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Goleman menjelaskan bahwa Kecerdasan Emosional adalah kemampuan seseorang 
untuk mengendalikan emosi dirinya sendiri dan orang lain, membedakan satu emosi dengan 
lainnya, dan menggunakan informasi tersebut untuk menuntun proses berpikir serta perilaku 
seseorang. Dengan demikian, kehadiran kecerdasan emosional yang tinggi akan menuntun 
seseorang untuk mengendalikan emosinya sehingga mendorong perilaku serta gaya hidup 
yang lebih baik. Berdasarkan observasi yang dilakukan di MI Al-Jihad Karanggebang Jetis 
Ponorogo khususnya di kelas IV terdapat siswa yang tidak bisa menahan emosinya ketika 
pelajaran berlangsung. Masih ada siswa yang mengucapkan perkataan kotor di depan guru. 

Berangkat dari masalah itu, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) 
Bagaimana kecerdasan emosional siswa di MI Al-Jihad Karanggebang Jetis Ponorogo tahun 
pelajaran 2016/2017? (2) Bagaimana akhlak siswa di MI Al-Jihad Karanggebang Jetis 
Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017? (3) Adakah pengaruh yang signifikan antara 
kecerdasan emosional terhadap akhlak siswa di MI Al-Jihad Karanggebang Jetis Ponorogo 
tahun pelajaran 2016/2017? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh (regresi). 
Penelitian ini menggunakan sampel jenuh karena semua anggota populasi dipilih sampel 
yaitu seluruh siswa kelas IV MI Al- Jihad Karanggebang yang berjumlah 22 anak. Adapun 
teknik pengumpulan data menggunakan angket. Sedangkan analisis data menggunakan 
rumus statistik regresi linear sederhana.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) mayoritas Kecerdasan Emosional siswa kelas IV 

MI Al- Jihad Karanggebang dalam kategori sedang atau cukup sebanyak  10 responden yang 
dinyatakan dalam prosentase 45,45% (2) mayoritas akhlak siswa kelas IV dalam kategori 
sedang sebanyak 10 responden yang dinyatakan dalam prosentase 50% (3) ada pengaruh 

yang signifikan antara kecerdasan emosional terhadap akhlak siswa dari hasil regresi liniear 
sederahana 81,3632389 

  



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta 

didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan tertentu. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.1 

Pendidikan berfungsi membantu peserta didik dalam mengembangkan dirinya, 

yaitu mengembangkan semua potensi, kecakapan serta karateristik pribadi ke arah yang 

positif, baik bagi dirinya maupun lingkungannya. Proses pendidikan terarah pada 

peningkatan penguasaan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, pengembangan sikap 

dan nilai-nilai dalam rangka pembentukan dan pengembangan diri peserta didik. 

Sasaran dan perbuatan pendidikan selalu formatif, selalu terarah kepada yang baik. Oleh 

karena itu, kepada guru sebagai pendidik dituntut untuk selalu berbuat, berperilaku, 

berpenampilan sesuai dengan norma-norma.2 

Pendidikan merupakan proses perubahan atau pengembangan diri anak didik 

dalam segala aspek kehidupan sehingga terbentuklah suatu kepribadian yang utuh 

(insan kamil) baik sebagai makhluk sosial, maupun makhluk individu, sehingga dapat 

                                                 
1 Didin Kurniadin & Imam Machli, Manajemen Pendidikan (Jogjakarta: Ar-Ruzza Media, 2013), 115. 
2 Nana Syaodih Sukamandinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013), 4-5. 



 

 

beradaptasi dan hidup dalam masyarakat luas yang dengan baik. Termasuk bertanggung 

jawab kepada diri sendiri, orang lain, Tuhannya.3  

Mencapai suatu akhlak yang sempurna adalah tujuan sebenarnya dalam 

pendidikan. Tujuan pendidikan Islam adalah terwujudnya manusia yang baik, 

sedangkan bahwa tujuan umum pendidikan islam ialah terwujudnya manusia sebagai 

hamba Allah yang memiliki kemampuan memahami dan mengaplikasikan hak-hak dan 

kewajiban-kewajibannya. Tujuan pendidikan islam adalah terbentuknya seorang hamba 

