menghadapi 

dan 

memanfaatkan 

penderitaan  

o Menghadapi 

dan melampaui 

rasa sakit 

o Kualitas hidup 

oleh visi dan 

nilai–nilai  

o Enggan 

menyebabkan 

kerugian yang 

tidak perlu  

o Berpandangan 

holistik 

o Kecenderungan 

bertanya 

o Mandiri  

3, 9, 15 

 

 

 

4, 10, 22 

 

 

11, 16, 24 

 

 

5, 17, 23 

 

 

 

6 

 

12 

 

7, 13, 18, 

19 

Variabel 

Dependen 

(Y) 

Kepribadian 

o Mampu menilai 

diri secara 

reaslistik 

o Mampu menilai 

situasi secara 

realistik 

o Mampu menilai 

prestasi secara 

realistik  

o Menerima 

tanggung jawab 

o Kemandirian 

o Dapat 

mengontrol 

emosi 

o Berorientasi 

tujuan  

o Berorientasi 

keluar 

o Penerimaan 

sosial 

o Memiliki 

Siswa 

Kelas 

X.B 

MA 

Angket 1, 24 

 

 

2 

 

 

3, 4 

 

 

5, 6 

 

7, 22, 23 

8, 9, 10, 

25 

 

11, 12 

 

13, 14,15 

 

16, 17, 18 

 

19, 20 
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filsafat hidup 

o Berbahagia  

 

21 

 

Indikator emotional quotient, spiritual quotient, dan kepribadian pada 

kisi-kisi instrumen di atas dibuat berdasarkan dari teori-teori para ahli tentang 

emotional quotient, spiritual quotient dan kepribadian.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:  

1. Angket (kuisoner) 

Angket (kuisoner) adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian 

pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Untuk 

memperoleh data, angket disebarkan kepada responden (orang-orang yang 

menjawab), terutama pada penelitian survai.
50

 Teknik ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang hubungan antara Emotional Quotient dan Spiritual 

Quotient terhadap Kepribadian siswa kelas X.B di MA YP KH 

SYAMSUDDIN Ponorogo tahun ajaran 2016/2017.  

Angket yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis angket 

tertutup, yaitu angket yang sudah ada jawabannya sehingga responden tinggal 

memilih jawaban, yaitu berupa pernyataan yang positif dan negatif.
51

 Angket 
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51
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diberikan kepada siswa kelas X.B yang menjadi sampel untuk mendapatkan 

data, kemudian dari data yang diperoleh diambil kesimpulan yang sesuai. 

Adapun untuk pelaksanaan penyebaran angket diberikan kepada semua 

siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo secara langsung 

agar para siswa mengisi sesuai dengan hal yang sebenarnya. Sedangkan skala 

yang digunakan yaitu skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Dalam penelitian ini telah ditetapkan secara spesifik oleh 

peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.
52

 

Dengan skala likert variabel yang diukur dijabarkan dengan indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata 

dan untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, 

sebagaimana di bawah ini:  

a. Selalu   : 4  c. Kadang-kadang  : 2 

b. Sering  : 3  d. Tidak pernah  : 1
53
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2. Dokumentasi  

Metode dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto diartikan suatu 

kegiatan mencari data atau hal-hal yang berkaitan dengan variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.
54

 

Dokumentasi dapat juga diartikan sebagai catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.  

Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data umum tentang 

sejarah, struktur organisasi, keadaan guru dan siswa, sarana prasarana, visi, 

misi dan tujuan, serta letak geografis MA YP KH SYAMSUDDIN Ponorogo. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan langkah yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian, tujuannya adalah untuk mendapatkan 

kesimpulan dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan  dua 

langkah teknik analisis data pra penelitian dan analisis hasil data penelitian. 

Adapun rincinnya sebagai berikut: 
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1. Pra Penelitian  

a. Uji Validitas 

Suatu instrument dikatakan valid apabila dapat mengukur sesuatu 

dengan tepat apa yang hendak diukur.
55

 Instrument yang valid berarti alat 

ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti 

instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur.
56

 Jadi validitas instrument mengarah pada ketepatan instrument 

dalam fungsi sebagai alat ukur.  

Validitas ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu validitas isi 

(content validity), validitas bentuk (construct validity), dan validitas 

prediktif (predictiv validity).
57

Untuk menguji validitas instrument dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan jenis validitas konstruk, sebab 

variabel dalam penelitian ini berkaitan dengan fenomena dari obyek yang 

abstrak, tetapi gejalanya dapat diamati dan diukur.  

Dalam uji ini dapat digunakan pendapat para ahli mengenai 

instrument yang akan diukur. Jika instrument tersebut sudah layak 

digunakan karena sesuai dengan teori yang ada, maka perlu adanya uji coba 
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Husaini Usman dan Purnomo Setiadi, Pengantar Statistik (Yogyakarta: Bumi Aksara, 

2006), 287. 



47 
 

 

instrument. Uji coba instrument dilakukan untuk mengetahui apakah 

instrument yang digunakan valid atau tidak.
58

 

Salah satu cara untuk menentukan validitas alat ukur adalah dengan 

menggunakan korelasi product moment yang dikemukakan oleh Karl 

Person dengan rumus sebagai berikut : 

rxy = 
𝑛  𝑥𝑦−( 𝑥)( 𝑦)

 (𝑛  𝑥2−( 𝑥) 2 )(𝑛  𝑦2−( 𝑦)2)

59
  

Keterangan :     

rxy =  Angka indeks korelasi product moment 

ΣX =  Jumlah seluruh nilai X 

ΣY =  Jumlah seluruh nilai Y 

ΣXY =  Jumlah hasil perkalian antara nilai X dan nilai Y 

n =  Jumlah siswa 

Adapun langkah kerja yang dapat dilakukan dalam rangka 

mengukur validitas instrumen penelitian adalah sebagai berikut:
60

 

a. Menyebarkan instrumen yang akan diuji validitasnya, kepada responden 

yang bukan responden sesungguhnya. Banyaknya responden untuk diuji 

coba instrumen. Sejauh ini belum ada ketentuan yang mensyaratkannya, 

namun demikian disarankan sekitar 20-30 orang responden.  
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendektan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: ALFABETA, 2006), 123. 
59

 Retno Widyaningrum, Statistika Edisi Revisi, (Yogyakarta : Pustaka Felicha, 2014), 107. 
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b. Mengumpulkan data hasil uji coba instrument. 

c. Memeriksa kelengkapan data, untuk memastikan lengkap tidaknya 

lembaran data yang terkumpul. Termasuk di dalamnya memeriksa 

kelengakapan pengisian item angket.  

d. Membuat tabel pembantu untu mendapatkan skor-skor pada item yang 

diperoleh kemudian memberikan skor terhadap item-item yang sudah 

diisi pada tabel pembantu. 

e. Menghitung nilai koefisien korelasi product moment untuk setiap butir 

angket dari skor yang diperoleh. 

f. Menentukan nilai tabel koefisien korelasi pada derajat bebas(db)=n-2 

g. Membuat kesimpulan dengan cara membandingkan nilai r hitung dan 

nilai r tabel. Kriterianya jika nilai r hitung lebih besar (˃) dari nilai r 

tabel, maka item instrument dinyatakan valid.  

Dalam hal analisis Masrun sebagaimana dikutip dari Sugiyono 

menyatakan “ Teknik korelasi untuk menentukan validitas merupakan 

teknik yang paling banyak digunakan”. Selanjutnya dalam memberikan 

interpretasi terhadap koefisien korelasi, Masrun menyatakan “ Item yang 

mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi 

yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang 

tinggi. Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau r = 
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0,3”. Jadi kalau korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,3 

maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.
61

 

Untuk uji validitas instrument, peneliti mengambil sampel sebanyak 

36 responden dengan 75 item instrumen yaitu 25 butir soal untuk variabel 

emotional quotient dan 25 butir soal untuk variabel spiritual quotient serta 

25 butir soal untuk variabel kepribadian. Apabila nilai r > 0,3 maka 

instrumen penelitian dikatakan valid, sebaliknya apabila nilai r < 0,3 maka 

instrumen penelitian dikatakan tidak valid.
62

 

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen terhadap 25 butir 

pernyataan variabel emotional quotient, terdapat 20 pernyataan yang 

dinyatakan valid yaitu item no nomor 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, dan 25. Sedangkan item pernyataan yang tidak 

valid adalah pada nomor 3, 6, 11, 18, dan 20. Adapun untuk mengetahui 

skor jawaban angket dan hasil perhitungan uji validitas variabel emotional 

quotient dapat dilihat pada lampiran 3.  

