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ABSTRAK  

Salamah, Umi. 2017. Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Motivasi Belajar  

Terhadap Hasil Belajar Nahwu SiswiKelas III Madrasah Diniyah Miftahul 

Huda Mayak Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017. Skripsi, 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing,Nur Kolis,  

Ph.D. 

Kata kunci:Kecerdasan Emosional, Motivasi Belajar, Hasil Belajar Nahwu 

Akhir-akhir ini belajar di pesantren menjadi trend yang banyak diikuti oleh 

masyarakat. Di pesantren para santri dibekali berbagai materi pelajaran yang 

notabenya berupa kitab-kitab klasik. Untuk memahami isi kitab-kitab tersebut perlu 

mempelajari ilmu alatnya di antaranya ilmu Nahwu. Fenomena yang kini menggejala 

di kalangan sebagian besar siswi Madrasah Miftahul Huda Mayak adalah rendahnya 

motivasi belajar, khusunya dalam mata pelajaran Nahwu, akibat yang ditimbulkan 

dari keadaan tersebut, hasil belajar yang dicapai siswi kurang memuaskan. Selain 

motivasi belajar, faktor lain yang juga penting dan dapat mempengaruhi hasil belajar 

adalah kecerdasan emosional. 

 Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh antara kecerdasan emosional terhadap hasil belajar nahwu siswi 

kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak tahun ajaran 2016/2017, (2) Untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh antara motivasi belajar  terhadap hasil belajar 

nahwu siswi kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak tahun ajaran 

2016/2017, (3) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara kecerdasan 

emosional dan motivasi belajar terhadap hasil belajar nahwu siswi kelas III Madrasah 

Diniyah Miftahul Huda Mayak tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini dirancang 

dengan pendekatan kuantitatif  dan menggunakan analisis regresi serta dilaksanakan 

di Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak. Terdapat 99 responden yang dijadikan 

sampel penelitian dan instrumen pengumpul data yang digunakan  adalah angket dan 

dokumen. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa,(1) Ada pengaruh yang signifikan 

antara kecerdasan emosional terhadap hasil belajar nahwu siswi kelas III Madrasah 

Diniyah Mitahul Huda Mayak yang terlihat pada taraf signifikansi 0,05% diperoleh 

sebesar 0,000 < 0,05, dengan pengaruh sebesar 26% dalam kategori rendah; (2) Ada 

pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar nahwu siswi 

kelas III Madrasah Diniyah Mitahul Huda Mayak yang terlihat pada taraf signifikansi 

0,05% diperoleh sebesar 0,000 < 0,05, dengan pengaruh sebesar 30,2% dalam 

kategori sedang; (3) Ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional dan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar nahwu siswi kelas III Madrasah Diniyah 

Mitahul Huda Mayak yang terlihat pada taraf signifikansi 0,05% diperoleh sebesar 

0,000 < 0,05, dengan pengaruh sebesar 34,8% dalam kategori rendah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akhir-akhir ini, mondok atau belajar di pesantren menjadi trend yang 

banyak diikuti oleh masyarakat.Hal ini bisa dimaklumi karena kehidupan di era 

modern ini cenderung bebas dan membahayakan bagi perkembangan 

anak.Sekolah di pesantren diyakini dapat meminimalisir dampak negatif era 

informasi dan globalisasi sekarang ini sebab kurikulumnya yang memuat dasar-

dasar aqidah dan agama.Di pesantren para santri dibekali berbagai materi 

pelajaran yang notabennya berupa kitab-kitab klasik. 

Sebagaimana diketahui biasanya kitab-kitab yang dipelajari di pesantren 

adalah kitab-kitab yang ditulis dengan bahasa arab yang tanpa ada 

tandanya/harokatnya sehingga tidak mudah dibaca dan dipahami, oleh karena itu 

bila santri atau orang lain yang ingin membaca dan memahami kitab-kitab 

tersebut maka perlulah terlebih dahulu mempelajari ilmu alatnya yaitu 

diantaranya yang terpenting adalah ilmu Nahwu.
1
 

Ilmu Nahwu merupakan ilmu yang mutlak harus dipelajari dan dipahami 

bagi siapa saja yang ingin mendalami dan mengkaji secara mendalam tentang 

ilmu pengetahuan agama Islam yang sumber pokoknya Qur‟an dan Hadits.Begitu 

pula dengan litelatur-litelatur Islam yang berbahasa Arab yang banyak dijumpai 

                                                           
1
 Ibnu Wahid Alfat, RAFA Reaktualisasi Fn Nahwu(Kediri: (TP), 2010), 21 

1 
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sekarang di perguruan-perguruan tinggi Islam dan pondok-pondok pesantren yang 

dikenal dengan “kitab gundul”.2 

Ilmu Nahwu merupakan salah satu alat yang pokok untuk memahami 

kitab-kitab yang ditulis dengan bahasa Arab, karena itu diketahui bahwa setiap 

bahasa mempunyai tata bahasa dan kesastraan masing-masing, begitu pula bahasa 

Arab juga mempunyai tata bahasa sendiri dan kesastraan yang disebut Ilmu 

Nahwu.
3
 

Hasil belajar merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri 

siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotorik sebagai 

hasil dari kegiatan belajar.Menurut Nawawi hasil belajar dapat diartikan sebagai 

tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran disekolah yanag 

dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi 

pelajaran tertentu.
4
 Untuk mencapai hasil belajar siswa sebagaimana yang 

diharapkan, maka perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar seperti halnya faktor psikologis diantaranya: minat, tingkat kecerdasan, 

bakat, motivasi, kemampuan kognitif dan sebagainya. Semua ini dapat 

mempengaruhi bagaimana proses dan hasil belajarnya.
5
 

                                                           
2
 pujanggasyahadah554.blogspot.co.id/2011/06/bab-i-pendahuluan.html?m=1, diakses tanggal 

15 Januari 2017. 
3
 Yufridal Fitri Nursalam, Bahasa Arab(Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 28 

4
 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar  (Jakarta: Kencana, 

2013), 5. 
5
 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007 ), 107. 
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Kecerdasan seseorang sangat mempengaruhi cepat dan lambatnya 

penerimaan informasi serta terpecah atau tidaknya suatu permasalahan.
6
Begitu 

juga dengan kecerdasan emosional penting dikembangkan pada diri siswa (peserta 

didik). Kecerdasan emosional merupakan kemampuan individu dalam mengelola 

emosinya secara efektif untuk mencapai tujuan, membangun hubungan yang 

produktif dengan orang lain dan meraih keberhasilan.
7
Kecerdasan emosi juga 

sebagai dasar bagi lahirnya kecakapan emosi yang diperoleh dari hasil belajar.
8
 

Emosi dalam proses pembelajaran memberikan pengaruh dalam bentuk cepat atau 

lambatnya proses belajar siswa. Emosi pada individu juga berpengaruh dalam 

membantu proses pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi 

siswa. Emosi yang positif akan memicu sikap-sikap dan perilaku positifyang 

menunjang keberhasilan siswa dalam belajar dan mencapai tujuan-tujuannya. 

Namun emosi yang tidak mendukung proses pembelajaran hanya akan 

menyebabkan proses pembelajaran justru kurang berhasil.
9
 

Selain kecerdasan emosional, faktor lain yang juga penting dan dapat 

mempengaruhi hasil belajar adalah motivasi belajar. Menurut Mc Donald, 

motivasi adalah energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya 

“feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Belajar sangat 

                                                           
6
 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar , 15. 

7
 Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran Sebagai Referensi Bagi Pendidik dalam 

Implementasi Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas (Jakarta: Kencana, 2009), 257. 
8
 Hamzah B. Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 

2008), 71. 
9
 Muhammad Irham & Novan Ardy Wiyanti, Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam 

Proses Pembelajaran (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 57.. 
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diperlukan adanya motivasi. Hasil belajar akan menjadi optimal kalau ada 

motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, akan berhasil pula pelajaran itu.
10

  

Siswa yang mempunyai motivasi kuat akan mempunyai banyak energi untuk 

melakukan kegiatan belajar. Motivasi yang tinggi akan sangat mungkin muncul 

pada siswa ketika adanya keterlibatan siswa yang tinggi dalam proses 

pembelajarannya, adanya keterlibatan dan keaktifan siswa dalam belajar, dan 

adanya upaya dari guru untuk memelihara agar siswa senantiasa memiliki 

motivasi belajar yang tinggi.
11

 

Fenomena yang kini menggejala di kalangan sebagian besar siswa 

Madrasah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo adalah rendahnya motivasi 

belajar, khusunya dalam mata pelajaran Nahwu, mereka pada umumnya 

menempatkan Nahwu sebagai suatu mata pelajaran yang sulit dipelajari, sehingga 

cenderung kurang memperhatikannya. Mereka  juga masih malas-malasan untuk 

belajar, bahkan membuka buku pelajaran Nahwu hanya ketika pelajaran saja. 

Dalam praktik penerapan teori Nahwu untuk membaca kitab kuning terkadang 

mereka masih kesulitan. 

Sebagai akibat yang ditimbulkan dari keadaan tersebut di atas hasil belajar 

yang dicapai siswa di sekolah kurang memuaskan seperti yang diharapkan.Fakta 

ini dilihat dari hasil ujian semester mereka yang nilainya tidak memenuhi standar 

                                                           
10

 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 158. 
11

 Muhammad Irham & Novan Ardy Wiyanti, Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi 

dalam Proses Pembelajaran, 57. 
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yang ditetapkan madrasah.Dan juga dalam penerapan ilmu Nahwu sehari-hari 

juga masih banyak yang belum mumpuni. 

Berangkat dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

lebih lanjut dengan judul penelitian ini adalah PENGARUH KECERDASAN 

EMOSIONAL DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL 

BELAJAR NAHWU SISWI KELAS III MADRASAH DINIYAH 

MIFTAHUL HUDA MAYAK TONATAN PONOROGO TAHUN AJARAN 

2016/2017.  

 

B. Batasan Masalah 

Banyak variabel yang dapat ditindaklanjuti dalam penelitian ini, namun 

karena keterbatasan waktu, dana dan tenaga maka penelitian ini dibatasi pada 

masalah yang kaitannya dengan hasil belajar Nahwu siswi kelas III  Madrasah 

Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo tahun ajaran 2016/2017, yaitu 

pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi belajar terhadap hasil belajar 

Nahwu. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, selanjutnya dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 
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1. Adakah pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan hasil 

belajar Nahwu siswi kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo Tahun Ajaran 2016/2017? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar 

Nahwu siswi kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo Tahun Ajaran 2016/2017? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional dan motivasi 

belajar terhadap hasil belajar Nahwu siswi kelas III Madrasah Diniyah 

Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Tahun Ajaran 2016/2017? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara kecerdasan emosional dengan hasil 

belajar Nahwu siswi kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo Tahun Ajaran 2016/2017. 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara motivasi belajar dengan hasil belajar 

Nahwu siswi kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo Tahun Ajaran 2016/2017. 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara kecerdasan emosional dan motivasi 

belajar terhadap hasil belajar Nahwu siswi kelas III Madrasah Diniyah 

Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Tahun Ajaran 2016/2017. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan 

manfaat baik teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini 

adalah: 

 

1. Secara Teoritis 

Dari hasil penelitian ini untuk menguji dan membuktikan teori 

pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi belajar terhadap hasil belajar 

siswi kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

Tahun Ajaran 2016/2017. 

2. Secara Praktis 

a. Untuk Sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan kebijakan Madrasah dalam mengambil 

keputusan serta kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas siswanya. 

b. Untuk Guru 

Hasil penelitian ini bisa memberikan masukan kepada guru 

mengenai bagaimana meningkatkan kecerdasan emosionaal dan motivasi 

belajar supaya pembelajarannya berhasil sesuai dengan tujuan pendidikan, 

dan mengetahui bagaimana hasil pemahaman siswa tentang materi yang 

diajarkan. 

c. Untuk Peneliti 
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Sebagai salah satu upaya pembangunan karya ilmiah khususnya 

dalam membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan psikologi 

pendidikan dan pendidikan. 