Allah yang patuh dan tunduk melaksanakan segala perintah-Nya dan akhlak yang 

mulia.4  

Tujuan dari pendidikan Islam adalah sama dengan tujuan pembentukan akhlak 

itu sendiri, yaitu membangun mental dan pribadi muslim yang ideal. Citra muslim ideal 

harus terpenuhi paling tidak tiga hal, yakni yang pertama kokoh pola rohaniahnya, yang 

kedua kokoh ilmu pengetahuannya dan yang ketiga  kokoh fisiknya. Jika tiga hal itu 

terpenuhi, berarti sudah terealisir cita-cita Nabi dalam menginginkan citra manusia 

beriman yang benar, bertumbuh sehat dan berilmu pengetahuan yang benar dan 

berguna. 

Tiga hal di atas penting diwujudkan karena beberapa hal. Pertama, akhlak 

adalah bingkai atau wadah agama. Agama yang tidak ditanamkan di dalam bingkai 

(wadah) yang baik tidak akan mudah tumbuh sehat dan bermanfaat. Kedua, Allah 

senantiasa menyeru kepada manusia agar selalu berkeinginan untuk menambah ilmu 

pengetahuan. Ilmu dapat menyuburkan rohani dan keimanan. Ketiga, badan atau 

jasmani yang sehat, karena badan yang sehat dapat memaksimalkan kerja organ tubuh 

dan fungsi fisio-psikis yang membawa pengaruh positif terhadap kerja rohani. 

                                                 
3 Hasan Hafidz, Dasar – Dasar Pendidikan dalam Ilmu Jiwa (Solo: Ramadhani, 1989), 12. 
4 Hamzah Tualeka, Akhlak Tasawuf  (IAIN SA PRESS, 2011), 35. 



 

 

Akhlak adalah hasil usaha pembinaan dan bukan terjadi dengan sendirinya. 

Pendidikan akhlak tersebut dimaksudkan agar potensi rohaniah yang ada dalam diri 

manusia, termasuk di dalamnya akal, nafsu amarah, nafsu syahwat, pembawaan fitrah 

dan ghazariah, kata hati, hati nurani, intuisi dibina, ditumbuhkan dan diarahkan secara 

optimal dengan cara dan pendekatan yang tepat.5 

Hal yang dipuji Allah dalam diri Nabi Muhammad adalah keagungan akhlaknya. 

Allah SWT berfirman, 

“Dan sesungguhnya engkau benar-benar, berbudi luhur.” (al-Qalam:4)” 

Bukanlah hal yang berlebihan bila dikatakan bahwa semua kebajikan bersumber 

dari akhlak mulia, karena orang yang mempunyai akhlak mulia akan selalu berusaha 

dan bergegas melakukan perbuatan- perbuatan baik yang bermanfaat, dan dalam waktu 

bersamaan meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela yang merugikan. Islam 

menjanjikan orang yang berakhlak mulia dengan pahala yang agung. Dengan akhlak 

mulia dan ketaqwaan seseorang akan terhantarkan dengan selamat menuju gerbang 

surga. Ketakwaan menjaga hubungan baik antara seorang hamba dengan Tuhannya, dan 

akhlak mulia juga akan membangun hubungan konstruktif antara seseorang dengan 

sesamanya. Rasulullah saw sangat menganjurkan umatnya untuk menghiasi diri dengan 

akhlak-akhlak yang terpuji, di samping beliau juga melarang keras umatnya melakukan 

tindakan-tindakan yang tercela.6 

Pendidikan telah menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat dari sejak dahulu 

kala. Bangsa Hindu misalnya mengarahkan pendidikannya pada pembiasaan (melatih) 

anak didik agar bersikap sabar dan menerima kenyataan yang ada, serta mampu 

                                                 
5 Ibid, 129 – 130. 
6 Abdul Mun’im al- Hasyimi, Akhlak Rasul Menurut Bukhrri dan Muslim (Jakarta: Gema  

Insani,  2009), 261-262. 



 

 

menahan hawa nafsu. Sementara itu, bangsa Sparta yang lebih mengutamakan kepada 

pembentukan sifat-sifat keberanian dan kesabaran serta sikap menghormati para 

pemimpin dan patriotis (mencintai tanah air) serta taat pada perintahnya, mengarahkan 

pendidikannya kepada menghasilkan manusia yang gagah berani dan rela berkorban. 