Untuk variabel spiritual quotient dari 25 butir pernyataan terdapat 

18 butir soal yang dinyatakan valid yaitu item 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 

15, 17, 20, 22, dan 25. Sedangkan yang tidak valid adalah pada nomor 5, 9, 

11, 14, 16, 20, dan 21. Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket dan 
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hasil perhitungan uji validitas variabel spiritual quotient dapat dilihat pada 

lampiran 4. 

Sedangkan untuk variabel kepribadian dari 25 butir pernyataan 

terdapat 20 butir soal yang dinyatakan valid yaitu item nomor 2, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, dan 25. Sedangkan 

untuk item pernyataan yang tidak valid adalah nomor1, 3, 4, 17, dan 21. 

Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket hasil perhitungan uji 

validitas variabel kepribadian ini dapat dilihat pada lampiran 5. 

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan dalam tabel 

rekapitulasi dibawah ini.  

Tabel 3.2 

Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Penelitian  

 

Variabel No. Item “r” Hitung “r” Kritis Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emotional 

Quotient (X1) 

 

 

 

 

1. 0,383 0,3 Valid 

2. 0,344 0,3 Valid 

3. 0,250 0,3 Tidak Valid 

4. 0,544 0,3 Valid 

5. 0,369 0,3 Valid 

6. 0,228 0,3 Tidak Valid 

7. 0,342 0,3 Valid 

8. 0,652 0,3 Valid 

9. 0,519 0,3 Valid 

10. 0,376 0,3 Valid 

11. 0,294 0,3 Tidak Valid 

12. 0,417 0,3 Valid 

13. 0,505 0,3 Valid 

14. 0,422 0,3 Valid 

15. 0,507 0,3 Valid 

16. 0,437 0,3 Valid 

17. 0,392 0,3 Valid 

18. 0,198 0,3 Tidak Valid 
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19. 0,393 0,3 Valid 

20. 0,227 0,3 Tidak Valid 

21. 0,541 0,3 Valid 

22. 0,483 0,3 Valid 

23. 0,487 0,3 Valid 

24. 0,444 0,3 Valid 

25. 0,330 0,3 Valid 

 

Variabel No. Item “r” Hitung “r” Kritis Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiritual 

Quotient 

(X2) 

 

 

 

 

 

 

 

1. 0,416 0,3 Valid 

2. 0,553 0,3 Valid 

3. 0,337 0,3 Valid 

4. 0,330 0,3 Valid 

5. 0,174 0,3 Tidak Valid 

6. 0,500 0,3 Valid 

7. 0,309 0,3 Valid 

8. 0,529 0,3 Valid 

9. 0,143 0,3 Tidak Valid 

10. 0,370 0,3 Valid 

11. 0,086 0,3 Tidak Valid 

12. 0,603 0,3 Valid 

13. 0,364 0,3 Valid 

14. 0,179 0,3 Tidak Valid 

15. 0,563 0,3 Valid 

16. 0,225 0,3 Tidak Valid 

17. 0,556 0,3 Valid 

18. 0,351 0,3 Valid 

19. 0,416 0,3 Valid 

20. 0,155 0,3 Tidak Valid 

21. -0,302 0,3 Tidak Valid 

22. 0,594 0,3 Valid 

23. 0,407 0,3 Valid 

24. 0,352 0,3 Valid 

25. 0,398 0,3 Valid 

 

Variabel No. Item “r” Hitung “r” Kritis Keterangan 

 

 

 

 

 

1. 0,275 0,3 Tidak Valid 

2. 0,443 0,3 Valid 

3. 0,176 0,3 Tidak Valid 

4. 0,236 0,3 Tidak Valid 

5. 0,625 0,3 Valid 
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Kepribadian 

(Y) 

 

 

 

 

 

 

 

6. 0,522 0,3 Valid 

7. 0,523 0,3 Valid 

8. 0,623 0,3 Valid 

9. 0,312 0,3 Valid 

10. 0,374 0,3 Valid 

11. 0,438 0,3 Valid 

12. 0,566 0,3 Valid 

13. 0,581 0,3 Valid 

14. 0,587 0,3 Valid 

15. 0,603 0,3 Valid 

16. 0,378 0,3 Valid 

17. 0,174 0,3 Tidak Valid 

18. 0,546 0,3 Valid 

19. 0,433 0,3 Valid 

20. 0,583 0,3 Valid 

21. 0,259 0,3 Tidak Valid 

22. 0,541 0,3 Valid 

23. 0,359 0,3 Valid 

24. 0,337 0,3 Valid 

25. 0,347 0,3 Valid 

 

Nomor-nomor pernyataan yang dianggap valid tersebut kemudian 

dipakai untuk pengambilan data dalam penelitian ini. Dengan demikian, 

butir pernyataan instrument dalam penelitian ini ada 58 butir pernyataan 

yang terdiri dari 20 butir pernyataan untuk variabel emotional quotient, 18 

butir pernyataan untuk variabel spiritual quotient dan 20 butir pernyataan 

untuk variabel kepribadian. 

b. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. 

Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang 
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mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (reliabel).
63

  Suatu 

instrument dikatakan reliabel jika pengukurannya konsisten cermat dan 

akurat.
64

 Untuk menguji reliabilitas instrument dalam penelitian ini, karena 

instrument penelitian yang berskala, rumus yang digunakan adalah 

koefisien Alfa Cronbach, yaitu:  

 𝑟11 =
𝑘

(𝑘−1)
 1 −

 𝜎𝑖2

𝜎𝑡2
  

Sedangkan untuk rumus varians yakni:  

𝜎𝑡2 =
 2 −

  𝑥 

𝑁𝑥

𝑁
 

Keterangan: 

𝑟11  = Reliabilitas instrument  

𝑘   = Banyaknya butir soal 

 𝜎𝑖2 = Jumlah Varians Butir  

𝜎𝑡2 = Varians total  

𝑁    = Jumlah responden  

Adapun langkah kerja yang dapat dilakukan untuk mengukur 

reliabilitas instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a) Menyebarkan instrumen yang akan diuji reliabilitasnya, kepada 

responden yang bukan responden sesungguhnya.  

b) Peneliti mengumpulkan data hasil uji coba instrument.  
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c) Memeriksa kelengkapan data untuk memastikan lengkap tidaknya 

lembaran data yang terkumpul. Termasuk didalamnya memeriksa 

kelengkapan pengisisan angket. 

d) Membuat tabel pembantu untuk menempatkan skor-skor pada item yang 

diperoleh. 

e) Menempatkan skor terhadap item-item yang sudah diisi responden pada 

tebel pembantu. 

f) Menghitung nilai varians masing-masing item dan varians total. 

g) Menghitung nilai koefisien alfa kemudian menyimpulkan
65

 

Hasil uji reliabilitas butir soal intrumen emotional quotient dapat 

dilihat pada lampiran 6. Dari hasil perhitungan reliabilitas dapat diketahui 

nilai reliabilitas dari variabel emotional quotient sebesar 0,782 kemudian 

dikonsultasikan dengan “r tabel” dengan db = n-nr = 36-2 = 34. Pada taraf 

signifikansi 5% adalah sebesar 0,325. Karena “r hitung” > dari “r tabel”, yaitu 

0,782 > 0,325, maka insrtumen tersebut dikatakan reliabel.  

Hasil uji reliabilitas butir soal intrumen spiritual quotient dapat 

dilihat pada lampiran 7. Dari hasil perhitungan reliabilitas dapat diketahui 

nilai reliabilitas dari variabel spiritual quotient sebesar 0,701 kemudian 

dikonsultasikan dengan “r tabel” dengan db = n-nr = 36-2 = 34. Pada taraf 
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signifikansi 5% adalah sebesar 0,325. Karena “r hitung” > dari “r tabel”, yaitu 

0,701 > 0,325, maka insrtumen tersebut dikatakan reliabel.  

Hasil uji reliabilitas butir soal intrumen kepribadian dapat dilihat 

pada lampiran 8. Dari hasil perhitungan reliabilitas dapat diketahui nilai 

reliabilitas dari variabel kepribadian sebesar 0,820 kemudian 

dikonsultasikan dengan “r tabel” dengan db = n-nr = 36-2 = 34. Pada taraf 

signifikansi 5% adalah sebesar 0,325. Karena “r hitung” > dari “r tabel”, yaitu 

0,820 > 0,325, maka insrtumen tersebut dikatakan reliabel. 