 

 

 

F. Sistematika Pembahasan  

Agar lebih mudah memahami skripsi ini  maka penulis membagi menjadi lima 

bab dan masing-masing bab dibagi manjadi sub bab. Adapun sistematika 

pembahasan skripsi ini adalah: 

Bab satu berisi pendahuluan meliputi latar belakang masalah yang 

menjelaskan secara sistematis alasan dari penelitian. Kedua adalah batasan 

masalah yang akan penilis bahas. Ketiga adalah rumusan masalah yang memuat 

pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari jawabannya dalam penelitian.Keempat 

adalah tujuan penelitian, yaitu kalimat pernyataan yang mengungkapkan sasaran 

yang ingin dicapai dalam penelitian.Kelima adalah manfaat penelitian yang 

menjabarkan pentingnya penelitian baik secara teoritis maupun praktis.Keenam 

adalah sistematika pembahasan dalam penulisan laporan penelitian. 

 Bab dua  adalah  landasan teori. Pada bab ini pertama diuraikan landasan 

teori tentang kecerdasan emosional, motivasi belajar dan hasil belajar. Kedua 

adalah telaah pustaka, yaitu hasil penelitian sebelumnya yang ada kaitannya 

dengan variabel yang diteliti.Ketiga adalah kerangka berpikir yang menjelaskan 
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perbedaan antara variabel yang diteliti.Keempat adalah hipotesis peneitian yang 

merupakan jawaban sementara dari penelitian yang dianggap paling mungkin. 

Bab tiga adalah Metode Penelitian. Pada bab ini pertama diuraikan tentang 

rancangan penelitian yang berisi penjelasan tentang jenis peneitian serta langkah-

langkah penelitian. Kedua adalah populasi dan sampel, yaitu berisi penjelasan 

sasaran penelitian.Ketiga adalah instrument pengumpulan data yang menjelaskan 

alat yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Keempat adalah teknik 

pengumpulan data, yaitu menguraikan cara yang digunakan untuk memperoleh 

data penelitian. Kelima adalah teknik analisis data yaitu menjelaskan tentang 

penggunaan rumus. 

Bab empat Hasil Penelitian. Pada bab ini pertama diuraikan tentang 

gambaran umum lokasi penelitian. Kedua adalah deskripsi data tentang 

kecerdasan emosional, deskripsi data tentang motivasi belajar dan deskripsi data 

tentang hasil beajar Nahwu. Ketiga adalah analisis data (pengujian hipotesis) yang 

berisi paparana tentang pengujian hipotesis yaitu analisis data tentang kecerdasan 

emosional, analisis data tentang motivasi belajar,  analisis data tentang hasil 

belajar Nahwu dan pengaruh antara kecerdasan emosional dan motivasi belajar 

dengan hasil belajar Nahwu siswi. Keempat adalah interpretasi dan pembahasan 

yang menjelaskan pencapaian tujuan penelitian. 

Bab lima adalah penutup. Pada bab ini merupakan akhir dari laporan 

penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERPIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengaruh  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Pengaruh adalah daya yang 

ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuatan seseorang.”12
 Sementara itu, Surakhmad 

menyatakan bahwa pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda 

atau orang dan juga gejala yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-

apa yang ada di sekelilingnya. 

Jadi, dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik 

itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga 

mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya.
13

 

 

 

                                                           
12

http://kbbi.web.id/pengaruh, diakses tanggal 16 Juni 2017. 
13

http://yosiabdiantindaon.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-pengaruh.html, diakses tanggal 

16 Juni 2017. 

10 

http://kbbi.web.id/pengaruh
http://yosiabdiantindaon.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-pengaruh.html
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2. Kecerdasan Emosional 

a. Pengertian Kecerdasan dan Emosi 

Dari segi etimologi, istilah kecerdasan emosi terdiri dari dua kata 

yaitu kecerdasan dan emosi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

cerdas berarti sempurna perkembangan akal dan budinya untuk berfikir, 

mengerti dan sebagainya. Sedangkan kecerdasan adalah kesempurnaan 

perkembangan akal budi, seperti kepandaian dan ketajaman pikiran.
14

 

Menurut kamus lengkap psikologi, kecerdasan adalah kemampuan 

menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan 

efektif.
15

 Jadi kecerdasan merupakan kesempurnaan perkembangan akal 

serta mampu menghadapi situasi baru secara efektif.  

Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak, rencana 

seketika untuk mengatasi masalah yang ditanamkan secara berangsur-

angsur oleh evolusi.
16

 Secara harfiah menurut Oxford English Dictionary 

mendefinisikan emosi sebagai setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, 

perasaan, dan nafsu; setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-

luap.
17

 Oleh karena itu, emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran- 

                                                           
14

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: Balai Pustaka, 

2005), 209.  
15

 JP. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi (Jakarta: Rajawali Press, 1999), 253.  
16

 Daniel Goleman, Emotional Intellegence, Kecerdasan Emosional, terjemahan T. Hermaya, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), 7.  
17

 Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran Sebagai Referensi  Bagi Pendidik dalam 

Implementasi Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas (Jakarta: Kencana, 2009), 256.  
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pikiran khasnya, suatu keadaan biologis, dan serangkaian kecenderungan 

untuk bertindak.
18

 

b. Pengertian Kecerdasan Emosional 

Menurut Daniel Goleman dalam bukunya mendefinisikan 

kecerdasan emosional merupakan kemampuan seperti kemampuan untuk 

memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan 

dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana 

hati dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan 

berfikir, berempati dan berdoa.
19

 

Kecerdasan emosional merupakan kemampuan individu dalam 

menggunakan (mengelola) emosinya secara efektif untuk mencapai 

tujuan, membangun hubungan yang produktif dengan orang lain dan 

meraih keberhasilan.
20

 

Menurut Steiner
21

 yang dikutip oleh Agus Efendi mendefinisikan 

kecerdasan emosional “… kemampuan mengenali perasaan diri kita 

sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan 

kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam 

hubungannya dengan orang lain.”22
 

                                                           
18

 Hamzah B. Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran (Jakatra: Bumi Aksara, 

2008), 64.  
19

 Daniel Goleman, Emotional Intellegence, 45.  
20

 Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran Sebagai Referensi  Bagi Pendidik dalam 

Implementasi Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas, 257.  
21

 Steiner adalah seorang pelatih , profesinya melatih orang-orang dalam mengembangkan apa 

yang ia sebut dengan emotional literacy skill. 
22

 Agus Efendi, Kritik MI, EI, SQ, AQ & Successful Intelligence Atas IQ (Bandung: Alfabeta, 

2005), 171.  
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   Dari masing-masing pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwasanya yang dimaksud dengan kecerdasan emosional adalah 

kemampuan memantau dan mengandalikan perasaan diri sendiri dan 

orang lain, serta menggunakan perasaan-perasaan itu untuk memandu 

pikiran dan tindakan.  

c. Unsur-unsur Kecerdasan Emosional 

     Kemampuan dasar kecerdasan emosional menurut Goleman 

sebagaimana yang dikutip oleh Hamzah B. Uno  antara lain: mengenali 

emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi 

orang lain, dan membina hubungan. 

1) Mengenali Emosi Diri 

Mengenali emosi diri sendiri merupakan suatu kemampuan 

untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan 

ini merupakan dasar dari kecerdasan emosional, para ahli psikologi 

menyebutkan kesadaran diri sebagai metamood, yakni kesadaran 

seseorang akan emosinya sendiri. Menurut Mayer kesadaran diri 

adalah waspada terhadap suasana hati maupun pikiran tentang suasana 

hati, bila kurang waspada maka individu menjadi mudah larut dalam 

aliran emosi dan dikuasai oleh emosi. Kesadaran diri memang belum 

menjamin penguasaan emosi, namun merupakan salah satu prasyarat 

penting untuk mengendalikan emosi sehingga individu mudah 

menguasai emosi.  
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2) Mengelola Emosi 

Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam  

menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras, 

sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu. Menjaga agar 

emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci menuju 

kesejahteraan emosi. Emosi berlebihan, yang meningkat dengan 

intensitas terlampau lama akan mengoyak kestabilan kita. Kemampuan 

ini mencakup kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan 

kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang 

ditimbulkannya serta kemampuan untuk bangkit dari perasaan-

perasaan yang menekan. 

3) Memotivasi Diri Sendiri 

Presatasi harus dilalui dengan dimilikinya motivasi dalam diri 

individu, yang berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri 

terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati, serta 

mempunyai perasaan motivasi yang positif, yaitu antusianisme, gairah, 

optimis dan keyakinan diri.  

4) Mengenali Emosi Orang Lain 

Kemampuan untuk mengenali emosi orang lain disebut juga 

empati. Menurut Golema kemampuan seseorang untuk mengenali 

orang lain atau peduli, menunjukkan kemampuan empati seseorang. 

Individu yang memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap 
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sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa 

yang dibutuhkan orang lain sehingga ia lebih mampu menerima sudut 

pandang orang lain, peka terhadap perasaan orang lain dan lebih 

mampu untuk mendengarkan orang lain. 

5) Membina Hubungan 

Kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu 

keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan dan 

keberhasilan antar pribadi. Keterampilan dalam berkomunikasi 

merupakan kemampuan dasar dalam keberhasilan membina hubungan. 

Individu sulit untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dan sulit 

juga memahami keinginan serta kemauan orang lain. 

Orang-orang yang hebat dalam keterampilan membina hubungan 

ini akan sukses dalam bidang apapun. Orang berhasil dalam pergaulan 

karena mampu berkomunikasi dengan lancar pada orang lain. Orang-

orang ini populer dalam lingkungannya dan menjadi teman yang 

menyenangkan karena kemampuannya berkomunikasi. Ramah tamah, 

baik hati, hormat dan disukai orang lain dapat dijadikan petunjuk 

positif bagaimana siswa mampu membina hubungan dengan orang 

lain. Sejauhmana kepribadian siswa berkembang dilihat dari 

banyaknya hubungan interpersonal yang dilakukannya.
23

 

 

                                                           
23

 Hamzah B. Uno,…74-75. 
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3. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

 Kata “motif” diartikan sebagai upaya yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak 

dari dalam dan dari luar subyek untuk melakukan aktivitas-aktivitas 

tertentu demi mencapai tujuan. Berawal dari kata “motif” itu, maka 

motivasi diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif.
24

 

 Ada beberapa ahli yang telah mendefinisikan motivasi. Menurut 

Mc. Donald
25

 sebagaimana yang dikutip oleh Oemar Hamalik dalam 

bukunya “Proses Belajar Mengajar”  motivasi adalah perubahan energi 

dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi 

untuk mencapai tujuan.
26

 

 Menurut Woodworth dan Marques motif adalah suatu tujuan jiwa 

yang mendorong individu untuk aktivitas-aktivitas tertentu dan untuk 

tujuan-tujuan tertentu terhadap situasi di sekitarnya.
27

 

Menurut Noehi Nasution yang dikutip oleh Saiful Bahri, Motivasi 

adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu.
28

 

                                                           
24

 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 73. 

 
25

 Mc. Donald merupakan salah seorang ahli psikologi pendidikan. 
26

 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar , 158.  
27

 Mustaqim dan Abdul Wahib, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 72. 
28

 Saiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 166. 
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 Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli 

tersebut, dapat disimulkan bahwasanya motivasi adalah kondisi 

psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perubahan 

pada dirinya yang ditandai dengan munculnya perasaan dan didahului 

dengan adanya tanggapan terhadap tujuan kemudian melakukan sesuatu 

guna mencapai tujuan. 

 Di dalam motivasi mengandung tiga unsur pentig, yaitu: 

1) Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energy dalam 

pribadi. Perubahan-perubahan dalam motivasi timbul dari perubahan-

perubahan tertentu di dalam sistem neuropisiologis dalam organisme 

manusia.   

2) Motivasi ditandai dengan munculnya rasa feeling, afeksi seseorang. 

Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, 

afeksi dan emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia. 

3) Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam 

hal ini sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi, yakni tujuan.
29

 

Jika dikaitkan dengan belajar, maka yang disebut dengan motivasi 

belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam  diri peserta 

didik yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan 

kegiatan belajar, dan memberikan arah pada kegiatan belajar demi 

mencapai suatu tujuan. Motivasi belajar memegang peranan penting 

                                                           
29

 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar , 158-159.  
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dalam memberikan gairah atau semangat dalam belajar, sehingga pesertta 

didik yang bermotivasi kuat memiliki energy banyak ntuk melakukan 

kegiatan belajar. 
30

 

b. Macam-Macam Motivasi 

Motivasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik. 

1) Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu drangsang dari luar, karena dalam setiap diri 

individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.
31

 Motivasi 

intrinsic ini berupa hasrat dan keinginan berhasil, dorongan dan 

kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita.
32

 

2) Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi 

karena adanya perangsang dari luar.
33

 Faktor ekstrinsik tersebut adalah 

adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif dan kegiatan 

belajar yang menarik. 

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

                                                           
30

 WS. Wingkel, Psikologi Pengajaran (Yogyakarta: Media Abadi, 2005), 165.  
31

 Syaiful Bahri Djamarah, 115. 
32

 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi, 23. 
33

 Syaiful Bahri Djamarah, 117.  
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a) Adanya hasrat dan keinginan berhasil  

b) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

c) Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

d) Adanya penghargaan dalam belajar 

e) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

f) Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga 

memunginkan peserta didik dapat belajar dengan baik.
34

 

c. Fungsi Motivasi dalam Belajar 

Motivasi yang tinggi dapat menggarahkan dan menggiatkan siswa 

untuk mengikuti proses belajar mengajar. Motivasi yang tinggi akan 

sangat mungkin muncul pada siswa ketika adanya keterlibatan siswa yang 

tinggi dalam proses pembelajaran, adanya keterlibatan dan keaktifan 

siswa dalam belajar, dan adanya upaya dari guru untuk memelihara agar 

siswa senantiasa memiliki motivasi belajar yang tinggi.  Adanya motivasi 

yang tinggi pada seseorang siswa untuk belajar dapat terlihat dari 

ketekunannya serta tidak mudah putus asa untuk mencapai kesuksesan 

yang diharapkan meskipun dihadang kesulitan.
35

 

Motivasi juga berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian 

prestasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan 

                                                           
34

 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi, 23. 
35

 Muhammad Irham & Novan Ardy Wiyanti, Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi 

dalam Proses Pembelajaran (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 56-57. 
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hasil yang baik. Tanpa motivasi yang baik tentunya akan sulit bagi 

seorang siswa akan pandai.
36

 

d. Tujuan Motivasi  

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk 

menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan 

kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil 

atau mencapai tujuan tertentu.
37

 

4. Hasil Belajar Nahwu 

a. Pengertian Hasil Belajar 

          Hasil belajar diperoleh ketika seseorang telah mengikuti proses 

belajar. Sebagai suatu proses belaja, sudah pasti ada yang diroses 

(keluaran/output). Proses adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

peserta didik dalam mencapai tujuan pengajaran. Sedangkan hasil belajar 

adalah kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik setelah menerima 

pengalaman belajarnya.
38

 

          Belajar merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha 

untuk memeperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relative 

menetap. Dalam kegiatan belajar yang terprogam dan terkontrol yang 

                                                           
36

 Imam Malik, Pengantar Psikoloi Umum (Yogyakarta: Teras, 2011), 98. 
37

 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, 73. 
38

 Mustaqim dan Abdul Wahib, Psikologi Pendidikan, 157. 
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disebut kegiatan pembelajaran atau kegiatan intruksional, tujuan belajar 

telah ditetapkan lebih dahulu oleh guru. 
39

  

        Menurut H.C. Witherington yang dikutip oleh Aunurrahman, 

belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan 

diri sebagai suatu pola baru dan reaksi berupa kecakapan, sikap, 

kebiasaan kepribadian atau suatu pengertian.
40

 

Syaiful Bahri Djamarah, merumuskan belajar sebagai serangkaian 

kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan 

lingkungannya yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.
41

 

Hasil belajar merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada 

diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor 

sebagai hasil dari kegiatan belajar. Menurut Nawawi dalam Ahmad 

susanto menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat 

keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang 

dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah 

materi pelajaran tertentu.
42

 

 

                                                           
39

 Mulyono Abdurrahman, Psikologi Bagi Anak Berkesulitan Belajar  (Jakarta: Rineka Cipta, 

2003), 37. 
40

 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2012), 35. 
41

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi, 13.  
42

 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar  (Jakarta: Kencana, 

2013), 5. 
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b. Klasifikasi Hasil Belajar 

           Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, 

baik tujuan kurikuler maupun tujuan intruksional, menggunakan 

klasifikasi hasil belajar Benyamin Bloom yang secara garis besar 

membaginya menjadi 3 ranah, yaitu:
43

 

1) Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 

dari enam aspek, yaitu pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut 

kognitif tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk aspek 

kognitif tigkat tinggi. 

2) Ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek 

yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi. 

3) Ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak.  

        Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Di 

antara ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh 

para guru di sekolah. Karena berkaitan dengan kemampuan peserta didik 

dalam menguasai isi bahan pengajaran.
44
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Nana Syaodih, Penilaian, 22. 
44

 Ibid, 22-23. 
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c. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Berhasil tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa 

faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar, yantu berasal dari 

dalam diri orang yang belajar dan ada pula dari luar dirinya.
45

 

1) Faktor internal; factor internal merupakan factor yang bersumber dari 

dalam diri peserta didik, yang mempengaruhi belajarnya. Factor 

internal ini meliputi: kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi 

belajar, ketekunan, sikap, kebiiasaan belajar, serta kondisi fisik dan 

kesehatan.  

2) Faktor eksternal; factor yang berasal dari luar diri peserta didik yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Keadaan keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.
46

 

d. Nahwu 

         Secara etimologi Nahwu bisa bermakna menuju (qosd), 

menghadap (jihah), menyamai (mitsil), timbangan (miqdar), bagian 

(qism). Namun setelah diadopsi menjadi istilah cabang ilmu bahasa, 

nahwu secara termiologi berarti; Cabang ilmu yang membahas kaidah-

kaidah umum (qiyasi), yang diambil dari penelitian kalam Arab sebagai 

                                                           
45

 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 55. 
46

 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, 12. 
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pijakan untuk mengetahui hukum dari masing-masing kata selaku 

pembentuk kalimat.
47

 

          Dalam kitab Al Fiyyah Ibnu Malik Nahwu merupakan ilmu tentang 

kaidah-kaidah (pokok-pokok) yang diambil dari kalam Arab, untuk 

mengetahui hukum-hukumnya kalimat-kalimat arab ketika tidak disusun 

(seperti panggilan, idhom, membuang dan mengganti huruf) dan keadaan 

kalimat ketika ditarkib (seperti I’rab dan Mabni)
48

 

Nahwu merupakan ilmu yang membetulkan susunan kata-kata dalam 

kalimat dilihat dari segi jabatan, bentuk dan lain-lain.
49

 

          Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Nahwu 

merupakan suatu cabang ilmu tentang kaidah-kaidah Arab untuk 

mengetahui keadaan suatu kalimat ketika di tarkib.  

e. Fungsi Nahwu 

        Nahwu yang merupakan salah satu dari cabang ilmu lughot al 

Arobiyyah menduduki posisi terpenting. Oleh karena itu, nahwu lebih 

layak untuk dipelajari mendahului pengkayaan kosakata dan ilmu-ilmu 

lughot yang lain. Sebab, nahwu merupakan instrument untuk menjaga 

dari kesalahan dan sebagai pengantar untuk memahami Al-Qur‟an dan 

Hadist.
50

 Nahwu menentukan pemahaman yang benar dari suatu ajaran. 

                                                           
47

 Ibnu Wahid Alfat, RAFA Reaktualisasi Fan Nahwu (Kediri: Ganesa Product, 2011), 19.  
48

 M. Sholihuddin Shofwan, Maqoshid An-Nahwiyyah (Jombang: Darul Hikam, 2005), 4.  
49

 Yufridal Fitri Nursalam, Bahasa Arab(Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 28. 
50

 M. Sholihuddin Shofwan, Maqoshid An-Nahwiyyah, 5. 



27 

 

 

 

Karena secara mendalam membahas bentuk-bentuk kalimat; positif atau 

negatif; intransitive atau transitif; aktif atau pasif; minor atau mayor; 

imperative atau ingkar. Juga dibahas secara mendalam fungsi kata dalam 

setiap satuan kalimat structural. Sampai pada pemahaman-pemahaman 

yang tepat dan makna-makna konotasinya.
51

 

       Oleh karena itu, sebagai disiplin ilmu yang dianggap penting, 

nahwu bukan sekedar untuk pemanis kata atau adu piawai, akan tetapi 

sebagai timbangan dan ukuran kalimat yang benar serta bisa 

menghindarkan pemahaman yang salah atas suatu wicara.
52

 

5. Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Hasil Belajar  

 Banyak usaha yang dilakukan oleh para peserta didik untuk meraih 

prestasi belajar agar menjadi yang terbaik, seperti mengikuti bimbingan 

belajar. Usaha ini positif, namun masih banyak cara dalam mencapai 

keberhasilan salah satunya adalah dengan memperhatikan kecerdasan 

emosional. Kecerdasan emosional menjadi salah satu factor penting yang 

sangat berpengaruh dalam kegiatan belajar.
53

 Hal ini karena belajar tidaklah 

semata-mata persoalan intelektual, tetapi juga emosional. Belajar tidak hanya 

menyangkut interaksi peserta didik dengan buku-buku dan bahan pelajaran 
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yang mati, tetapi juga melibatkan hubunganmanusiawi antara sesame peserta 

didik dan antara peserta didik dengan pendidik.
54

 

Sejumlah penelitian terbaru mengenai otak manusia semakin 

memperkuat keyakinan bahwa emosi mempunyai pengaruh yang besar 

dalam menentukan keberhasilan belajar. Tanpa keterlibatan emosi, kegiatan 

saraf otak akan berkurang dari yang dibutuhkan untuk menyimpan pelajaran 

dalam memori.
55

 

Dalam literatur lain disebutkan bahwa kecerdasan emosional penting 

dalam mempengaruhi kesuksesan seseorang. Salah satu hal yang mendasari 

pandangan ini adalah bahwa gejolak perasaan sangat mempengaruhi proses 

berfikir. Misalnya ketika individu tengah berada dalam kemarahan, 

konsentrasinya mudah terganggu sehingga penggambilan keputusannya pun 

menggalami hambatan. Jadi, sekalipun seseorang memiliki tingkat pedidikan 

tinggi namun jika tidak mampu mengendalikan emosinya dengan baik, maka 

cenderung mudah mengalami hambatan dalam berinteraksi dan akibatnya ia 

akan mengalami banyak kesulitan dalam belajarnya.
56

 

6. Hubungan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar 

Sardiman mengartikan motivasi sebagai keseluruhan daya penggerak 

dalam diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar dan dapat 
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memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki 

oleh subjek belajar iu dapat tercapai.
57

 Hasil belajar akan menjadi optimal, 

jika ada motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan 

menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata lain bahwa dengan adanya usaha 

yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang 

belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi 

seorang peserta didik akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi 

belajarnya.
58

 

Motivasi yang berhubungan dengan kebutuhan, motif, dan tujuan, 

sangat mempengaruhi kegiatan dan hasil belajar. Motivasi adalah penting 

bagi proses belajar, karena motivasi menggerakkan organisme, mengarahkan 

tindakan, serta memilih tujuan belajar yang dirasa paling berguna bagi 

kehidupan individu.
59

 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian yang mengangkat materi-materi yang 

memberikan pengaruh terhadap kecerdasan emosional, motivasi belajar dan hasil 

belajar di berbagai lembaga pendidikan, penulis mengambil dua contoh skripsi, 

yaitu: 
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1. Dalam skripsi yang ditulis oleh saudara Kharis Syuhud Mujahada dengan 

judul “ Studi korelasi antara motivasi belajar dan hasil belajar mata pelajaran 

ilmu pengetahuan alam siswa kelas IV MI Ma‟arif Mayak Tonatan Ponorogo 

tahun ajaran 2011/2012.” Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: a). Rata-rata motivasi belajar dengan jumlah siswa 30 orang 

adalah 33,033, dengan standar devasi sebesar 7,81900. Skor maksimum 

motivasi sebesar 46,00 dan skor minimum sebesar 17,00. Motivasi belajar 

siswa kelas IV MI Ma‟arif Mayak dalam kategori tinggi dengan frekuensi 

sebanyak 5 responden (17%) , dalam kategori sedang dengan frekuensi 

sebanyk 22 responden (73%), dan dalam kategori rendah dengan frekuensi 

sebanyak 3 responden (10%). Dengan demikian secara umum dapat 

dikatakan bahwa motivasi belajar siswa kelas IV Mi Ma‟arif Mayak adalah 

sedang karena dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan prosentasinya 

73%. b). Rata-rata hasil belajar dengan jumlah siswa 30 orang adalah 

66,933, dengan standar deviasi sebesar 5, 90644. Skor maksimal hasil 

belajar sebesar 8000 dan skor minimum sebesar 55,00. Hasil belajar siswa 

kelas IV MI Ma‟arif Mayak dalam kategori tinggi dengan frekuensi 

sebanyak 3 responden (10%), dalam kategori sedang dengan frekuensi 

sebanyak 23 responden(77%), dan dalam kategori rendah dengan frekuensi 

sebanyak 4 responden (13%). Dengan demikian secara umum dapat 

dikatakan bahwa hasil belajar siswa kelas IV MI Ma‟arif Mayak adalah 

sedang. Karna dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan prosentasinya 



31 

 

 

 

77%. c). Terdapat korelasi antara motivasi belajar dan hasil belajar pelajaran 

Ilmu Pemgetahuan Alam siswa kelas IV  MI Ma‟arif Mayak tahin ajaran 

2011/2012. d). Pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar sebesar 

0,365 yang terlihat pada tabel r Square yang menunjukkan bahwa pengaruh 

variabel X terhadap Y sangat lemah.  