Sementara itu, bangsa Athena (Yunani) mengarahkan pendidikan pada pembentukan 

pribadi yang berkeseimbngan dalam aspek-aspek jasmaniah dan kecerdasan, moral, dan 

keindahan budi.7 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dialami oleh manusia sekarang 

ini, tidak sedikit dampak negatifnya terhadap sikap hidup dan perilakunya, baik ia 

sebagai manusia yang beragama, maupun sebagai makhluk individual dan sosial, 

dampak negatif yang paling berbahaya terhadap kehidupan manusia atas kemajuan yang 

dialaminya, ditandai dengan adanya kecenderungan menganggap bahwa satu-satunya 

yang dapat membahagiakan hidupnya adalah nilai material. Sehingga manusia 

terlampau mengejar materi, tanpa menghiraukan nilai-nilai spiritual yang sebenarnya 

berfungsi untuk memelihara dan mengendalikan akhlak manusia. Manusia pasti 

kehilangan kendali dan salah arah bila nilai-nilai spiritual ditinggalkan, sehingga mudah 

terjerumus ke berbagai penyelewengan dan kerusakan akhlak.8 Seperti dikatakan Imam 

Al-Ghazali akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya timbul 

perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran 

terlebih dahulu.9 

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menetapkan, bahwa “tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta 

                                                 
7 Abudin Nata, Sosiologi Pendidikan Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 349. 
8 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (STAIN PO PRES, 2009), 185. 
9 Ibid, 182. 



 

 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab”.10 

“Ada tiga hal yang apabila dilakukan akan dilindungi oleh Allah dalam 

pemeliharaan-Nya, ditaburi rahmat-Nya dan dimasukan kedalam Surga-Nya, 

yaituapabila diberi, ia berterima kasih, apabila berkuasa ia suka memaafkan dan 

apabila marah ia menahan diri (mampu menguasai diri).” 

Hadist yang dikutip di atas adalah cermin dari seseorang, yang dalam istilah 

psikologi pendidikan, dapat disebut sebagai orang yang memiliki kecerdasan emosional. 

Ia mampu berinteraksi dengan orang lain dengan baik dan proporsional dan juga 

mampu mengendalikan diri dari nafsu yang liar. Apabila ditelusur dengan seksama, 

bagaimanakah seseorang bisa berinteraksi dengan orang lain dengan baik dan mampu 

mengendalikan diri, karena orang tersebut memiliki “pengetahuan tentang diri” baik diri 

sendiri maupun orang lain.11
 

Intelegensi emosional dibutuhkan oleh semua pihak untuk dapat hidup 

bermasyarakat termasuk di dalamnya menjaga keutuhan hubungan sosial yang baik 

akan mampu menuntun seseorang untuk memperoleh sukses di dalam hidup seperti 

yang diharapkan. Kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosinya dengan baik 

akan mempengaruhi proses berpikirnya secara positif pula. Seseorang dengan taraf 

intelegensi emosional yang baik cenderung lebih mampu mengendalikan amarah dan 

bahkan mengarahkan energinya kearah yang lebih positif, bukan ke arah ekspresi yang 

negatif atau destruktif. Seseorang dengan intelegensi emosional yang tinggi mampu 

mengendalikan nafsu belanjanya dengan baik sehingga ia tidak mudah terperangkap 

                                                 
10 Undang -Undang  NO 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
11 Suharsono, Melejitkan IQ, IE, IS (Inisiasi Press, 2004), 113. 



 

 

gaya hidup konsumerisme. Jadi secara umum intelegensi emosional berperan besar 

dalam diri seseorang untuk mengendalikan perilaku termasuk gaya hidupnya dengan 

lebih baik.12 

Berbagai kenakalan, emosi yang tak terkendali dan kriminalitas diri yang terjadi 

pada usia anak-anak, mungkin memiliki latar belakang dari setting keluarga yang tidak 

harmonis atau memang terpicu oleh kekerasan system sosial itu sendiri. Tetapi faktor-

faktor itu tetaplah bersifat eksternal atau faktor kedua. Faktor pertama tetap berada diri 

yang bermasalah itu sendiri. Jelasnya, karena pengetahuan tentang diri tidak dimiliknya, 