2. Hasil Penelitian  

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan.
66

 

Teknik analisis data ini menggunakan statistik. Teknik analisis data 

untuk menjawab tentang keadaan atau kondisi Emotional Quoteint, Spiritual 

Quotient dan kepribadian siswa yang digunakan adalah mean dan standart 

deviasi dengan rumus sebagai berikut: 

Rumus Mean:
67

 

𝑀𝑥 =
 𝑓𝑥

𝑁
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Keterangan:  

𝑀𝑥               = Mean (rata-rata) yang dicari 

 𝑓𝑥          = Jumlah dari hasil perkalian antara mind point dari masing-

masing interval dengan frekuensi  

𝑁                 = Number of Cases 

 Rumus Standar Deviasi:
68

 

𝑆𝐷 =  
 𝑓𝑥2

𝑁
  

Keterangan:  

𝑆𝐷 = Standar Deviasi 

 𝑓𝑥2 = Jumlah dari perkalian antara frekuensi dengan deviasi yang 

sudah dikuadratkan.  

𝑁 = Number of Cases 

Setelah dibuat pengelompokkan kemudian dicari frekuensinya dan 

hasilnya diprosentasikan dengan rumus: 

P = 
𝑓

𝑁
 x 100% 

Keterangan : 

P : angka prosentase 

f  : Frekuensi 

N : number of cass (banyaknya individu) 

                                                           
68

Ibid, 92. 



57 
 

 

Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab 

pengajuan hipotesis atau rumusan masalah 1, 2, dan 3 penulis menggunakan 

metode statistik dengan teknik korelasi (Product Moment Correlation). 

Teknik korelasi product moment adalah suatu teknik untuk mencari korelasi 

antara dua variabel yang kerap sekali digunakan. Teknik korelasi ini 

dikembangkan oleh Karl Pearson. Dengan rumus sebagai berikut:
69

 

 rxy =
𝑛Ʃ𝑋𝑌− Ʃ𝑋  Ʃ𝑌 

 (𝑛𝑋2−  Ʃ𝑋)2 (𝑛Ʃ𝑌2−(Ʃ𝑌)2) 
 

 Keterangan :  

rxy =  Angka indeks korelasi product moment 

ΣX  =  Jumlah seluruh nilai X 

ΣY  = Jumlah seluruh nilai Y 

ΣXY  = Jumlah hasil perkalian antara nilai X dan nilai Y 

n = Number of cases (jumlah data)  

Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab 

pengajuan hipotesis atau rumusan masalah 4 penulis menggunakan metode 

statistik dengan teknik korelasi ganda, karena penulis ingin menunjukkan arah 

dan kuatnya hubungan antara dua variabel X secara bersama-sama dengan 

variabel Y dengan rumus yaitu sebagai berikut:
70
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 𝑅𝑥1𝑥2𝑦 =  
 𝑟2𝑥1𝑦+𝑟2𝑥2𝑦−2.𝑟𝑥1𝑦   .𝑟𝑥2𝑦 .𝑟𝑥1𝑥2

1−𝑟2𝑥1𝑥2 
 

Keterangan:  

    𝑅𝑥1𝑥2𝑦         = Korelasi antara variabel x1 dan x2 secara bersama-sama dengan 

variabel y  

𝑟𝑥1𝑦  = Korelasi product moment antara x1 dengan y 

𝑟𝑥2𝑦  = Korelasi product moment antara x2 dengan y 

𝑟𝑥1𝑥2    = Korelasi product moment antara x1 dengan x2 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

F. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Berdirinya MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo 

Pondok pesantren K.H. Syamsuddin didirikan pada tahun 1925, oleh 

K.H. Syamsuddin yang berasaskan agama islam dengan konsentrasi keilmuan 

fiqih. Pondok pesantren K.H. Syamsuddin terletak di Jln. Lawu, Gg. IV No. 4 

Durisawo, Nologaten Ponorogo.Almaghfurlah K.H. Syamsuddin mendirikan 

pondok dilatar belakangi oleh pemikiran beliau bahwa pada masa itu 

masyarakat sangat membutuhkan sebuah lembaga pendidikan yang 

membentuk pribadi atau watak insan yang kokoh imannya serta bertaqwa 

kepada Allah Swt. Sehingga kedzoliman dan kemaksiatan berangsur-angsur 

berkurang dan sampai tidak dirasakan lagi.  

Almaghfurlah K.H. Syamsuddin mempunyai visi bisa terwujudnya 

individu yang memiliki sifat agamis, berkemampuan ilmiah-diniyah, terampil 

dan professional sesuai dengan tatanan kehidupan. Dalam misi-misi beliau 

adalah dapat menciptakan agamawan yang berilmu, ilmuan yang beragama, 

dan tenaga terampil professional dan agamis. Hari ke hari pondok pesantren 

K.H. Syamsuddin mengalami kemajuan yang cukup baik. Santri-santrinya 

tidak hanya dari ponorogo, bahkan ada yang berasal dari luar kota atau luar 

jawa (1930). Pada tahun 1937 beliau meningkatkan mutu pendidikan dengan 
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menambah van-van yang lain, antaranya: Al-qur’an beserta tafsirnya, ilmu 

hadits, usul fiqih dan ilmu alat disamping van yang telah ditetapkan terdahulu.  

Hari demi hari laju santri semakin bertambah banyak dan pemondokan 

(Asrama) yang tidak cukup lagi untuk menampung mereka, hal itu mendorong 

Almaghfurlah K.H. Syamsuddin berfikir keras berusaha maksimal untuk 

selekasnya mewujudkan pemondokan yang memadai. 

Pada masa K.H. Drs. Ahmad Tajudin Syams, banyak pula upaya yang 

dilakukan demi kemajuan pondok K.H. Syamsuddin, diantaranya:  

 Merintis pondok pesantren Al-Munjiah  

 Membangun asrama untuk menampung santri yang kian hari semakin 

banyak  

 Mengaktifkan kembali lembaga formal yang pada tahun 1984/1985 yang 

mengalami kefakuman 

 Mendirikan Madrasah Diniyah yang diberi nama “al- Madrasah al-

Khasanah lita’limi al- Kutubi al-salafiyah ‘ala tariqati al-Haditsah”.  

Setelah K.H. Ahmad Tajudin Syams wafat (1991), kepengasuhan 

selanjutnya digantikan oleh K. Ayyub Ahdiyan Syams, S.H. Dan dibantu 

adiknya yaitu K. Zami’ Khudza wali Syams. Banyak pula upaya-upaya beliau 

untuk perkembangan pondok pesantren K.H. Syamsudin diantaranya:  

 Merenovasi asrama santri putra  

 Merenovasi mushola  

 Merenovasi sighor dan difungsikan sebagai kantor MTs dan MA 
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 Merenovasi aula pondok pesantren K.H. Syamsuddin dan Al-Munjiah  

 Merenovasi MTs dan MA K.H. YP Syamsudin  

 Melengkapi peralatan-peralatan lainnya. Dan sampai sekarang upaya 

perubahan-perubahan dan perkembangan pondok terus dilaksanakan oleh 

beliau.  

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana fisik 

pondok pesantren K.H. Syamsudin semakin maju. Fenomena ini tidak lain 

sebagai salah satu penunjang  mata rantai dari keseluruhan tujuan pendidikan 

di Ponpes K.H. Syamsuddin. Tentunya nampak lebih praktis, estetika, 

menggiurkan, sejuk dipandang dan banyak mengundang selera. Demikian 

halnya pondok pesantren K.H. Syamsuddin, prubahan yang terjadi pada 

luarnya saja, sedangkan esensi dan orientasi tetaplah berpijak pada amanat 

K.H. Syamsuddin. 
71

 

 

2. Letak Geografis MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo 

MA YP K.H. Syamsuddin terletak di Jln. Lawu, Gg. IV No. 4 

Durisawo, Nologaten Ponorogo, dengan batas-batas sebagai berikut:  

 Sebelah  utara berbatasan dengan Jln. Lawu, Gg.IV No. 4  

 Sebelah selatan berbatasan dengan Jln. Kawi  

 Sebelah timur berbatasan dengan perkebunan warga  
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 Sebelah barat berbatasan dengan Jln. Lawu.
72

 

 

3. Visi, Misi, dan Tujuan MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo 

Visi, Misi dan Tujuan MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo adalah 

sebagai berikut: 

 Visi 

Mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, berkemampuan ilmiah-

diniyah terampil dan professional sesuai dengan tatanan kehidupan. 