2. Dalam skripsi yang ditulis oleh saudari Nurul Wijayanti dengan judul 

“Korelasi antara minat belajar dan kecerdasan emosional dengan hasil 

belajar PAI siswa siswi kwlas VIII SMPN 2 Sukorejo Ponorogo tahun 

pelajaran 2014/2015.” Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: a) Terdapat 16 responden dengn prosentase 61, 53% dari 26 

responden dinyatakan memiliki minat belajar dengan kstegori cukup. b) 18 

responden dengan prosentase 69,23% dari 26 respenden dinyatakan memiliki 

kecerdasan emosional dengan kategori cukup. c) 13 responden dengan 

prosentse 50% dari 26 responden dinyatakan memiliki hasil belajar PAI 

dengan kategori cukup. d) Terdapat korelasi yang signifikan antara minat 

belajar dan kecerdasan emosional dengan hasil belajar PAI siswa siswi kelas 

VIII SMP N 2 Sukorejo Ponorogo dengan koefisien korelasi sebesar 0, 509.  

 Letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah 

penelitian terdahulu kaitannya dengan minat belajar dan kecerdasan 

emosional. Selain itu, penelitian tersebut tidak mengkorelasikan dengan 

mata pelajaran Nahwu.Sedangkan penelitian ini motivasi belajar dan 
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kecerdasan emosional terhadap hasil belajar Nahwu siswi kelas III Madrasah 

Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 

 

C. Kerangka Berpikir 

      Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di atas, maka diajukan 

kerangka berfikir sebagai berikut: 

1. Jika kecerdasan emosional dan motivasi belajar tinggi, maka hasil belajar 

siswa akan semakin baik. 

2. Jika kecerdasan emosional dan motivasi belajar rendah, maka hasil belajar 

siswa akan semakin buruk. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Untuk mengetahui gambaran jawaban yang bersifat sementara dari 

penelitian ini, maka diperlukan hipotesis. Hipotesis penelitian merupakan 

jawaban sementara setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka 

konseptual melalui rumusan masalah penelitian. 
60

 Adapun hipotesa dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Ho    : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional 

dan motivasi belajar terhadap hasil belajar Nahwu siswi kelas III Madrasah 

Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo tahun ajaran 2016/2017. 

                                                           
60

 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Press Ponorogo, 2012), 38. 
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b. Ha     : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional dan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar Nahwu siswi kelas III Madrasah 

Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo tahun ajaran 2016/2017
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian diartikan sebagai cara  ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
61

 Penelitian ini menggunakan pendekatan 

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

sudah terkumpul peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda, yaitu 

untuk memprediksi seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen, bila nilai 

variabel independen dimanipulasi/dirubah-rubah atau dinaik-turunkan.
62

 

Rancangan penelitian diartikan sebagai strategi mengatur latar penelitian 

agar peneliti memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel 

dan tujuan penelitian. 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun macam- macam variabel adalah:
63

 

                                                           
61

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alabeta, 2013), 

03. 
62

 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (Bandung: CV. Alfabeta, 2007), 260. 
63

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 38-39. 
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1. Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen 

(terikat) yaitu kecerdasan emosional (X1 ) dan motivasi belajar(X2 ). 

2. Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Yaitu hasil belajar (y) 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
64

 Menurut 

Ary, dan kawan-kawan population is all members of well defined class of 

people, events or object. Populasi menurut Babbie tidak lain adalah elemen 

penelitian yang hidup dan tinggal bersama-sama dan secara teori menjadi 

target hasil penelitian.
65

 seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu 

ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi populasi berhubungan 

dengan data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia memberikan suatu 

data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya 

manusia.
66

 

                                                           
64

 Sugiyono, Statistik untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2015), 61. 
65

 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya  (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2014), 53.  
66

 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 118.  
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Dari beberapa pengertian dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi 

adalah kumpulan dari kelompok manusia, binatang, peristiwa maupun benda 

dalam satu tempat yang sama dan secara terencana menjadi target kesimpulan 

dari hasil penelitian. Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswi kelas III Madrasah Miftahul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017 yang 659 siswi yang terbagi dalam 19 

kelas. 

Tabel 3.1 

 

Jumlah Siswi Kelas III Pi Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo  

Kelas Jumlah 

III P 37 

III Q 28 

III R 38 

III S 35 

III T 38 

III U 33 

III V 40 

III W 15 

III X 38 

III Y 36 

III Z 37 

III AA 35 

III AB 35 

III AC 38 

III AD 33 

III AE 34 

III AF 34 

III AG 36 

III AH 39 
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2. Sampel  

       Sampel adalah kumpulan dari unsur atau individu yang merupakan 

bagian populasi. Pengambilan sampel dilakukan karena adanya keterbatasan 

dana, waktu, dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti, dan biasanya pada 

penelitian dengan jumlah populasi besar.
67

 Sebagai sampel yang dimaksud 

penulis apabila jumlah subyeknya kurang dari 100 maka diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, tapi apabila lebih dari 

100 atau jumlah subyeknya besar maka diambil sampel antara 10-15% atau 

20-25%, adapun pengambilan sampel tersebut menggunakan teknik Simple 

Randon Sampling.
68

Dari jumlah populasi sebanyak 659 peserta didik maka 

peneliti menggambil sampel sebanyak 165 peserta didik kelas III Pi 

Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo tahun ajaran 

2016/2017. Peneliti menggambil 15% dari jumlah populasi 659 peserta didik, 

dengan perhitungan sebagai berikut: 
15

100
x 659= 98,85 dibulatkan 99. (Lihat 

Lampiran 1) 

 

 

 

 

                                                           
67

 Andhita Dessy Wulansari, PENELITIAN PENDIDIKAN Suatu Pendekatan Praktik Dengan 

Menggunakan SPSS, 42 
68

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekat Praktik (Jakarta: PT Asdy 

Mahasatya, 2002), 112. 
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C. Instrumen Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang kecerdasan emosional siswi kelas III Madrasah Diniyah 

Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 

2. Data tentang motivasi belajar siswi kelas III Madrasah Diniyah Miftahul 

Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 

3. Data tentang hasil belajar Nahwu siswi kelas III Madrasah Diniyah Miftahul 

Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 

Tabel 3.2 

  

Instrumen Pengumpulan Data 

 

Judul  Variabel Indikator Subjek  Teknik  No 

angket 

Pengaruh 

Kecerdasan 

Emosional 

dan 

Motivasi 

Belajar 

terhadap 

Hasil 

Belajar 

Nahwu  

Siswi Kelas 

III 

Madrasah 

Miftahul 

Huda 

Mayak 

Tonatan 

Ponorogo 

Tahun 

Ajaran 

X1 
Kecerdas

an 

Emosion

al   

1. Mengenali 

emosi diri 

2. Mengelola 

emosi 

3. Motivasi diri 

sendiri 

4. Mengenali 

emosi orang 

lain 

5. Membina 

hubungan 

 

Siswi 

Kelas III  

Madrasah 

Diniyah 

Miftahul 

Huda 

Mayak 

Tonatan 

Ponorogo 

tahun 

ajaran 

2016/2017 

Angket  (1, 2, 3, 

4, 5) 

(6, 7, 8, 

9, 10) 

(11, 12, 

13, 14) 

(15, 16, 

17, 18) 

(19, 20, 

21, 22) 

X2 
Motivasi 

belajar  

1. Adanya 

hasrat dan 

keinginan 

berhasil 

2. Adanya 

dorongan 

dan 

Siswi 

Kelas III 

Madrasah 

Diniyah 

Miftahul 

Huda 

Mayak 

Angket  (1, 2, 3, 

4, 5, 6) 

(7, 8, 9, 

10, 11, 

12,) 
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2016/2017 

 

kebutuhan 

3. Adanya 

harapan dan 

cita-cita 

4. Adanya 

pengharapan 

dalam belajar 

5. Adanya 

kegiatan 

yang 

menarik 

dalam belajar 

6. Adanya 

lingkungan 

belajar yang 

kondusif 

Tonatan 

Ponorogo 

tahun 

ajaran 

2016/2017 

 

(13, 14, 

15) 

(16, 17) 

(18, 19) 

(20, 21) 

 Hasil 

belajar 

Nahwu 

(Variabel 

Independ

en  / y) 

1. Nilai hasil 

ujian 

Semester 1. 

Dokumen 

nilai rapot 

semester 

ganjil 

 

Dokum

entasi 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan 

beberapa metode dalam penelitian ini. Adapun teknik-teknik tersebut antara lain: 

1. Angket/ kuesioner 

Angket atau kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan 

data dalam bentuk pengajuan pertanyaa tertulis melalui sebuah daftar 

pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan harus diisi oleh 

responden. Bentuk kuesioner ini adalah kuesioner berstruktur yang disusun 
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dengan menyediakan pilihan jawaban, sehingga responden hanya tinggal 

memberi tanda pada jawaban yang dipilih.
69

 

Metode ini digunakan untuk mengukur data tentang skor kecerdasan 

emosional dan motivasi belajar. Jumlah soal untuk variabel X1 (kecerdasan 

emosional) adalah 22 butir, untuk variabel X2 (motivasi belajar) adalah 21 

butir. 

Instrumen untuk mengukur  kecerdasan emosional dan motivasi 

belajar dengan tujuan menghasilkan data yang akurat maka setiap instrument 

harus mempunyai skala. Angket yang digunakan yaitu dengan skala likert 

yaitu untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.
70

 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakakn skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Jawaban itu 

dapat diberi skor sebagai berikut: 
71

 

Selalu (SL) : 4 

Sering (SR) : 3 

                                                           
69

 Andhita Dessy Wulansari, PENELITIAN PENDIDIKAN Suatu Pendekatan Praktik Dengan 

Menggu nakan SPSS, 69.  
70

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet 1, 134-135. 
71

Ibid, 135. 
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Kadang-kadang (KD) : 2 

Tidak Pernah (TP) : 1 

 

2. Dokumentasi  

Metode ini merupakan suatu cara penggumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan 

berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya menggunakan metode yang sudah 

ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah 

penduduk, dan sebagainnya.
72

 Dalam penelitian ini metode dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh data nilai tentang hasil belajar Nahwu Siswi 

kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo tahun 

ajaran 2016/2017. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Setelah data hasil peneitian dikumpulkan oleh peneliti (tentunya dengan 

menggunakan berbagai teknik pengumpulan data), langkah selanjutnya yang 

dapat dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana menganalisis data yang telah 

diproleh tadi. Langkah ini diperlukan karena tujuan dari analisis data adalah 

untuk mengelola data tersebu menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-

sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab 

                                                           
72

 Subana dkk, Statistik Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 30. 
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masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian baik berkaitan 

dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi atau menarik kesimpulan 

tentang karekteristik populasi (parameter) berdasarkan data yang diperoleh dari 

sampel (statistik).
73

 

Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2 adalah 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

1. Mean dan Standar Deviasi 

1 =  
 1�  , 2 =  

 2�  , Dan =  
 �  

Keterangan: 

1, 2dan My : mean yang dicari  1 , 2dan  : jumlah dari perkalian antara midpoint dari masing-

masing interval dengan frekuensiya. 