akibatnya terjadi “kekosongan” yang kemudian diisi oleh sentimen, kemarahan, 

kesombongan dan sifat-sifat buruk lainnya, yang menggerakkannya untuk berbuat 

jahat.13 

Begitu banyak perilaku siswa yang saya temui dalam sebuah lembaga 

pendidikan, salah satunya di MI Al-Jihad Karanggebang Jetis Ponorogo. Dalam hal ini, 

siswa yang satu dengan siswa yang lainnya itu berbeda. Sama halnya dengan sifat 

seseorang itu berbeda-beda, ada yang keras sabar, lemah lembut, suka marah. Akan 

tetapi semua tingkah laku tersebut tidak selamanya melekat dalam diri seseorang, 

semua itu berubah tergantung bagaimana kita mengembangkan akhlak tersebut agar 

menjadi akhlak yang baik. 

Berdasarkan penelitian lapangan pada tanggal 12 September 2016 pukul 10.00 

WIB dan wawancara dengan Bapak Sauji di MI Al-Jihad Karanggebang Jetis 

khususnya kelas IV, masih ada siswa yang tidak bisa menahan emosinya ketika 

pelajaran berlangsung. Masih ada siswa yang mengucapkan perkataan kotor, suka 

                                                 
12 Monty dan Fidelis Mendidik Kecerdasan Pedoman bagi Orang tua dan Guru dalam  

Mendidik Anak Cerdas (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), 36. 
13 Suharsono, Melejitkan IQ, IE, IS (Inisiasi Press, 2004), 116. 



 

 

berkelahi dengan temannya sehingga mereka tidak memperhatikan guru yang 

menyampaikan materi pelajaran.  

Melihat perbuatan siswa yang seperti itu guru merasa sedih akhirnya 

menimbulkan suasana kelas yang tidak tenang. Semestinya, seorang peserta didik harus 

bisa menjaga sikap terhadap guru. Bertata karma, sopan santun, menghargai guru 

dengan perilaku yang baik.14  

Berdasarkan hasil studi di atas, peneliti menganggap masalah ini perlu untuk 

diteliti karena terdapat tujuan untuk mengetahui apakah pengaruh antara kecerdasan 

emosional dengan akhlak siswa. Dengan ini peneliti mengambil judul: PENGARUH 

KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP AKHLAK SISWA KELAS IV DI MI 

AL-JIHAD KARANGGEBANG JETIS PONOROGO TAHUN PELAJARAN 

2017.  

 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji untuk menindak lanjuti dalam 

penelitian ini. Namun karena luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai 

keterbatasan teori, dalam penelitian ini dibatasi masalah kecerdasan emosional yang 

mempunyai pengaruh dengan akhlak siswa kelas IV di MI Al-Jihad Karanggebang Jetis 

Ponorogo. 

 

 
C. Rumusan Masalah 

                                                 
14

 Dari observasi dan wawancara  dengan Bapak Sauji, M.Pd.I di MI Al-Jihad Karanggebang pada 
tanggal  12 September 2016, pukul 11.00 WIB. 

 



 

 

Berdasarkan latar belakang dan masalah di atas, maka penulis dapat 

merumuskan beberapa masalah dibawah ini : 

1. Bagaimana kecerdasan emosional siswa di MI Al-Jihad Karanggebang Jetis 

Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017? 

2. Bagaimana akhlak siswa di MI Al-Jihad Karanggebang Jetis Ponorogo tahun 

pelajaran 2016/2017? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan anatara kecerdasan emosional terhadap akhlak 

siswa di MI Al-Jihad Karanggebang Jetis Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas maka 

tujuan penulisan dala penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kecerdasan emosional siswa di MI Al-Jihad Karanggebang Jetis 

Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 

2. Untuk mengetahui Akhlak siswa di MI Al-Jihad Karanggebang Jetis Ponorogo 

tahun pelajaran 2016/2017. 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara kecerdasan emosional terhadap Akhlak siswa 

di MI Al-Jihad Karanggebang Jetis Ponorogotahun pelajaran 2016/2017. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan masalah dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat 

mempunyai manfaat bagi pembelajaran, baik secara teoritis maupun secara praktis 

antara lain sebagai berikut: manfaat teoritis: dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 



 

 

mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap akhlak siswa. Adapun manfaat 

praktis: penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberi manfaat, antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

Dari hasil penelitin ini diharapkan dapat dijadikan kajian dan penunjang 

dalam pengembangan penegetahuan penelitian yang berkaitan dengan topik 

tersebut. 