 Misi  

a. Menciptakan calon agamawan yang berilmu 

b. Menciptakan calon ilmuwan yang beragama 

c. Menciptakan calon tenaga terampil yang professional dan berakhlak 

mulia. 

 Tujuan  

Mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, 

berakhlak mulia, berkepribadian, menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan 

bermasyarakat dan beragama.
73

 

 

4. Sarana dan Prasarana MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo 

Sarana pendidikan adalah segala macam peralatan yang digunakan 

guru untuk memudahkan penyampaian materi pelajaran. Sarana pendidikan 

adalah segala macam peralatan yang digunakan murid untuk memudahkan 
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mempelajari mata pelajaran. Prasarana adalah segala macam peralatan, 

kelengkapan, dan benda-benda yang digunakan guru dan murid untuk 

memudahkan penyelenggara pendidikan. Keadaan sarana dan prasarana di 

MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo adalah memadai dan dalam keadaan 

baik yang pada akhirnya akan membantu keberhasilan dan memperlancar 

proses belajar-mengajar. Untuk lebih jelasnya keadaan sarana dan prasarana 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
74

 

Tabel 4.1 

Sarana dan Prasarana MA YP K.H. SYAMSUDDIN 

 

No Nama Barang 

kriteria 

Jumlah 
Baik 

Rusak 

ringan 

Rusak 

berat 

1. Ruang pimpinan  √ - - 1 

2. Ruangkepalasekolah √ - - 1 

3. Ruang guru √ - - 1 

4. Ruangkelas √ - - 6 

5. Ruang konseling  √ - - 1 

6. Ruang tenaga administrasi √ - - 1 

7. Perpustakaan √ - - 1 

8. UKS √ - - 1 

9. Laboratorium - - - - 

10. Masjid √ - - 1 

11. Lab komputer √ - - 1 
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Lihat transkip dokumentasi No. 04/D/19-IV/2016 dalam lampiran laporan hasil penelitian 

ini. 
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12. Aula √ - - 1 

13. Kantin  √ - - 2 

14. Toilet guru putra √ - - 1 

15. Toilet guru putrid √ - - 1 

16. Toilet siswa putra √ - - 5 

17. Toilet siswi putrid √ - - 5 

 

5. Keadaan Guru dan Siswa MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo 

Secara keseluruhan guru di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo 

berjumlah 23 orang dengan perincian: kepala sekolah berjumlah 1 orang, 

wakil kepala sekolah berjumlah 1 orang dan guru berjumlah 21 orang. 

Sedangkan siswa/siswi berjumlah 142 orang yang kelasnya dibagi 

menjadi 2 kelas yaitu kelas A dan B, dengan perincian kelas A anak laki-laki 

dan kelas B anak perempuan. Kelas X.A berjumlah 19 orang, X.B berjumlah 

36, kelas XI.A berjumlah 13 orang, XII.B berjumlah 34 orang, dan kelas 

XII.A berjumlah 21 orang, XII.B berjumlah 19 orang.
75
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Lihat transkip dokumentasi No. 05/D/19-IV/2016 dalam lampiran laporan hasil penelitian 

ini. 
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G. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data Emotional Quotient Siswa Kelas X.B di MA YP K.H. 

SYAMSUDDIN Ponorogo 

Tentang emotional quotient siswa kelas X.B di MA YP KH 

SYAMSUDDIN Ponorogo diperoleh dari angka angket yang di distribusikan 

kepada responden. Adapun untuk skor jawaban angket tersebut adalah berupa 

angka-angka yang diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. 

Sistem penskoran dalam pengambilan data angket yaitu dengan 

menggunakan skala likert dengan menggunakan ketentuan pernyataan positif 

sebagai berikut: 

a. Selalu   : 4 

b. Sering  : 3 

c. Kadang-kadang  : 2 

d. Tidak Pernah  : 1 

Hasil penskoran angket disebarkan kepada pesrta didik kelas X.B 

sesuai dengan kisi-kisi instrument yang ditetapkan. Setelah diteliti maka 

penulis memperoleh data tentang emotional quotient siswa kelas X.B di MA 

YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo yang ditinjau dari beberapa aspek di 

bawah ini. 
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Tabel 4.2 

Kisi-kisi Instrumen Tentang Emotional Quotient 

 

Variabel X1 Indikator 
No. Item 

Instrumen 

Variabel 

Independen: 

Emotional 

Quotient Siswa 

Kelas X.B 

1. Kesadaran diri 1, 2, 4, 6, 8, 17 

2. Pengaturan diri 3, 7, 9 

3. Motivasi 5, 11, 12 

4. Empati 10, 13, 14 

5. Ketrampilan sosial 15, 16, 18, 19, 20 

 

Dari tabel 4.2 selanjutnya, perolehan skor jawaban angket emotional 

quotient siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.3 

Skor dan frekuensi responden pada variabel Emotional Quotient siswa 

kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo 

 

No Nilai Angket Frekuensi (F) 

1 71 1 

2 68 2 

3 67 1 

4 64 1 

5 63 4 

6 62 1 

7 60 3 

8 59 5 

9 58 1 

10 57 1 

11 55 1 

12 54 2 

13 53 1 

14 52 3 

15 51 3 

16 49 2 

17 48 2 

18 46 1 
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19 43 1 

Jumlah 36 

 

Dari perolehan skor dan frekuensi emotional quotient siswa di MA YP 

K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo pada tabel 4.3 dapat diambil kesimpulan 

sementara perolehan skor variabel emotional quotient tertinggi bernilai 71 

dengan frekuensi 1 orang dan terendah bernilai 43 dengan frekuensi 1 orang. 

Adapun secara terperinci penskoran jawaban angket dari responden dapat 

dilihat pada lampiran 9. 

 

2. Deskripsi Data Spiritual Quotient Siswa Kelas X.B di MA YP K.H. 

SYAMSUDDIN Ponorogo 

Tentang spiritual quotient siswa kelas X.B di MA YP K.H. 

SYAMSUDDIN Ponorogo diperoleh dari angka angket yang di distribusikan 

kepada responden. Adapun untuk skor jawaban angket tersebut adalah berupa 

angka-angka yang diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. 

Sistem penskoran dalam pengambilan data angket yaitu dengan 

menggunakan skala likert dengan menggunakan ketentuan pernyataan positif 

sebagai berikut: 

a. Selalu   : 4 

b. Sering  : 3 

c. Kadang-kadang  : 2 
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d. Tidak Pernah  : 1 

Hasil penskoran angket disebarkan kepada pesrta didik kelas X.B 

sesuai dengan kisi-kisi instrument yang ditetapkan. Setelah diteliti maka 

penulis memperoleh data tentang spiritual quotient siswa kelas X.B di MA YP 

K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo yang ditinjau dari beberapa aspek di bawah 

ini. 

Tabel 4.4 

Kisi-kisi Instrumen Tentang Spiritual Quotient 

 

Variabel X2 Indikator 
No. Item 

Instrumen 

Variabel 

Independen: 

Spiritual 

Quotient 

Siswa Kelas 

X.B 

1. Bersikap fleksibel  1, 18 

2. Kesadaran diri 2, 7 

3. Menghadapi dan memanfaatkan 

penderitaan  
3, 11 

4. Menghadapi dan melampaui rasa sakit  4, 8, 15 

5. Kualitas hidup oleh visi dan nilai-nilai  17 

6. Enggan menyebabkan kerugian yang 

tidak perlu 
12, 16 

7. Holistik 5 

8. Kecenderungan bertanya 9 

9. Mandiri  6, 18, 13, 14 

 

Dari tabel 4.4 selanjutnya, perolehan skor jawaban angket spiritual 

quotient siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.5 

Skor dan frekuensi responden pada variabel Spiritual Quotient siswa 

 kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo 

 

No Nilai Angket Frekuensi (F) 

1 60 1 

2 59 1 

3 58 1 

4 57 1 

5 55 2 

6 52 1 

7 51 3 

8 50 4 

9 49 5 

10 48 2 

11 47 3 

12 46 4 

13 45 3 

14 43 1 

15 42 1 

16 41 1 

17 40 1 

18 37 1 

Jumlah 36 

 

Dari perolehan skor dan frekuensi spiritual quotient siswa di MA YP 

K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo pada tabel 4.5 dapat diambil kesimpulan 

sementara perolehan skor variabel spiritual quotient tertinggi bernilai 60 

dengan frekuensi 1 orang dan terendah bernilai 37 dengan frekuensi 1 orang. 