N : jumlah data 

 

Untuk standar deviasi menggunakan rumus: 

1 =   ′
1

2� +   ′
1�  2

 

2 =   ′2
2� + (

 ′2� )2    dan         

 SDy =   ′ 2� +   ′�  ² 

 

                                                           
73

 Andhita Dessy Wulansari, PENELITIAN PENDIDIKAN Suatu Pendekatan Praktik Dengan 

Menggunakan SPSS, 93-94. 
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Keterangan:  

1, 2dan Sdy : standar deviasi  1
2 

, 2
2  �  ′2 

: jumlah hasil frekuensi masing-masing interval 

dengan x‟2 atauy‟2  1, 1 �  ′ : jumlah hasil perkalian antara masing-masing 

interval dengan x‟ dan y‟ 

N : jumlah data 

I : interval kelas 

Setelah perhitungan mean dan standar deviasi ditemukan hasilnya lalu 

dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus MX + 1 SD dikatakan 

baik, MX - 1 SD dikatakan kurang, dan antara MX - 1 SD  sampai MX + 1 SD 

dikatakan cukup. 

2. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data dari 

vaiabel yang diteliti itu normal atau tidak guna memenuhi asumsi klasik 

tentang kenormalan data. Dalam uji normalitas penelitian ini menggunakan 

rumus Uji Kolmogorov-Sminorv
74

.  

Dengan rumus:   

D = |S(x) – Fo(x)|  maks i = 1,2,…,n 

       Dimana:       n = jumlah data 

fki= frekuensi kumulatif 

=
− ��  

                                                           
74

Retno Widyaningrum, Statistika, (yogyakarta: pustaka felicha, 2015), 204 
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3. Regresi linier sederhana ŷ =  0 +  1 1  

a. Langkah pertama mencari nilai b0 dan b1 

b1=  − �. .   

b0=  + 1   
b. Langkah kedua menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel Anova 

(Analysis of varience) untuk menguji signifikansi pengaruh Variabel x 

terhadap Variabel y 

Sumber 

Variasi 

Degreeof 

Freedom 

(df) 

Sum of Squer (SS) 
Mean Squer 

(MS) 

Regresi 1 SS Regresi (SSR) 

( 0  + 2  ) − ( )2�  

MSR=  

 Error n-2 SS Error (SSR)  2 − ( 0  + 1  )  

MS Error 

(MSE)=  

Total n-1 SS Total (SST) 

SST=  2 − ( )2�  

 

 

Daerah penolakan: Tolak H0 bila Fhitung >Fɑ(p; n – p - 1) 

c. Langkah ketiga menghitung koefisien determinasi  (besarnya pengaruh 

Variabel x terhadap Variabel y) 

R
2
=  

Keterangan:  

Y     : variabel terikat atau dependen 
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X : variabel bebas atau independen  

b0: prediksi intercept (nilai  jika x = 0) 

b1: prediksi slope (arah koefisien regresi)  

n      : jumlah observasi atau pengamatan  

x : data ke-i Variabel x (independen/bebas), dimana i=1,2..n 

y : data ke-i Variabel y (dependen/terikat), dimana i=1,2..n    : mean atau rata-rata dari penjumlahan data variabel x    : mean atau rata-rata dari penjumlahan data variabel y 

2
 : koefisian determinasi.

75
 

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah nomor 3 adalah dengan menggunakan rumus regresi linier berganda.
76

 

1.  Langkah pertama merumuskan / mengidentifikasi variabel: 

y = 0 + 1 1 + 2 2 + �  (model untuk populasi) 

 =  0 +  1 1  +  2 2 (model untuk sampel) 

2. Langkah kedua mencari nilai 1, 2, 0 dengan rumus : 

1= 
  2

2   1    −   2      1 2    1
2   2

2 −   1 2  2  

2 = 

  1
2   2    −    1      1 2    1

2   2
2 −    1 2  2

 

0 = 

 − 1      1 − 2      2    �  

                                                           
75

Ibid, 121-130. 
76

 Andhita Dessy Wulansari, PENELITIAN PENDIDIKAN Suatu Pendekatan Praktik Dengan 

Menggunakan SPSS, 150-160. 
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Dimana:   1
2 =  1 −   1  2�  

 2
2 =  2 −   2  2�  

 1 2  =  1 2 −   1    2  �  

 2    =  2   −   2    �  

 2 =  2 −    2�  

3. Langkah ketiga menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel Annova 

(Analysis of varience) untuk menguji signifikansi pengaruh seluruh Variabel 

bebas/ Independen terhadap variabel terikat/ dependen.   

Sumber 

Variasi 

Degreeof 

Freedom 

(df) 

Sum of Squre (SS) 

Mean 

Square 

(MS) 

Regresi 1 SS Regresi (SSR)  0   + 0    1   + 0   2   − ( )2�  
MSR=  

Error n-2 SS Error (SSE)  2 − ( 0  + 1   1  + 2  2    ) 
MS Error 

(MSE) 

MSE=  

Total n-1 SS Total (SST) 

SST =  1
2 −    2�  

 

 

Daerah penolakan : 

Tolak �0 bila �  ≥ (�;�−�−1) 
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4. Langkah keempat menghitung Koefisien determinasi (besarnya pengaruh 

Variabel x terhadap Variabel y)   

2 = x 100% 

Keterangan: 

Y : Variabel terikat / dependen 

X : Variabel bebas / independen 

b0 : Prediksi intercept (nilai  jika x = 0) 

b1 : Prediksi slope (arah koefisien regresi) 

N : jumlah observasi/pengamatan 

X : Data ke-i Variabel x (independen/bebas), dimana i=1,2..n 

Y : Data ke-i Variabel y (depanden/terikat), dimana i=1,2..n   : mean/rata-rata dari penjumlahan data variabel x                                  

(independen/bebas)   : mean/rata-rata dari penjumlahan data variabel y 

(dependen/terikat) 

2 : Koefisian determinasi   

 : Sum of Squre Regression 

SSE : Sum of Square Error 

 : Sum of Squre Total 

MSR : Mean Square Regression 

MSE : Mean Square Error
77
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Ibid, 9.  
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F. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Uji Validitas Instrumen 

Sebuah tes dikatakan valid apabila tes itu dapat tepat mengukur apa 

yang hendak diukur. Validitas yang digunakan untuk mengukur instrument 

tes dalam penelitian ini adalah validitas item (validitas butir soal) dengan 

menggunakan rumus Product Moment.
78

 

Lagkah-langkah menghitungnya adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan tabel analisis item seluruh soal. 

b. Menyiapkan tabel analisis item setiap soal. 

c. Memasukkan ke dalam rumus korelasi Product Moment. 

       rxy = 
 −   ( )   2−   2   2−   2  

Keterangan: 

rxy : angka indeks korelasi Product Moment 

N  : jumlah responden 

  : jumlah seluruh nilai X 

  : total seluruh nilai Y 

  : jumlah hasil perkalian antara X dan Y
79

 

Untuk uji validitas penelitian mengambil sampel sebanyak 20 

responden dari hasil penghitungan validitas item instrumen terhadap  30 soal 

                                                           
78

Ibid, 81. 
79

 Retno Widyanigrum, Statistika Edisi Revisi(Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2013), cet. II, 

107. 
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variabel kecerdasan emosional, ternyata  ada 8 soal yang dinyatakan tidak 

valid yaitu item nomor 1,2,5,12,14,17,18 dan 26. Sehingga untuk 

mengetahui skor jawaban angket untuk uji validitas variabel kecerdasan 

emosional. (Lampiran 3) 

Sedangkan pada variabel motivasi belajar dari 20 item soal ada 9 soal 

yang tidak valid yaitu item nomor 7,9,13,15,17,22,26,29 dan 30. Kemudian 

untuk mengetahui skor jawaban angket untuk uji validitas variabel motivasi 

belajar. (Lampiran 4) 

Tabel 3.3 

 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian Kecerdasan 

Emosional Dan Motivasi Belajar 

 

Variabel No soal “r” hitung “r” tabel Keterangan 

Variabel 

1 

1.  0,369 0,423 Tidak Valid 

 2.  -0,193 0,423 Tidak Valid 

 3.  0,435 0,423 Valid 

 4.  0,567 0,423 Valid 

 5.  0,365 0,423 Tidak Valid 

 6.  0,582 0,423 Valid 

 7.  0.487 0,423 Valid 

 8.  0,431 0,423 Valid 

 9.  0,699 0,423 Valid 

 10.  0,699 0,423 Valid 

 11.  0,517 0,423 Valid 

 12.  0,363 0,423 Tidak Valid 

 13.  0,495 0,423 Valid 

 14.  0,402 0,423 Tidak Valid 

 15.  0,529 0,423 Valid 

 16.  0,592 0,423 Valid 

 17.  0,353 0,423 Tidak Valid 

 18.  0,187 0,423 Tidak Valid 

 19.  0,545 0,423 Valid 
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Variabel No soal “r” hitung “r” tabel Keterangan 

 20.  0,625 0,423 Valid 

 21.  0,452 0,423 Valid 

 22.  0,612 0,423 Valid 

 23.  0,616 0,423 Valid 

 24.  0,442 0,423 Valid 

 25.  0,665 0,423 Valid 

 26.  0,212 0,423 Tidak Valid 

 27.  0,478 0,423 Valid 

 28.  0,846 0,423 Valid 

 29.  0,782 0,423 Valid 

 30.  0,488 0,423 Valid 

Variabel 

2 

1.  0,541 0,423 Valid 

 2.  0,526 0,423 Valid 

 3.  0,637 0,423 Valid 

 4.  0,487 0,423 Valid 

 5.  0,703 0,423 Valid 

 6.  0,681 0,423 Valid 

 7.  0,252 0,423 Tidak Valid 

 8.  0,632 0,423 Valid 

 9.  0,377 0,423 Tidak Valid 

 10.  0,473 0,423 Valid 

 11.  0,522 0,423 Valid 

 12.  0,488 0,423 Valid 

 13.  0,275 0,423 Tidak Valid 

 14.  0,642 0,423 Valid 

 15.  0,344 0,423 Tidak Valid 

 16.  0,647 0,423 Valid 

 17.  0,194 0,423 Tidak Valid 

 18.  0,452 0,423 Valid 

 19.  0,451 0,423 Valid 

 20.  0,536 0,423 Valid 

 21.  0,486 0,423 Valid 

 22.  0,036 0,423 Tidak Valid 

 23.  0,772 0,423 Valid 

 24.  0,559 0,423 Valid 

 25.  0,574 0,423 Valid 

 26.  0,004 0,423 Tidak Valid 

 27.  0,564 0,423 Valid 

 28.  0,603 0,423 Valid 
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Variabel No soal “r” hitung “r” tabel Keterangan 

 29.  0,282 0,423 Tidak Valid 

 30.  0,396 0,423 Tidak Valid 

 

            Nomor-nomor soal yang telah dianggap valid tersebut kemudian 

dipakai untuk pengambilan data dalam penelitian sebenarnya kepada 

responden yang berjumlah 99 peserta didik. 

  

2. Uji Reliabilitas 

  Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes 

dapat mempunyai tes kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap. Maka pengertian reliabilitas tes berhubungan 

dengan masalah ketetapan hasil tes.
80

 Adapun rumusan yang digunakan 

untuk uji reliabilitas instrumen ini adalah rumus Alpha Cronbach dengan 

rumus sebagai berikut:  

r11 =  
( −1)

  1 −  �2�2   

Keterangan :  

r11 : Reliabilitas internal seluruh instrument 

k : Banyaknya butir soal  �  
2

: varian butir 

 �2
     :varian total 

                                                           
80

Ibid, 86. 
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 Adapun secara terperinci hasil perhitungan reliabilitas instrumen dapat 

dijelaskan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Membuat tabel pembantu untuk menempatkan skor-skor pada item yang 

diperoleh. Secara terperinci lihat lampiran  

b. Menghitung nilai varians masing-masing item dan varians total secara 

terperinci lihat lampiran 

c. Menghitung nilai koefisien Alpha dengan menggunakan rumus: 

r11 =  
( −1)

  1 −  �2�2   

d. Membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. 

 Maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

1) Perhitungan reliabilitas instrument keaktifan belajar. 

Dari hasil perhitungan reliabilitas seperti dalam lampiran, dapat 

diketahui nilai reliabilitasnya instrumen variabel kecerdasan emosional 

siswa kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo sebesar 0,885, kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel 

pada taraf signifikan 5% sebesar 0,423 karena “r” hitung > dari “r” tabel 

yaitu 0,885 > 0,423 maka instrument tersebut reliable. (Lampiran 7) 

2) Perhitungan reliabilitas instrumen motivasi belajar. 

Dari hasil perhitungan reliabilitas seperti dalam lampiran, dapat 

diketahui nilai reliabilitasnya instrumen variabel motivasi belajar siswa 

kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 
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sebesar 0,875, kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel pada taraf 

signifikan 5% sebesar 0,423 karena “r” hitung > dari “r” tabel yaitu 

0,875 > 0,423 maka instrumen tersebut reliable. (Lampiran 8) 

Tabel 3.4 

 

Tabel reliabilitas kecerdasan emosional (�  )dan 

 motivasi belajar (�  ) 

Variabel �11 �  Kesimpulan 

Kecerdasan emosional (�  ) 0,885 0,423 Reliable. 

Motivasi belajar (�  ) 0,875 0,423 Reliable. 



 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Diniyah Miftahul Huda 

Madrasah Diniyah Miftahul Huda berdiri tahun 1967.Berdirinya 

Madrasah Diniyah Miftahul Huda ini tidak trlepas dari berdirinya Pondok 

Pesantren “Darul Huda”.Pondok Pesantren “Darul Huda” Mayak Tonatan 

Ponorogo pada awal berdirinya mempunyai pengertian yang sangat 

sederhana sekali, yaitu sebagai tempat pendidikan yang mempelajari ilmu 

pengetahuan agama Islam di bawah bimbingan seorang kyai atau guru. 

Sejalan dengan perkembangan zaman tuntutan masyarakat dewasa ini, 

lembaga pesantren masih tetap bertahan dalam pendidikan salafiyah dan 

modern, bahkan semakin eksis berkembang, baik dari segi jumlah santrinya, 

tujuannya, maupun system pendidikan yang diselenggarakan. 

Pondok Pesantren “Darul Huda” merupakan salah satu Pondok 

Pesantren yang menggunakan metode salafiyyah dan haditsah, berdiri tahun 

1968 di bawah asuhan KH Hasyim Sholih. Metode salaf yang digunakan di 
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Pondok Pesantren “Darul Huda” adalah metode sorogan, wetonan dan 

sekolah diniyyah Miftahul Huda. Sedangkan metode modernyang 

dimaksudkan adalah adanya penyelenggaraan sekolah formal kurikulum 

Departemen Agama. Dengan metode tersebut santri Pondok Pesantren 

“Darul Huda” diharapkan dapat mempelajari ilmu agama secara utuh. 

Untuk menjawab tantangan dan tuntutan zaman serta terdorong untuk 

berperan aktif melaksanakan program pemerintah dalam membangun 

manusia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Pondok Pesantren 

“Darul Huda” mendirikan Madrasah Diniyyah Miftahul Huda dengan 

jenjang sekolah persiapan selama satu tahun, ibtidaiyah selama enam tahun, 

Tsanawiyah selama tiga tahun dan Madrasah Aliyah selama tiga tahun. 

Kemudian karena adanya beberapa faktor yang mungkinkan untuk menarik 

minat santri, maka sekitar tahun 2001 sistem pendidikan di Madrasah 

Diniyah Miftahul Huda diubah dengan jenjang  selama enam tahun. Hal ini 

dimaksudkan untuk santri yang memulai pendidikan di Pondok Pesantren 

“Darul Huda”, sejak di Tsanawiyah, yang kemudian melanjutkan ke 

Madrasah Aliyah “Darul Huda” juga selesai Madrasah Diniyah Miftahul 

Huda.(Lihat Lampiran 9) 

2. Identitas Madrasah Diniyah Miftahul Huda 

Adapun data mengenai identitas Madrasah Diniyah Miftahul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo adalah sebagai berikut.(lihat lampiran 8): 



 

 

 

 

a. Nama : Madrasah Diniyah Miftahul Huda 

 Status : Swasta 

b. Alamat   

 Provinsi : Jawa Timur 

 Kabupaten/Kota : Ponorogo 

 Kecamatan : Ponorogo 

 Desa/Kelurahan : Tonatan 

 Jalan : Ir. H. Juanda Gg. VI/38 

 Telepon/Fax : 0352 461093 / 486964 

 Kede Pos : 63411 

3. Visi, Misi dan Tujuan Madrasan Diniyah Miftahul Huda 

setiap lembaga pastilah mempunyai Visi, Misi dan Tujuan untuk 

mewujudkan tujuan dari lembaga tersebut. Adapun Visi, Misi dan Tujuan 

Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Jawa Timur 

adalah sebagai berikut: 

a. Visi Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorgo 

    Visi merupakan pandangan atau gambaran masa depan yang 

diinginkan setiap lembaga pendidikan yang bersangkutan dan menjamin 

kelangsungan perkembangannya. Adapun Visi Madrasah Diniyah 

Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo adalah sebagai berikut: 

1) Berilmu. 

2) Beramal. 



 

 

 

 

3) Bertaqwa dengan dilandasi akhlaqul karimah. 

 

b. Misi Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

Misi merupakan tindakan  untuk mewujudkan Visi yang harus 

mengkomodasi semua kelompok kepentingan lembaga atau diartikan 

sebagai tindakan yang merumuskan misi lembaga. Adapun Misi 

Madrasan Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo adalah 

sebagai berikut: 

1) Menumbuhkan budaya ilmu. 

2) Menumbuhkan budaya amal. 

3) Menumbuhkan budaya taqwa. 

4) Menumbuhkan budaya akhlaqul karimah pada jiwa santri dalam 

pengambdiannya kepada agama dan masyarakat. 

c. Tujuan Madrasah Diniya Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

          Tujuan merupakan apa yang ingin dicapai dalam jangka waktu 

tertentu yang berdasarkan visi dan misi. Adapun tujuan Madrasah 

Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo adalah: 

“menghasilkan santri yang mempunyai jiwa keagamaan yang teguh dan 

tegar dengan dilandasi akhlaqul karimah serta dapat hidup secara 

fleksibel dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara di zaman yang 

modern ini”. (Lihat Lampiran 10) 

 



 

 

 

 

 

 

4. Keadaan Ustadz dan Murid 

a. Keadaan Ustadz 

 Keadaan guru dan tenaga pengajar Madrasah Diniyah Miftahul Huda 

berjumlah 183 orang.Tenaga tersebut diantaranya berasal dari alumni 

salaf, perguruan inggi danlulusan dari Madrasah Diniyah Miftahul 

Huda. (Lihat Lampiran 13) 

b. Keadaan Murid  

Keadaan siswa Madrasah Diniyah Miftahul Huda pada tahun ajaran 

2016/2017 secara keseluruhan mencapai 4835 siswa. Adapun data 

jumlah siswa dan siswi Madrasah Diniyah Miftahul Huda menurut 

pembagian sesuai kelas yaitu, kelas satu sebanyak 1005 siswa, kelas dua 

dan Eksperimen sebanyak 1155 siswa, kelas tiga sebanyak 1203 siswa, 

kelas empat sebanyak 650 siswa, kelas lima sebanyak 475 siswa, kelas 

enam sebanyak 347 siswa. 

Adapun yang dinamakan dengan kelas eksperimen yaitu sebuah 

kelas akselerasi yang nantinya ketika naik kelas bisa langsung kelas 

tiga.Sedangkan kelas takhasus yaitu paska kelas VI Madrasah Diniyah 

Miftahul Huda. (Lihat Lampiran 13) 

5. Struktur Organisasi 



 

 

 

 

Kegiatan atau aktifitas pembelajaran di Madrasah Diniyah Miftahul 

Huda begitu padat sebagaimana lembaga-lembaga pendikan lainnya.Oleh 

karena itu, agar setiap kegiatan dapat memberikah hasil yang maksimal dan 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai maka perlu adanya manajemen yang 

tepat dalam pelaksanaanya. 

Untuk mencapai sebuah tujuan, sebuah lembaga pendidikan perlu 

adanya organisasi.Penyusunan struktur organisasi ini bertujuan untuk 

memudahkan system kerja. Karena suatu organisasi tanpa adanya job 

descriptionakan mengakibatkan kerancuan kerja. 

Dalam suatu lembaga pendidikan, perlu adanya penataan 

kestrukturan untuk memudahkan membagi tugas dalam suatu organisasi. 

Begitu pula dalam sekolah, dengan adanya struktur dalam sekolah, 

kewenangan masing-masing unit bekerja sama dan membantu untuk 

mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Adapun struktur personalia 

Pengelola Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo telah 

disusun secara sistematis dalam bentuk struktur. (Lihat Lampiran 11) 

Adapun struktur organisasi Madrasah Diniyah Mifahul Huda adalah: 

a. Pimpinan Yayasan  : KH. Abdussami‟ Hasyim 

b. Kepala Madin Mifathul Huda : Ust. H. Ahmad Saifuddin Rofi‟i 

c. WaKa. Kurikulum  : Ust. H. Abdul „Adhim 

d. WaKa. Kesiswaan  : Ust. „Izzuddin Abdul Aziz 

e. WaKa. Tata Usaha  : Ust. Ahmad Hamrofi 



 

 

 

 

f. Dewan Asatidz/Ustadzat  

g. Siswa/Siswi 

 

6. Letak Geografis Madrasah Diniyah Miftahul Huda 

Lokasi Madrasah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo secara 

geografis terletak di kota Ponorogo, tepatnya di jaln Ir. H.Juanda Gg IV No. 

38, nomor Tlp. (0352) 461093 Fax (0352) 486964 Ponorogo, tepatnya di 

Dusun Mayak, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Kota Ponorogo, Kabupaten 

Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. 

Lokasi Madrasah Diniyah Miftahul Huda merupakan lokasi yang 

sangat strategis, yang terletak di jantung Kota Ponorogo.adapun batasan 

lokasi tersebut  adalah: 

Sebelah Utara : Dibatasi oleh jalan Menur Ronowijayan 

Sebelah Selatan : Dibatasi oleh kantor KEMENAG 

Sebelah Timur : Dibatasi oleh jalan Suprapto 

Sebelah Barat : Dibatasi oleh jalan Ir. H. Juanda Gg. VI 

Letak Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

dari Kecamatan Kota Ponorogo sekitar kurang lebih I km, sedangkan dari 

Kabupaten Ponorogo sekitar kurang lebih 3 km.  

7. Sarana Prasarana 

Adapun sarana dan prasarana suatu lembaga mutlak harus ada dan 

harus memenuhi kebutuhan pendidikan.Fasilitas berfungsi untuk 



 

 

 

 

kelangsungan kegiatan belajar mengajar, sehingga santri yang belajar dapat 

menimba ilmu sesuai dengan tujuan yang diinginkan pihak madrasah dan 

juga diri mereka sendiri. Data sarana dan prasarana Madin Miftahul Huda 

sebagaimana diantaranya yaitu: (Lampiran 12) 

a. Status Tanah : Milik Sendiri 

b. Luas Tanah :  20.000 m² 

c. Bangunan 

: 

Ada 7 Gedung (Madrasah Depan, Madrasah 

Lama, Perkantoran, Al-Haromain, Arafah, 

Marwah dan Semi Permanen) 

d. Status Bangunan : Gabung dengan Pondok 

e. Ruang Kelas : Ada (160 Ruang) 

f. Ruang Kantor : Ada (2 Ruang) 

g. Meja Belajar : Ada (± 2.500 Meja) 

h. Kursi Belajar : Ada (± 2.500 Kursi) 

i. Tempat Ibadah : Ada (Masjid) 

j. WC/Kamar 

Mandi 

: Ada (± 70/Gabung dengan Pondok) 

k. Projector : Ada (2 Buah) 

l. Screen : Ada (1 Buah) 

m. Laptop : Ada (3 Buah) 

n. Komputer : Ada (2 Unit) 



 

 

 

 

o. Alat Rukyak : Ada (2 Unit) 

 

 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data tentang Kecerdasan Emosional Siswi Kelas III di Madrasah 

Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

Untuk memperoleh data tentang kecerdasan emosional siswi kelas III 

di Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, peneliti 

menyebarkan angket kepada seluruh responden sesuai dengan butir-butir 

instrumen yang telah ditetapkan. Setelah diteliti, peneliti memperoleh data 

tentang kecerdasan emosional siswi kelas III di Madrasah Diniyah Miftahul 

Huda Mayak Tonatan Ponorogo yang dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut:  

Tabel 4.1 

Skor dan Frekuensi Responden Kecerdasan Emosional Siswi Kelas III 

Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak  

Tonatan Ponorogo 

 

No Jawaban Angket Frekuensi 

1.  79 2 

2.  78 4 

3.  76 1 

4.  75 1 

5.  73 2 

6.  72 3 

7.  70 3 

8.  69 3 

9.  68 3 

10.  67 2 



 

 

 

 

No Jawaban Angket Frekuensi 

11.  66 3 

12.  65 12 

13.  64 5 

14.  63 1 

15.  62 6 

16.  61 4 

17.  60 5 

18.  59 4 

19.  58 1 

20.  57 3 

21.  56 4 

22.  55 1 

23.  54 5 

24.  53 2 

25.  52 5 

26.  51 3 

27.  50 5 

28.  49 2 

29.  48 1 

30.  47 3 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan perolehan skor variabel 

kecerdasan emosional siswa tertinggi bernilai 79 dengan frekuensi 2 orang 

dan terendah bernilai 47 dengan frekuensi 3 orang. 