2. Bagi Lembaga  

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi lembaga tersebut dalam mengambil langkah, baik itu sikap 

ataupun tindakan untuk meningkatkan akhlak yang baik untuk siswa. 

 

 

3. Bagi Guru 

Dengan hasil penelitian ini, menjadi bahan pertimbangan bahwa dalam 

proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada perkembangan intelektual 

semata, akan tetapi kecerdasan emosional juga perlu dikembangkan secara 

maksimal. 

4. Bagi orang tua 

Dengan hasil penelitian ini, supaya orang tua tahu cara meningkatkan 

kecerdasan emosional. Tidak hanya kecerdasan saja yang diutamakan akan tetapi 

menjaga emosinya agar akhlak anak-anaknya menjadi lebih baik. Baik itu 

dilingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.  

5. Bagi siswa 



 

 

Dengan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang 

pengembangan kecerdasan emosional siswa yang berkaitan dengan akhlak. Agar 

siswa dapat mengembangkan kemampuan kecerdasan yang bersifat intelektual 

maupun yang bersifat emosional. 

 

F. Sitematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian agar dapat dicerna secara runtut 

maka diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengelompokkan dalam 5 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling 

berkaitan satu sama lain. Sistematika pembahasan laporan hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

Bab I  :  Pendahuluan, merupakan gambaran umum untuk memberikan pola 

pemikiran bagi laporan hasil penelitian secara keseluruhan. Dalam bab ini 

dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian kuantitatif, manfaat hasil penelitian kuantitatif, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II  :  Dalam bab kedua ini, berisi tentang landasan teoritik, telaah hasil 

penelitian terdahulu, kerangka berfikir, pengajuan hipotesis penelitian 

untuk memperkuat suatu judul penelitian, dengan adanya landasan teoritik 

maka antara data dan teori akan saling menguatkan dan saling melengkapi. 

Bab III  :  Dalam bab ini, metode penelitian menguraikan rancangan penelitian, 

populasi dan sampel, instrument penelitian data, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data. 



 

 

Bab IV  :  Dalam bab keempat ini, menguraikan tentang gambaran umum lokasi 

penelitian, deskripsi data, analisis data (pengajuan hipotesis) dan 

pembahasan atau interpretasi atas angka statistic. 

Bab V  : Dalam bab kelima atau penutup dari pembahasan di atas maka diperlukan 

adanya suatu kesimpulan dan memberikan saran dari penulis bagi yang 

membacanya.  

 

  



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORITIK, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

A. Landasan Teori 

1. Kecerdasan Emosi 

a. Pengertian Kecerdasan atau Inteligensi 

Menurut Hamzah B. Uno, menjelaskan bahwa ada suatu konsepsi lama 

tentang kekuatan (power) yang dapat melengkapi akal fikiran manusia dengan 

gagasan abstrak yang universal, untuk dijadikan sumber tunggal pengetahuan 

sejati. Kekuatan demikian dalam bahasa Yunani disebut nous, sedangkan 

penggunaan kekuatan termasuk disebut noesis. Kedua istilah tersebut kemudian 

dalam bahasa latin dikenal sebagai intellectus dan intellegentia. Selanjutnya 

dalam bahasa inggris masing-masing diterjemahkan sebagai intellect dan 

intelligence. Transisi bahasa tersebut ternyata membawa perubahan makna yang 

mencolok. Intelligence yang bahasa Indonesia kita sebut intelegensi 

(kecerdasan), semula berarti penggunaan kekuatan intelektual secara nyata, 

tetapi kemudian diartikan sebagai kekuatan lain.15
 

Menurut Yatim Riyanto pengertian kecerdasan menurut beberapa tokoh 

yaitu sebagai berikut: 

1) Menurut Binet  

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

2006),58. 



 

 

Intellegensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui 

keturunan, kemampuan yang dimiliki dan diwarisi sejak lahir dan tidak 

terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. 