Adapun secara terperinci penskoran jawaban angket dari responden dapat 

dilihat pada lampiran 10. 
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3. Deskripsi Data Kepribadian Siswa Kelas X.B di MA YP K.H 

SYAMSUDDIN Ponorogo 

Deskripsi data tentang kepribadian siswa kelas X.B di MA YP K.H. 

SYAMSUDDIN Ponorogo diperoleh dari angka angket yang di distribusikan 

kepada responden. Adapun untuk skor jawaban angket tersebut adalah berupa 

angka-angka yang diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. 

Sistem penskoran dalam pengambilan data angket yaitu dengan 

menggunakan skala likert dengan menggunakan ketentuan pernyataan positif 

sebagai berikut: 

a. Selalu   : 4 

b. Sering  : 3 

c. Kadang-kadang  : 2 

d. Tidak Pernah  : 1 

Hasil penskoran angket disebarkan kepada pesrta didik kelas X.B 

sesuai dengan kisi-kisi instrument yang ditetapkan. Setelah diteliti maka 

penulis memperoleh data tentang kepribadian siswa kelas X.B di MA YP 

K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo yang ditinjau dari beberapa aspek di bawah 

ini. 
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Tabel 4.6 

Kisi-kisi Instrumen Tentang Kepribadian  

 

Variabel Y Indikator 
No. Item 

Instrumen 

Variabel 

Dependen: 

Kepribadian 

Siswa Kelas 

X.B 

1. Mampu menilai diri secara realistik 19 

2.  Mampu menilai situasi secara 

realistic 
1 

3. Mampu menilai prestasi secara 

realistic 
 

4. Menerima tanggung jawab  2, 3 

5. Kemandirian  4, 17, 18 

6. Dapat mengontrol emosi 5, 6, 7, 20 

7. Berorientasi tujuan  8, 9 

8. Berorientasi keluar 10, 11, 12 

9. Penerimaan sosial  13, 14 

10. Memiliki filsafat hidup  15, 16 

11. Berbahagia   

 

Dari tabel 4.6 selanjutnya, perolehan skor jawaban angket kepribadian  

siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 4.7 

Skor dan frekuensi responden pada variabel Kepribadian  siswa 

kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo 

 

No Nilai Angket Frekuensi (F) 

1 74 1 

2 73 1 

3 70 1 

4 69 1 

5 68 2 

6 66 3 

7 65 2 

8 64 2 

9 63 4 

10 61 2 
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11 60 2 

12 59 6 

13 58 2 

14 57 1 

15 53 1 

16 52 1 

17 49 1 

18 48 1 

19 46 1 

20 40 1 

Jumlah 36 

 

Dari perolehan skor dan frekuensi kepribadian siswa di MA YP K.H. 

SYAMSUDDIN Ponorogo pada tabel 4.7 dapat diambil kesimpulan 

sementara perolehan skor variabel kepribadian tertinggi bernilai 74 dengan 

frekuensi 1 orang dan terendah bernilai 40 dengan frekuensi 1 orang. Adapun 

secara terperinci penskoran jawaban angket dari responden dapat dilihat pada 

lampiran 11. 

 

H. Analisis Data  

1. Analisis Data Tentang Emotional Quotient Siswa Kelas X.B di MA YP 

K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo 

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan metode angket yang 

disebarkan kepada 36 siswa yang terdiri dari 20 soal, untuk mengetahui 

emotional quotient siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN 

Ponorogo. Kemudian dicari Mx (mean) dan SD (standar deviasi) untuk 
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menentukan kategori emotional quotient siswa tinggi, sedang dan rendah. 

Berikut ini akan dijelaskan tentang perhitungan mean dan standar deviasi. 

Tabel 4.8 

Perhitungan Mean dan Standar Deviasi Variabel Emotional Quotient  

siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo 
 

X F Fx x=X-Mx x
2
 fx

2
 

71 1 71 +14.06 197.684 197.684 

68 2 136 +11.06 122.324 244.647 

67 1 67 +10.06 101.204 101.204 

64 1 64 +7.06 49.8436 49.8436 

63 4 252 +6.06 36.7236 146.894 

62 1 62 +5.06 25.6036 25.6036 

60 3 180 +3.06 9.3636 28.0908 

59 5 295 +2.06 4.2436 21.218 

58 1 58 +1.06 1.1236 1.1236 

57 1 57 +0.06 0.0036 0.0036 

55 1 55 -1.94 3.7636 3.7636 

54 2 108 -2.94 8.6436 17.2872 

53 1 53 -3.94 15.5236 15.5236 

52 3 156 -4.94 24.4036 73.2108 

51 3 153 -5.94 35.2836 105.851 

49 2 98 -7.94 63.0436 126.087 

48 2 96 -8.94 79.9236 159.847 

46 1 46 -10.94 119.684 119.684 

43 1 43 -13.94 194.324 194.324 

1080 36 2050 -  1092.71 1631.89 

 

Dari hasil data di atas lalu dicari mean dan standart deviasi dengan 

langkah sebagai berikut: 

a. Mencari Rata-Rata (Mean) dari variabel X1 

Mx =
Ʃ 𝑓𝑋

𝑁
  = 

2050

36
  = 56,94 
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b. Mencari Standart Deviasi dari variabel X1 

SD =  
 𝑓𝑥 2

𝑛
 =  

1631,89

36
 =  45,33028 = 6,732776 

Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui Mx= 56,94 dan SD= 

6,732776. Untuk menentukan kategori emotional quotient siswa kelas X.B di 

MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo itu tinggi, sedang, dan rendah, dibuat 

pengelompokan skor dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
76

 

b. Skor lebih dari Mx + 1.SD adalah emotional quotient siswa kelas X.B di 

MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo kategori tinggi.  

c. Skor kurang dari Mx -1.SD adalah emotional quotient siswa kelas X.B di 

MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo kategori rendah. 

d. Skor antara Mx – 1.SD sampai dengan Mx + 1.SD adalah emotional 

quotient siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo 

kategori sedang.  

Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1.SD  = 56,94 + 1. 6,732776 

           = 56,94 + 6,732776 

           = 63,672776= 64 (dibulatkan) 

Mx – 1.SD  = 56,94 – 1. 6,732776 

        = 56,94 - 6,732776 
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Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada (1999), 

162.   
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        = 50,207224 = 51 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 64 

dikategorikan emotional quotient siswa tinggi, sedangkan skor kurang dari 51 

dikategorikan emotional quotient siswa rendah, dan skor 51-64 dikategorikan 

emotional quotient siswa sedang. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kategorisasi emotional quotient 

siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.9 

Kategorisasi Emotional Quotient 

 

No Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1. > 64 4 11,111% Tinggi 

2. 51- 64 26 72,222% Sedang 

3. < 51 6 16,667% Rendah 

Jumlah 36 100%  

 

Dari pengkategorian pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan emotional quotient siswa kelas X.B di MA YP K.H. 

SYAMSUDDIN Ponorogo dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 4 

responden (11,111%), dalam kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 26 

responden (72,222%), dan dalam kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 

6 responden (16,667%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan 

bahwa emotional quotient siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN 
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Ponorogo adalah sedang. Adapun hasil dari pengaktegorian ini secara 

terperinci dapat dilihat pada lampiran 9.  

 

2. Analisis Data Tentang Spiritual Quotient Siswa Kelas X.B di MA YP 

K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo 

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan metode angket yang 

disebarkan kepada 36 siswa yang terdiri dari 18 soal, untuk mengetahui 

spiritual quotient siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo. 

Kemudian dicari Mx (mean) dan SD (standar deviasi) untuk menentukan 

kategori spiritual quotient siswa tinggi, sedang dan rendah. Berikut ini akan 

dijelaskan tentang perhitungan mean dan standar deviasi. 