2. Deskripsi Data tentang Motivasi Belajar Siswi Kelas III Madrasah Diniyah 

Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

untuk memperoleh data tentang motivasi belajar siswi kelas III di 

Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, peneliti 

menyebarkan angket kepada seluruh responden sesuai dengan butir 

instrumen yang telah ditetapkan. Setelah diteliti, peneliti memperoleh data 

tentang motivasi belajar siswi kelas III di Madrasah Diniyah Miftahul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 



 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2 

Skor dan Frekuensi Responden Motivasi Belajar Siswi Kelas III di 

Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

 

No Jawaban Angket Frekuensi 

1.  78 1 

2.  76 2 

3.  72 1 

4.  69 1 

5.  68 1 

6.  67 3 

7.  66 3 

8.  65 1 

9.  64 7 

10.  63 1 

11.  62 2 

12.  61 7 

13.  60 5 

14.  59 5 

15.  58 4 

16.  57 5 

17.  56 8 

18.  55 11 

19.  54 4 

20.  53 1 

21.  52 8 

22.  51 2 

23.  50 4 

24.  49 2 

25.  48 5 

26.  47 2 

27.  46 1 

28.  44 1 

29.  42 1 



 

 

 

 

 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan perolehan skor variabel 

motivasi belajar siswa tertinggi bernilai 78 dengan frekuensi satu orang dan 

terendah bernilai 42 dengan frekuensi satu orang. 

3. Deskripsi Data tentang Hasil Belajar Nahwu Siswi Kelas III Madrasah 

Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswi kelas III di 

Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, peneliti 

mengambil dari dokumentasi nilai raport semester gasal tahun ajaran 

2016/2017. Setelah diteliti, peneliti memperoleh data tentang motivasi 

belajar siswi kelas III di Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Nilai dan Frekuensi Responden Hasil Belajar Nahwu Siswi Kelas III 

Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

 

No Nilai Frekuensi 

1.  76 1 

2.  75 2 

3.  74 1 

4.  73 3 

5.  72 2 

6.  71 3 

7.  70 3 

8.  69 2 

9.  68 4 

10.  67 4 

11.  66 5 

12.  65 6 



 

 

 

 

No Nilai Frekuensi 

13.  64 4 

14.  63 3 

15.  62 4 

16.  61 4 

17.  60 2 

18.  59 4 

19.  58 5 

20.  57 7 

21.  56 3 

22.  55 3 

23.  54 5 

24.  53 5 

25.  52 4 

26.  51 2 

27.  50 4 

28.  49 1 

29.  48 1 

30.  46 1 

31.  45 1 

 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan perolehan skor variabel 

motivasi belajar siswa tertinggi bernilai 76 dengan frekuensi 1 orang dan 

terendah bernilai 45 dengan frekuensi 1 orang. 

 

C. Analisis Data  

Setelah semua angket dipastikan sudah dijawab dengan benar, maka 

selanjutnya data ditabulasikan dan dilakukan penskoran. 

1. Analisis Data tentang Kecerdasan Emosional Siswi Kelas III Madrasah 

Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 



 

 

 

 

Untuk menganalisa kecerdasan emosional siswi kelas III Madrasah 

Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo  menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Memberi skor pada angket  

b. Menyusun urutan kedudukan atas tiga tingkatan  

Pengelompokan tingkat kecerdasan emosional dalam penelitian ini 

menggunkan perhitungan software Microsoft Office Excel 2007 diperoleh 

nilai:  

Mean (Mx)=61,46464646 

Standar deviasi (SDx) = 8, 313148095 

Dari hasil diatas dapat diketahui Mx= 61,46464646 dan SDx= 8, 

313148095. Untuk menentukan tingkatan kecerdasan emosional siswi 

baik, cukup dan kurang, dibuat pengelompokan dengan menggunakan 

rumus: 

a. Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah tingkatan kecerdasan emosional 

siswi kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo  termasuk kategori baik. 

b. Skor kurang dari Mx- 1. SDx adalah tingkatan kecerdasan emosional 

siswi kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo  Sooko termasuk kategaori kurang. 

c. Dan skor antara Mx - 1.SDx sampai dengan Mx + SDx adalah 

tingkatan kecerdasan emosional siswi kelas III Madrasah Diniyah 



 

 

 

 

Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo  termasuk kategori cukup. 

Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1. SDx = 61,46464646+ 1 (8,313148095) 

 = 61,46464646+ 8,313148095 

 = 69,77779456 

 =70 (dibulatkan) 

Mx – 1. SDx  = 61,46464646- 1(8,313148095) 

= 61,46464646- 8,313148095 

= 53,19359052 

= 53(dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 70 

dikategorikan tingkat kecerdasan emosional siswi kelas III Madrasah Diniyah 

Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo baik, sedangkan skor 53-70 

dikategorikan tingkat kecerdasan emosional siswi kelas III Madrasah Diniyah 

Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo cukup dan skor kurang dari 53 

dikategorikan tingkat kecerdasan emosional siswi kelas III Madrasah Diniyah 

Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo termasuk kategori kurang.(Lihat 

Lampiran 14) 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat kecerdasan emosional 

siswi kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.4 

Kategorisasi Kecerdasan Emosional Siswa 

 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 70 16 15,84 % Baik 

2 53-70 64 63,36 % Cukup 

3 Kurang dari 53 19 18,81 % Kurang 

Jumlah 99 100 %  

 

2. Analisis Data tentang Motivasi Belajar Siswi Kelas III Madrasah Diniyah 

Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

Untuk menganalisa motivasi belajar siswi kelas III Madrasah Diniyah 

Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo  menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Memberi skor pada angket  

b. Menyusun urutan kedudukan atas tiga tingkatan  

Pengelompokan tingkat motivasi belajar dalam penelitian ini 

menggunkan perhitungan software Microsoft Office Excel 2007 diperoleh 

nilai:  

Mean (Mx)=57,38383838  

Standar deviasi (SDx) = 6,907120063 



 

 

 

 

Dari hasil diatas dapat diketahui Mx= 57,38383838 dan SDx= 

6,907120063. Untuk menentukan tingkatan motivasi belajar siswi baik, cukup 

dan kurang, dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

a. Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah tingkatan motivasi belajar siswi kelas 

III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo  termasuk 

kategori baik. 

b. Skor kurang dari Mx- 1. SDx adalah tingkatan motivasi belajar siswi 

kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo  

Sooko termasuk kategaori kurang. 

c. Dan skor antara Mx - 1.SDx sampai dengan Mx + SDx adalah tingkatan 

motivasi belajar siswi kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo  termasuk kategori cukup. Adapun perhitungannya 

adalah: 

Mx + 1. SDx = 57,38383838 + 1 (6,907120063) 

 = 57,38383838 + 6,907120063 

 = 64,290958448 

 =64 (dibulatkan) 

Mx – 1. SDx  = 57,38383838- 1(6,907120063) 

= 57,38383838- 6,907120063 

= 50,47671832 

= 50(dibulatkan) 



 

 

 

 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 64 

dikategorikan tingkat motivasi belajar siswi kelas III Madrasah Diniyah 

Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo baik, sedangkan skor 50-65 

dikategorikan tingkat motivasi belajar siswi kelas III Madrasah Diniyah 

Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo cukup dan skor kurang dari 5 

dikategorikan tingkat motivasi belajar siswi kelas III Madrasah Diniyah 

Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo termasuk kategori kurang.(Lihat 

Lampiran 15) 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat motivasi belajar siswi 

kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Kategorisasi Motivasi Belajar Siswa 

 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 65 12 11,88 % Baik 

2 51-65 75 77,25 % Cukup 

3 Kurang dari 51 12 11,88 % Kurang 

Jumlah 55 100  

 

3. Analisis Data tentang Hasil Belajar Nahwu Siswi Kelas III Madrasah Diniyah 

Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

Untuk menganalisa hasil belajar Nahwu siswi kelas III Madrasah 

Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo  menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut: 



 

 

 

 

a.  Mengambil nilai raport mata pelajaran Nahwu semester gasal tahun ajaran 

2016/2017 

b.  Menyusun urutan kedudukan atas tiga tingkatan  

Pengelompokan tingkat kecerdasan emosional dalam penelitian ini 

menggunkan perhitungan software Microsoft Office Excel 2007 diperoleh 

nilai:   

Mean (Mx) = 60,92929293 

Standar deviasi (SDx) = 7,470011509 

Dari hasil diatas dapat diketahui Mx= 60,92929293dan SDx= 

7,470011509. Untuk  menentukan tingkatan hasil belajar siswi baik, cukup 

dan kurang, dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

a. Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah tingkatan hasil belajar siswi kelas III 

Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo  termasuk 

kategori baik. 

b. Skor kurang dari Mx- 1. SDx adalah tingkatan hasil belajar siswi kelas III 

Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo  termasuk 

kategaori kurang. 

c. Dan skor antara Mx - 1.SDx sampai dengan Mx + SDx adalah tingkatan 

hasil belajar siswi kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo  termasuk kategori cukup. Adapun perhitungannya 

adalah: 

Mx + 1. SDx  = 60,92929293+ 1 (7,470011509) 



 

 

 

 

  = 60,92929293+ 7,470011509 

 = 68,39930444 

 =68 (dibulatkan) 

Mx – 1. SDx   = 60,92929293- 1(7,470011509) 

= 60,92929293- 7,470011509 

= 53,45928142 

= 53(dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 68 

dikategorikan tingkat hasil belajar siswi kelas III Madrasah Diniyah Miftahul 

Huda Mayak Tonatan Ponorogo baik, sedangkan skor 53-68 dikategorikan 

tingkat hasil belajar siswi kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo cukup dan skor kurang dari 53 dikategorikan tingkat hasil 

belajar siswi kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo termasuk kategori kurang.(Lihat Lampiran 16) 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat hasil belajar siswi kelas 

III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Kategorisasi Hasil Belajar Siswi 

 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 68 17 16,83 % Baik 

2 53-68 68 67,32 % Cukup 

3 Kurang dari 53 14 13,86 % Kurang 

Jumlah 99 100  



 

 

 

 

 

4. Analisis Data tentang pengaruh Kecerdasan emosional, Motivasi Belajar 

terhadap Hasil Belajar Nahwu Siswi kelas III Madrasah Diniyah Miftahul 

Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui data 

yang telah diperoleh peneliti dalam penelitian itu termasuk data yang 

berdistribusi normal atau tidak.
81

Uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan Uji Kolmogorov-Sminorvdengan taraf signifikansi 

5%.Dalam penelitian ini uji normalitas yang dilakukan yaitu uji 

normalitas kecerdasan emosional, uji normalitas motivasi belajar dan uji 

normalitas hasil belajar Nahwu. 

Penggujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan software 

penhitungan Minitab 16. Pada out put  Minitab apabila P-Value > 0,05, 

maka H0 diterima atau sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. Sebaliknya, apabila P-Value < 0,05, maka H0 ditolak atau sampel 

tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hasil penghitungan 

uji normalitasnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas dengan rumus Kolmogorov-Sminorv 

 

Variabel  P-Value Keputusan Kesimpulan 

                                                           
81

Retno Widyaningrum, Statistika  (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011), 206. 



 

 

 

 

X1 0,142 H0 diterima Normal 

 X2  0,082 H0 diterima Normal 

Y  >150 H0 diterima Normal 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui masing-masing sampel 

P-Value> 0,05, sehingga H0 ditolak. Ini berarti maisng-masing sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal.Perhitungan ini 

menggunakan Minitab 16 dapat dilihat pada lampiran 17. 

b. Uji Hipotesis 

1) Analisis data pengaruh kecerdasan emosional (X1) terhadap hasil 

belajar Nahwu (Y) 

Hasil penghitungan analisis regresi linier sederhana 

menyatakan ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan 

emosional (x1) dan hasil belajar Nahwu (y). Formula yang digunakan 

untuk menghitung ada atau tidaknya pengaruh kecerdasan emosional 

(x1) dan hasil belajar Nahwu (y) adalah rumus uji t. Hasil analisis uji t 

dengan bantuan program SPSS statistic16 memperoleh nilai 

signifikansi sebagai berikut (perhitumgam uji hipotesis selengkapnya 

disajikan pada lampiran 18): 

Tabel 4.8 

Hasil Analisis Kecerdasan Emosional 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1422.843 1 1422.843 34.115 .000
a
 



 

 

 

 

Residual 4045.662 97 41.708   

Total 5468.505 98    

a. Predictors: (Constant), kecerdasan emosional   

b. Dependent Variable: hasil belajar    

 

Berdasarkan hasil analisis uji F dengan menggunakan taraf 

signifikansi yang diperoleh sebesar 0,05, dapat diketahui nilai 

signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga  H0 

ditolak dan Ha diterima.Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan 

terdapat pengaruh yang signifikan antara kacerdasan emosional ( 1) 

dengan hasil belajar nahwu (y) diterima.Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh antara kecerdasan emosional ( 1) dengan hasil 

belajar nahwu (y) siswi dengan kategori rendah. Tingkat hubungan 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Terhadap Koefisien 

Korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,00 Sangat kuat 

 

Tabel 4. 9 

Skor Analisis Pengaruh Kecerdasan Emosional 

 

Model Summary 



 

 

 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .510
a
 .260 .253 6.458 

a. Predictors: (Constant), kecerdasanemosional 

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat diketahui bahwa 

pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar Nahwu sebesar 

26 %. 

2) Analisis data pengaruh motivasi belajar (X2) terhadap Hasil belajar (y) 

Hasil penghitungan analisis regresi linier sederhana 

menyatakan ada pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar (x2) 

dan hasil belajar Nahwu (y). Formula yang digunakan untuk 

menghitung ada atau tidaknya pengaruh motivasi belajar (x1) dan 

hasil belajar Nahwu (y) adalah rumus uji t. Hasil analisis uji t dengan 

bantuan program SPSS statistic16 memperoleh nilai signifikansi 

sebagai berikut (perhitumgam uji hipotesis selengkapnya disajikan 

pada lampiran 19): 

Tabel 4.10 

Hasil Analisis Pengaruh Motivasi Belajar  

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1649.050 1 1649.050 41.880 .000
a
 

Residual 3819.455 97 39.376   

Total 5468.505 98    

a. Predictors: (Constant), motivasi 

belajar 

   



 

 

 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1649.050 1 1649.050 41.880 .000
a
 

Residual 3819.455 97 39.376   

Total 5468.505 98    

b. Dependent Variable: hasil belajar    

 

 Berdasarkan hasil analisis uji F dengan menggunakan taraf 

signifikansi yang diperoleh sebesar 0,05, dapat diketahui nilai 

signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga  H0 

ditolak dan Ha diterima.Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan 

terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar ( 2) 

dengan hasil belajar nahwu (y) diterima.Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh antara motivasi belajar ( 2) dengan hasil belajar 

nahwu (y) siswi dengan kategori sedang. 

Tabel 4.11 

Skor Analisis Motivasi Belajar  

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .549
a
 .302 .294 6.275 

a. Predictors: (Constant), motivasi belajar  

  

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat diketahui bahwa 

pengaruh motivasi belajar  terhadap hasil belajar Nahwu sebesar 30,2 

%. 



 

 

 

 

3) Analisis data pengaruh Kecerdasan Emosional ( 1) dan Motivasi 

Belajar ( 2) terhadap Hasil Belajar Nahwu (y) 

Hipotesis ketiga yang diajukan menyatakan ada pengaruh yang 

signifikan antara kecerdasan emosional ( 1) dan motivasi belajar ( 2) 

terhadap hasil belajar nahwu (y).formula yang digunakan untuk 

menghitung seberapa besar pengaruh kecerdasan emosional ( 1) dan 

motivasi belajar ( 2) terhadap hasil belajar nahwu (y)  adalah uji F. 

Hasil analisis uji F dengan bantuan program SPSS statistic16 

memperoleh nilai signifikansi sebagai berikut (perhitumgam uji 

hipotesis selengkapnya disajikan pada lampiran 20) 

Tabel 4.12 

Hasil Analisis Hasil Belajar Nahwu 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1905.743 2 952.871 25.675 .000
a
 

Residual 3562.762 96 37.112   

Total 5468.505 98    

a. Predictors: (Constant), motivasi belajar, kecerdasan 

emosional 

 

b. Dependent Variable: hasil belajar nahwu 

 

   

Berdasarkan hasil analisis uji F dengan menggunakan taraf 

signifikansi 0,05 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yang 

diperoleh sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga  H0 ditolak dan Ha 

diterima.Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh 



 

 

 

 

yang signifikan antara kecerdasan emosional ( 1) dan motivasi belajar 

( 2) dengan hasil belajar nahwu (y) diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan  antara kecerdasan 

emosional ( 1) dan motivasi belajar ( 2) dengan hasil belajar nahwu 

(y) siswi dengan kategori rendah.  

Tabel 4.13 

Skor Analisis Hasil Belajar Nahwu 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1905.743 2 952.871 25.675 .000
a
 

Residual 3562.762 96 37.112   

Total 5468.505 98    

a. Predictors: (Constant), motivasibelajar, 

kecerdasanemosional 

 

b. Dependent Variable: 

hasilbelajar 

   

 

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat diketahui bahwa 

pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi belajar  terhadap hasil 

belajar Nahwu sebesar 34,8 %. 

 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

Penelitian ini mencari pengaruh lingkungan kecerdasan emosional (X1), 

motivasi belajar (X2), dah hasil belajar Nahwu (y) siswi kelas III Madrasah 

Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 



 

 

 

 

2016/2017.Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan diantara 

ketiganya peneliti melakukan uji tes dengan menggunakan instrument angket 

yang sudah dianalisis validitas dan reliabilitasnya.Dari hasil angket itu kemudian 

diuji normalitasnya sehingga diketahui data berdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier ganda dengan  bantuan program 

SPSS statistic16 didapatkan hasil signifikansi sebesar 34,8%. Artinya kecerdasan 

emosional dan motivasi belajar berpengaruh sebesar 34,8% terhadap hasil belajar 

Nahwu siswi kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo dan sisanya 65,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk 

dalam model. 

Pada pembahasan pertama, berdasarkan hasil analisa data tentang 

pengaruh antara kecerdasan emosional terhadap hasil belajar Nahwu siswi kelas 

III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo sebesar 0,000 

atau berpengaruh secara signifikan sebesar 26%. Hal ini berarti kecerdasan 

emosional sudah sesuai dengan indikator kecerdasan emosional itu sendiri.  

Pada pembahasan kedua, berdasarkan hasil analisa data tentang pengaruh 

antara motivasi belajar terhadap hasil belajar Nahwu siswi kelas III Madrasah 

Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo sebesar 0,000 atau 

berpengaruh secara signifikan sebesar 30,2%. Hal ini berarti motivasi belajar 

sudah sesuai dengan indikator motivasi belajar itu sendiri. 

1. Kecerdasan emosional siswi kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo 



 

 

 

 

  Dari data yang telah diolah dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

kecerdasan emosional siswi kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 

16 responden (15,84%),dalam kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 64 

responden (63,36%), dan dalam kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 

19 responden (18,81%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan 

bahwa kecerdasan emosional siswi kelas III Madrasah Diniyah Miftahul 

Huda Mayak Tonatan Ponorogo adalah cukup karena dinyatakan dalam 

kategorisasi menunjukkan prosentasenya 63,36%. 

2. Motivasi belajar siswi kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo 

Dari data yang telah diolah dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

motivasi belajar siswi kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 12 

responden (11,88%),dalam kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 75 

responden (77,25%), dan dalam kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 

12 responden (11,88%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan 

bahwa motivasi belajar  siswi kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo adalah cukup karena dinyatakan dalam 

kategorisasi menunjukkan prosentasenya 77,25%. 

3. Hasil belajarNahwu siswi kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo 



 

 

 

 

Dari data yang telah diperoleh dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan hasil belajar Nahwu siswi kelas III Madrasah Diniyah Miftahul 

Huda Mayak Tonatan Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi 

sebanyak 17 responden (16,83%), dalam kategori cukup dengan frekuensi 

sebanyak 68 responden (67,32%), dan dalam kategori kurang dengan 

frekuensi sebanyak 14 responden (13,86%). Dengan demikian, secara umum 

dapat dikatakan bahwa hasil belajar Nahwu siswi kelas III Madrasah 

Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo adalah cukup karena 

dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan prosentasenya 67,32%. 

  



 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Tingkat kecerdasan emosional berpengaruh secara signifikan terhadap hasil 

belajar Nahwu siswi kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo tahun ajaran 2016/2017. Hal ini dibuktikan dari analisis 

uji t dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05, dapat diketahui 

nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 < 0,05, artinya kecerdasan 

emosional berpengaruh terhadap hasil belajar Nahwu siswi kelas III 

Madrasah Diniya Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 

DengandemikianmakaH0 ditolak dan Ha diterima, denganpengaruhsebesar 

26%dalamkategorirendah. 

2. Motivasi belajar  berpengaruh secara signifikanterhadap hasil belajar Nahwu 

siswi kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

tahun ajaran 2016/2017. Hal ini dibuktikan dari analisis uji t dengan 

menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05, dapat diketahui nilai 

signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 < 0,05, artinya motivasi belajar 

berpengaruh terhadap hasil belajar Nahwu siswi kelas III Madrasah Diniya
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 Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. DengandemikianmakaH0 ditolak dan Ha 

diterima, denganpengaruhsebesar 30,2% dalamkategorisedang. 

3. Kecerdasan emosional dan motivasi belajarberpengaruh secarasignifikanterhadap hasil 

belajar Nahwu siswi kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo tahun ajaran 2016/2017. Hal ini dibuktikan dari analisis uji F dengan 

menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05, dapat diketahui nilai signifikansi yang 

diperoleh sebesar 0,000 < 0,05, artinya kecerdasan emosional dan  motivasi belajar 

berpengaruh terhadap hasil belajar Nahwu siswi kelas III Madrasah Diniya Miftahul 

Huda Mayak Tonatan Ponorogo. DengandemikianmakaH0 ditolak dan Ha diterima, 

denganpengaruhsebesar 34,8% dalamkategorirendah. 

 

B. Saran  

Padaakhirskripsiini, penelitimemberikan saran kepadapihak-pihakberikut: 

1. Kepala Madrasah 

Sebenarnya kecerdasan emosional siswi, motivasi belajar dan hasil belajar siswi 

dalam kategori cukup, sehingga hanya perlu untuk meningkatkan pengawasan dari kepala 

madrasah supaya menjadi lebih baik lagi 

 

2. Guru  

Dalam hal ini guru sebagai sosok yang “Digugu dan Ditiru” hendaknya dapat 

selalu memberikan teladan dan pengarahan yang baik pada semua siswa. 

3. Orang tua  



 

 

 

 

Para orang tua diharapkan dalam mendidik anak di rumah gunakanlah pendekatan 

yang mampu mengarahkan anak pada perkembangan emosional ke arah yang lebih baik, 

sehingga anak siap untuk menghadapi tantangan kehidupan. 
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