Tabel 4.10 

Perhitungan Mean dan Standar Deviasi Variabel Spiritual Quotient  

siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo 

 

X F Fx x=X-Mx x
2
 fx

2
 

60 1 60 +11.31 127.9161 127.9161 

59 1 59 +10.31 106.2961 106.2961 

58 1 58 +9.31 86.6761 86.6761 

57 1 57 +8.31 69.0561 69.0561 

55 2 110 +6.31 39.8161 79.6322 

52 1 52 +3.31 10.9561 10.9561 

51 3 153 +2.31 5.3361 16.0083 

50 4 200 +1.31 1.7161 6.8644 

49 5 245 +0.31 0.0961 0.4805 

48 2 96 -0.69 0.4761 0.9522 

47 3 141 -1.69 2.8561 8.5683 

46 4 184 -2.69 7.2361 28.9444 

45 3 135 -3.69 13.6161 40.8483 
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43 1 43 -5.69 32.3761 32.3761 

42 1 42 -6.69 44.7561 44.7561 

41 1 41 -7.69 59.1361 59.1361 

40 1 40 -8.69 75.5161 75.5161 

37 1 37 -11.69 136.6561 136.6561 

880 36 1753  - 820.4898 931.6396 

 

 Dari hasil data di atas lalu dicari mean dan standart deviasi dengan 

langkah sebagai berikut: 

a. Mencari Rata-Rata (Mean) dari variabel X2 

Mx =
Ʃ 𝑓𝑋

𝑁
  = 

1753

36
  = 48,69 

b. Mencari Standart Deviasi dari variabel X2 

SD =  
 𝑓𝑥 2

𝑛
 =  

931,6396

36
 =  25,87888 = 5,087129 

Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui Mx= 48,69 dan SD= 

5,087129. Untuk menentukan kategori spiritual quotient siswa kelas X.B di 

MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo itu tinggi, sedang, dan rendah, dibuat 

pengelompokan skor dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
77

 

e. Skor lebih dari Mx + 1.SD adalah spiritual quotient siswa kelas X.B di MA 

YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo kategori tinggi.  

f. Skor kurang dari Mx -1.SD adalah spiritual quotient siswa kelas X.B di 

MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo kategori rendah. 

                                                           
77

Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada (1999), 

162.   
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g. Skor antara Mx – 1.SD sampai dengan Mx + 1.SD adalah spiritual  

quotient siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo 

kategori sedang.  

Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1.SD   = 48,69 + 1. 5,087129 

           = 48,69 + 5,087129 

           = 53,777129 = 54 (dibulatkan) 

Mx – 1.SD   = 48,69 – 1. 5,087129 

        = 48,69–5,087129 

        = 43,602871 = 44 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 54 

dikategorikan spiritual quotient siswa tinggi, sedangkan skor kurang dari 44 

dikategorikan spiritual quotient siswa rendah, dan skor 44-54 dikategorikan 

spiritual quotient siswa sedang. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kategorisasi spiritual quotient 

siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.11 

Kategorisasi Spiritual Quotient 

 

No Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1. > 54 6 16,667% Tinggi 

2. 44- 54 25 69,444% Sedang 

3. < 44 5 13,889% Rendah 

Jumlah 36 100%  



79 
 

 

Dari pengkategorian pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan spiritual quotient siswa kelas X.B di MA YP K.H. 

SYAMSUDDIN Ponorogo dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 6 

responden (16,667%), dalam kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 25 

responden (69,444%), dan dalam kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 

5 responden (13,889%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan 

bahwa spiritual quotient siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN 

Ponorogo adalah sedang. Adapun hasil dari pengaktegorian ini secara 

terperinci dapat dilihat pada lampiran 10.  

 

3. Analisis Data Tentang Kepribadian Siswa Kelas X.B di MA YP K.H. 

SYAMSUDDIN Ponorogo 

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan metode angket yang 

disebarkan kepada 36 siswa yang terdiri dari 20 soal, untuk mengetahui 

kepribadian siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo. 

Kemudian dicari Mx (mean) dan SD (standar deviasi) untuk menentukan 

kategori kepribadiansiswa baik, cukup dan kurang Berikut ini akan dijelaskan 

tentang perhitungan mean dan standar deviasi. 
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Tabel 4.12 

Perhitungan Mean dan Standar Deviasi Variabel Kepribadian  

siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo 

 

X F Fx x=X-Mx x
2
 fx

2
 

74 1 74 +13.25 175.563 175.563 

73 1 73 +12.25 150.063 150.063 

70 1 70 +9.25 85.5625 85.5625 

69 1 69 +8.25 68.0625 68.0625 

68 2 136 +7.25 52.5625 105.125 

66 3 198 +5.25 27.5625 82.6875 

65 2 130 +4.25 18.0625 36.125 

64 2 128 +3.25 10.5625 21.125 

63 4 252 +2.25 5.0625 20.25 

61 2 122 +0.25 0.0625 0.125 

60 2 120 -0.75 0.5625 1.125 

59 6 354 -1.75 3.0625 18.375 

58 2 116 -2.75 7.5625 15.125 

57 1 57 -3.75 14.0625 14.0625 

53 1 53 -7.75 60.0625 60.0625 

52 1 52 -8.75 76.5625 76.5625 

49 1 49 -11.75 138.063 138.063 

48 1 48 -12.75 162.563 162.563 

46 1 46 -14.75 217.563 217.563 

40 1 40 -20.75 430.563 430.563 

1195 36 2187  - 1703.75 1878.75 

 

 Dari hasil data di atas lalu dicari mean dan standart deviasi dengan 

langkah sebagai berikut: 

a. Mencari Rata-Rata (Mean) dari variabel Y 

Mx =
Ʃ 𝑓𝑋

𝑁
  = 

2187

36
  = 60,75 
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b. Mencari Standart Deviasi dari variabel Y 

SDx =  
 𝑓𝑥 2

𝑛
 =  

1878,75

36
 =  52,1875 = 7,224092 

Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui Mx= 60,75 dan SD= 

7,224092. Untuk menentukan kategori kepribadian siswa kelas X.B di MA YP 

K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo itu baik, cukup, dan kurang, dibuat 

pengelompokan skor dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
78

 

h. Skor lebih dari Mx + 1.SD adalah kepribadian siswa kelas X.B di MA YP 

K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo kategori baik.  

i. Skor kurang dari Mx -1.SD adalah kepribadian siswa kelas X.B di MA YP 

K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo kategori kurang. 

j. Skor antara Mx – 1.SD sampai dengan Mx + 1.SD adalahkepribadian siswa 

kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo kategori cukup.  

Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1.SD   = 60,75 + 1. 7,224092 

           = 60,75 + 7,224092 

           = 67,974092= 68 (dibulatkan) 

Mx – 1.SD   = 60,75 – 1. 7,224092 

        = 60,75 – 7,224092 

        = 53,525908 = 54 (dibulatkan) 

                                                           
78

Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada (1999), 

162.   
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Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 68 

dikategorikan kepribadian siswa baik, sedangkan skor kurang dari 54 

dikategorikan kepribadian siswa kurang, dan skor 54-68 dikategorikan 

kepribadian siswa cukup. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kategorisasi kepribadian siswa 

kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.13 

Kategorisasi Kepribadian Siswa 

 

No Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1. > 68 4 11,111% Baik  

2. 54- 68 26 72,222% Cukup  

3. < 54 6 16,667% Kurang  

Jumlah 36 100%  

 

Dari pengkategorian pada tabel 4.13 dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan kepribadian siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN 

Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 4 responden 

(11,111%), dalam kategori cukup  dengan frekuensi sebanyak 26 responden 

(72,222%), dan dalam kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 6 

responden (16,667%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

kepribadian siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo 

adalah cukup. Adapun hasil dari pengaktegorian ini secara terperinci dapat 

dilihat pada lampiran 11. 
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4. Hubungan Antara Emotional Quotient dan Spiritual Quotient dengan 

Kepribadian Siswa Kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo 

Sebelum melakukan perhitungan untuk mengetahui hubungan antara 

emotional quotient dan spiritual quotient dengan kepribadian siswa kelas X.B 

di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo, maka dilakukan uji normalitas 

data terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah data dari 

setiap variabel yang diteliti itu normal atau tidak. Ada beberapa rumus yang 

dapat digunakan untuk menguji normalitas data yakni dengan Uji 

Kolmogorov-Smirnov, Lilieforsc, dan Uji Chi-Square. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan rumus Lilieforsc. Kemudian untuk hasil normalitas 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Normalitas dengan rumus Lilieforsc 

 

Variabel N 
Kriteria Pengujian Ho 

Keterangan 

Lmax Ltabel 

X1 36 0,0801 0,1477 Data berdistribusi normal 

X2 36 0,1319 0,1477 Data berdistribusi normal 

Y 36 0,0691 0,1477 Data berdistribusi normal 

 

Dari hasil uji normalitas dengan rumus lilieforsc pada tabel 4.14 

kemudian  dikonsultasikan dengan Ltabel nilai kritis uji lilieforsc dengan taraf 

signifikansi sebesar 5%. Tabel lilieforsc emotional quotient dapat dilihat pada 
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lampiran 12, spiritual quotient pada lampiran 13, dan kepribadian siswa pada 

lampiran 14. Dengan N= 36 maka 0,886/ 36 = 0,886/ 6 = 0,14766667 

dibulatkan menjadi 0,1477. Dari konsultasi dengan L tabel diperoleh hasil 

bahwa masing-masing L maksimum lebih kecil (<) dari L tabel sehingga terima 

Ho yang berarti data tersebut berdistribusi normal.  

Untuk menganalisis data tentang hubungan antara emotional quotient 

dan spiritual quotient dengan kepribadian siswa kelas X.B di MA YP K.H. 

SYAMSUDDIN Ponorogo, maka peneliti terlebih dahulu menghitung 

hubungan antara setiap variabel. Setelah hasil setiap perhitungan diperoleh , 

kemudian dilakukan pengujian kebenaran atau kepalsuan dari hipotesis. Oleh 

karena itu, peneliti harus mengkonsultasikan hasil r hitung dengan r tabel Henry E 

Garret, namun sebelum itu peneliti harus mencari derajad bebasnya (db) 

dengan rumus db= n-nr, dimana db adalah derajad bebas, n adalah number of 

cases dan nr adalah banyaknya variabel yang dikorelasikan.
79

 

Dalam penelitian ini, n = 36 dan nr = 2, maka db = 36-2 = 34. Dengan 

harga “r” pada taraf signifikansi sebesar 5%, diperoleh harga r tabel sebesar 

0,325. Adapun perhitungan setiap variabel adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis data tentang hubungan antara emotional quotient (variabel 

X1) dengan kepribadian siswa (variabel Y), untuk itu diperoleh tabel 

penolong pada lampiran 15 yang kemudian dimasukkan dalam rumus 

sebagai berikut: 

                                                           
79

Retno Widyanigrum, Statistika Edisi Revisi (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011), 230. 
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rxy = 
𝑁( 𝑥1𝑦) −( 𝑥1)( 𝑦)

 ((𝑁. 𝑥12−( 𝑥1) 2 ).((𝑁. 𝑦2−( 𝑦)2)
 

    = 
36 𝟏𝟐𝟓𝟕𝟒𝟓 − 𝟐𝟎𝟓𝟎 .(𝟐𝟏𝟖𝟕)

 ((36.𝟏𝟏𝟖𝟑𝟔𝟖)−(2050) 2 ).((36.𝟏𝟑𝟒𝟕𝟑𝟗)−(2187)2)
 

    = 
4526820 −4483350

 ( 4261248  −(4202500 )).((4850604 − 4782969  )
 

     = 
43470

 (58748 ).(67635 )
 

     = 
43470

 3973420980
 = 

43470

63035 ,0774
= 0,68961603 = 0,690 

Dalam perhitungan di atas, maka diperoleh harga r hitung = 0,690 dan r 

tabel = 0,325 maka r hitung ≥ r tabel yang artinya tolak Ho. Maka kesimpulannya 

adalah terdapat hubungan yang signifikan antara emotional quotient dengan 

kepribadian siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo. 

2. Menganalisis data tentang hubungan antara spiritual quotient (variabel X2) 

dengan kepribadian siswa (variabel Y), untuk itu diperoleh tabel penolong 

pada lampiran 15 yang kemudian dimasukkan dalam rumus sebagai 

berikut: 

rxy = 
𝑁( 𝑥2𝑦) −( 𝑥2)( 𝑦)

 ((𝑁. 𝑥22−( 𝑥2) 2 ).((𝑁. 𝑦2−( 𝑦)2)
 

         = 
36 𝟏𝟎𝟕𝟒𝟎𝟗 − 𝟏𝟕𝟓𝟑 .(𝟐𝟏𝟖𝟕)

 ((36.𝟖𝟔𝟐𝟗𝟑)−(1753) 2 ).((36.𝟏𝟑𝟒𝟕𝟑𝟗)−(2187)2)
 

                   = 
3866724 −3833811

  3106548  −(3073009 ).(4850604 )− 4782969  
 

       = 
32913

 (33539 ).(67635 )
 

       = 
32913

 2268410265
 = 

32913

47627 ,8308
== 0,69104554 = 0,691 
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Dalam perhitungan di atas, maka diperoleh harga r hitung = 0,691 dan r 

tabel = 0,325 maka r hitung ≥ r tabel yang artinya tolak Ho. Maka kesimpulannya 

adalah terdapat hubungan yang signifikan antara spiritual quotient dengan 

kepribadian siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo. 

3. Menganalisis data tentang hubungan antara emotional quotient (variabel 

X1) dengan spiritual quotient (variabel X2), untuk itu diperoleh tabel 

penolong pada lampiran 15 yang kemudian dimasukkan dalam rumus 

sebagai berikut: 

rx1.x2= 
𝑁( 𝑥1.𝑥2).−( 𝑥1).( 𝑥2)

 ((𝑁. 𝑥12)−( 𝑥1) 2 )).((𝑁. 𝑥22−( 𝑥2)2)
 

 = 
36 𝟏𝟎𝟎𝟓𝟐𝟕 − 𝟐𝟎𝟓𝟎 .(𝟏𝟕𝟓𝟑)

 ((36.𝟏𝟏𝟖𝟑𝟔𝟖)−(2050) 2 ).((36.𝟖𝟔𝟐𝟗𝟑)−(1753)2)
 

 = 
3618972 −3593650

 ( 4261248  − 4202500  ).((3106548 )− 3073009  )
 

 = 
25322

 (58748 ).(33539)
 

 = 
25322

 1970349172
 = 

25322

44388 ,6153
== 0,57046159 = 0,570 

Dalam perhitungan di atas, maka diperoleh harga r hitung = 0,570 dan r 

tabel = 0,325 maka r hitung ≥ r tabel yang artinya tolak Ho. Maka kesimpulannya 

adalah terdapat hubungan yang signifikan antara emotional quotient dan 

spiritual quotient siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo. 

Langkah selanjutnya yaitu hasil analisa di atas dimasukkan ke dalam 

rumus korelasi ganda untuk mengetahui adakah hubungan antara ketiga 

variabel tersebut. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut: 
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 Rx1.x2.y=  
𝑟2𝑥1𝑦+𝑟2𝑥2𝑦−2.𝑟𝑥1𝑦   .𝑟𝑥2𝑦 .𝑟𝑥1𝑥2

1−𝑟2𝑥1𝑥2 
 

          =  
 0,690 2 +(0,691)2−2. 0,690 . 0,691 .(0,570)

1−(0,570)2  

          =  
0,4761 +0,477481 −0,5435406

1−0,3249
 

          =  
0,953581−0,5435406

1−0,3249
 

         = 
0,4100404

0,6751
= 0,60737728= 0,77934413 = 0,779 

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengajuan signifikansi 

terhadap hasil di atas dengan menghitung F hitung sebagai berikut: 

F hitung = 
(𝑅𝑥1.𝑥2.𝑦)2/𝑘

(1− 𝑅𝑥1.𝑥2.𝑦 2)/(𝑛−𝑘−1)
 

          = 
(0,779)2/2

(1− 0,779 2)/(36−2−1)
 

          = 
0,606841 /2

(1−0,606841 )/(36−2−1)
 

          = 
0,3034205

0,393159 /33
 

          = 
0,3034205

0,01191391
 = 25,4677516 = 25,468 

 Dari hasil di atas kemudian dibandingkan dengan F tabel (k; n-k-1) = (2; 

36-2-1) oleh karena itu df = 33, karena tidak ada dalam tabel maka nilai yang 

paling mendekati adalah 32. Dengan taraf signifikan 5%, maka harga F tabel 

sebesar 3,30. Harga F hitung = 25,468 ≥  F tabel = 3,30. Karena F hitung ≥ F tabel 

maka tolak Ho dan Ha diterima artinya ada hubungan yang signifikan antara 
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emotional quotient dan spiritual quotient dengan kepribadian siswa kelas X.B 

di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo tahun ajaran 2016/2017.  

 

I. Interpretasi dan Pembahasan 

1. Emotional Quotient  

Berdasarkan pada tabel 4.9 dalam analisis kategorisasi emotional 

quotient, nilai-nilai interval emotional quotient siswa kelas X.B di MA YP 

K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo adalah berkisar antara nilai lebih dari 64 

dalam kategori tinggi dengan frekuensi 4 responden (11,111%) dari 36 

responden , nilai 51-64 dalam kategori sedang dengan frekuensi 26 responden 

(72,222%) dari 36 responden dan nilai kurang dari 51 dalam kategori rendah 

dengan frekuensi 6 responden (16,667%) dari 36 responden. Dari perolehan di 

atas dapat disimpulkan bahwa siswa kelas X.B di MA YP K.H. 

SYAMSUDDIN Ponorogo memiliki emotional quotient yang sedang pada 

nilai interval berkisar 51-64 dengan frekuensi 26 responden (72,222%). 

2. Spiritual Quotient 

Berdasarkan pada tabel 4.11 dalam analisis kategorisasi spiritual 

quotient, nilai-nilai interval spiritual quotient siswa kelas X.B di MA YP K.H. 

SYAMSUDDIN Ponorogo adalah berkisar nilai lebih dari 54 dalam kategori 

tinggi dengan frekuensi 6 responden (16,667%) dari 36 responden, nilai 44-54 

dalam kategori sedang dengan frekuensi  25 responden (69,444%) dari 36 

responden dan nilai kurang dari 44 dalam kategori rendah dengan frekuensi 5 
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responden (13,889%) dari 36 responden. Dari perolehan di atas dapat 

disimpulkan bahwa siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN 

Ponorogo memiliki spiritual quotient yang sedang pada nilai interval berkisar 

44-55 dengan frekuensi 25 responden (69,444%). 

3. Kepribadian  

Berdasarkan pada tabel 4.13 dalam kategorisasi kepriadian, nilai-nilai 

interval kepribadian siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN 

Ponorogo adalah berkisar nilai lebih dari 68 dalam kategori baik dengan 

frekuensi 4 respomden (11,111%) dari 36 responden, nilai 54-68 dalam 

kategori cukup dengan frekuensi 26 respondem (72,222%) dari 36 responden 

dan nilai kurang dari 54 dalam kategori kurang dengan frekuensi  6 responden 

(16,667%) dari 36 responden. Dari perolehan di atas dapat disimpulkan bahwa 

siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo memiliki 

kepribadian yang cukup pada nilai interval berkisar 54-68 dengan frekuensi 

26 responden (72,222%). 

4. Hubungan Antara Emotional Quotient dan Spiritual Quotient dengan 

Kepribadian Siswa Kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo 

  Emotional quotient dan spiritual quotient memiliki peranan penting 

dalam pembentukan kepribadian sseorang siswa. Seorang siswa dikatakan 

memiliki kepribadian yang baik apabila ia mampu memfungsikan emotional 

quotient dan spiritual quotient dengan baik. Seperti halnya dalam teori yang 

dijelaskan oleh Rosleny Marliani dalam bukunya yang berjudul Psikologi 
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Umum bahwa perasaan atau emosi jiwa tidak bersifat tetap, baik dalam 

bentuknya maupun kadarnya. Sakit dengan pedih, cinta dengan sayang, adalah 

bentuk perasaan yang berbeda dan memiliki ukuran kedalaman emosi yang 

berbeda. Perbedaan itu dilatar belakangi oleh kepribadian dan keadaan hati 

seseorang.
 80

  

Dan dalam bukunya Wowo Sunaryo Kuswana yang berjudul 

Biopsikologi Pembelajaran Perilaku dikatakan bahwa kecerdasan spiritual 

digunakan untuk mengubah diri kita sendiri dan orang lain, menyembuhkan 

hubungan dan mengatasi situasi yang merugikan, dan bergerak di luar 

kebiasaan yang sudah dikondisikan dari seseorang. Untuk mengembangkan 

SQ tinggi setiap orang perlu pendekatan tugas sesuai dengan 

kepribadiannya.
81

 

Dari hasil analisis dengan rumus korelasi berganda pada taraf 

signifikansi 5%, maka harga F tabel sebesar 3,30. Harga F hitung = 25,468 ≥  F 

tabel = 3,30. Karena F hitung ≥ F tabel maka tolak Ho dan Ha diterima yang  

artinya ada hubungan yang signifikan antara emotional quotient dan spiritual 

quotient dengan kepribadian siswa kelas X.B di MA YP K.H. 

SYAMSUDDIN Ponorogo tahun ajaran 2016/2017. 

  

                                                           
80

 Rosleny Marliani, Psikologi Umum (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 221.  
81

 Wowo Sunaryo Kuswana, BIOPSIKOLOGI Pembelajaran Perilaku (Bandung; 

ALFABETA, 2014), 265-268.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai variabel 

emotional quotient dan spiritual quotient dengan kepribadaian siswa kelas X.B di 

MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Emotional quotient siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN 

Ponorogo dapat dikatakan dalam kategori sedang. Hal ini diketahui dari hasil 

penelitian yang menunjukkan prosentase tertinggi adalah kategori sedang 

yaitu berkisar antara nilai 51-64 dengan frekuensi 26 responden (72,222%), 

sedangkan nilai lebih dari 64 dalam kategori tinggi dengan frekuensi 4 

responden (11,111%) dari 36 responden, dan  nilai kurang dari 51 dalam 

kategori rendah dengan frekuensi 6 responden (16,667%) dari 36 responden. 

Dari perolehan di atas dapat disimpulkan bahwa siswa kelas X.B di MA YP 

K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo memiliki emotional quotient yang sedang 

pada nilai interval berkisar 51-64 dengan frekuensi 26 responden (72,222%). 

2. Spiritual quotient siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo 

dapat dikatakan dalam kategori sedang. Hal ini diketahui dari hasil penelitian 

yang menunjukkan prosentase tertinggi adalah kategori sedang yaitu berkisar 

nilai antara 44-54 dengan frekuensi  25 responden (69,444%) dari 36 
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responden, sedangkan nilai lebih dari 54 dalam kategori tinggi dengan 

frekuensi 6 responden (16,667%) dari 36 responden, dan nilai kurang dari 44 

dalam kategori rendah dengan frekuensi 5 responden (13,889%) dari 36 

responden. Dari perolehan di atas dapat disimpulkan bahwa siswa kelas X.B 

di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo memiliki spiritual quotient yang 

sedang pada nilai interval berkisar 44-55 dengan frekuensi 22 responden 

(61,111%). 

3. Kepribadian siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo 

dapat dikatakan dalam kategori cukup. Hal ini diketahui dari hasil penelitian 

yang menunjukkan prosentase tertinggi adalah kategori cukup yaitu berkisar 

nilai antara 54-68 dalam kategori cukup dengan frekuensi 26 respondem 

(72,222%) dari 36 responden, sedangkan nilai lebih dari 68 dalam kategori 

baik dengan frekuensi 4 respomden (11,111%) dari 36 responden, dan nilai 

kurang dari 54 dalam kategori kurang dengan frekuensi  6 responden 

(16,667%) dari 36 responden. Dari perolehan di atas dapat disimpulkan bahwa 

siswa kelas X.B di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo memiliki 

kepribadian yang cukup pada nilai interval berkisar 54-68 dengan frekuensi 26 

responden (72,222%). 

4. Dari  hasil analisis perhitungan dengan menggunakan rumus stastistika 

korelasi ganda menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

emotional quotient dan spiritual quotient dengan kepribadian siswa kelas X.B 

di MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo. Hal ini di tunjukkan dengan hasil 
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F tabel sebesar 3,30 dan F hitung sebesar 25,468 yang artinya tolak Ho dan Ha 

diterima. 

 

B. Saran  

Dari hasil analisis data dan pembahasan mengenai hubungan antara 

emotional quotient dan spiritual quotient dengan kepribadian siswa kelas X.B di 

MA YP K.H. SYAMSUDDIN Ponorogo tahun ajaran 2016/2017, penulis 

memberikan saran kepada pihak-pihak sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah 

Disarankan untuk selalu memperhatikan dan mengontrol para peserta 

didiknya agar mereka tidak salah dalam mengelola dan menggunakan EQ dan 

SQnya dengan baik, sehingga meningkatkan kepribadian yang baik menjadi 

yang lebih baik dari sebelumnya.  

2. Bagi guru  

Sebaiknya guru harus selalu berperan aktif, selain aktif dalam 

pembelajaran yang mengedepankan kecerdasan intelektual (IQ), guru juga 

harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya dalam 

mengelola EQ dan SQ, baik di sekolah maupun luar sekolah, supaya dapat 

dicontoh oleh peserta didiknya sehingga menciptakan suasana pembelajaran 

yang menyenangkan dan membentuk kepribadian yang baik yang dapat 

diterapkan baik di sekolah maupun luar sekolah. 
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3. Bagi peserta didik 

 Diharapkan agar selalu mengelola dan memperhatikan EQ dan SQnya 

dengan baik, dalam pembelajaran maupun luar pembelajaran supaya bisa 

membentuk kepribadian yang baik. 
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