2) Menurut Wechsler 

Intelegensi merupakan kecakapan bertindak secara sengaja, berfikir 

secara rasional, dan berhubungan secara efektif dengan lingkungan. 

3) Menurut Halbert  

Intelegensi adalah kualitas bawaan sejak lahir, sebagai hal yang 

berbeda dari kemampuan yang diperoleh melalui belajar. 

4)  Menurut C. Burrn 

Intelegensi adalah kemampuan kognitif umum bawaan. 

5) Menurut Hornby 

Intelegensi adalah kemampuan belajar, memahami, dan memberikan 

alasan yang kesemuanya itu merupakan kemampuan mental. 

 

 

 

6) Menurut Santrock  

Ada 3 kemampuan yang membentuk intelegensi, yaitu kemampuan 

verbal, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan belajar dari 

pengalaman sehari-hari. 

Dari gambaran pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa makna 

intelegensi mengandung unsur-unsur yang sama dengan yang dimaksud dalam 

istilah intelek, yang menggambarkan kemampuan seseorang dalam berpikir dan 



 

 

bertindak. Kecerdasan menyangkut kemampuan menyelesaikan masalah yang 

merupakan konsekuensi dalam suasana budaya atau masyarakat tertentu.16 

b. Pengertian Emosi 

Emosi berasal dari kata e yang berarti energy dan motion yang berarti 

getaran. Emosi  kemudian bisa dikatakan sebgai sebuah energi yang terus 

bergerak dan bergetar. Emosi secara harifah didefinisikan sebagai setiap 

kegiatan atau pergolakan fikiran, perasaan, nafsu dari setiap keadaan mental 

yang hebat atau meluap-luap. 

Tiantoro dan Nofrans, mengemukakan pengertian emosi menurut 

beberapa tokoh sebagai berikut: 

 

 

1) Menurut Daniel Goleman 

Emosi merujuk pada suatu perasaan dan fikiran-fikiran yang khas, 

suatu keadaan biologi dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan 

bertindak.17 

2) Menurut James dan Lange 

Emosi adalah keadaan jiwa yang menampakan diri dengan sesuatu 

perubahan yang jelas pada tubuh. Emosi setiap orang adalah mencerminkan 

keadaan jiwanya, yang akan tampak secara nyata pada perubahan 

jasmaninya.18 

3) Menurut Chaplin 

                                                 
16 Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran Sebagai Refrensi bagi Pendidik dalam 

Implementasi Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 219-221. 
17 Triantoro Safaria & Nofrrans Eka Saputra, Manajemen Emosi  (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 12. 
18 Ibid, 11. 



 

 

Emosi merupakan suatu keadaan yang terangsang dari organisme 

mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya, 

dan perubahan perilaku. Emosi merupakan keadaan yang ditimbulkan 

situasi tertentu.19 

4) Menurut Ekman dan Friesen 

Ada tiga macam emosi yang dikenal dengan display rules, yaitu 

adanya tiga macam aturan penggambaran emosi yang terdiri atas masking, 

modulation, dan simulation. Masking adalah keadaan seseorang yang 

dapatmenyembunyikan atau menutupi emosi yang dialaminya. Modulation 

adalah orang yang tidak dapat meredam secara tuntas mengenai gejala 

kejasmaniannya, tetapi hanya mengurangi saja. Simulation adalah orang 

yang tidak mengalami emosi, tetapi seolah-olah mengalami emosi dengan 

menampakkan gejala-gejala kejasmanian.20
 

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono yang dikutip oleh Syamsu Yusuf  

L.N., emosi merupakan setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai 

warna afektif baik pada tingkat lemah (dangkal) maupun pada tingkat yang 

luas (mendalam).21 Sedangkan menurut John B. Waston, ada tiga pola dasar 

emosi, yaitu, takut, marah, dan cinta. Ketiga jenis emosi tersebut 

menunjukkan respon tertentu pada stimulus tertentu pula, tetapi 

kemungkinan terjadi pula modifikasi (perubahan).22
 

Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak, rencana 

seketika untuk mengatasi masalah yang ditanamkan secara berangsur-

                                                 
19 Ibid, 12. 
20 Ibid, 12-13. 
21 Syamsu Yusuf L.N., Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung: PT.  Rosdakarya, 

2009), 115. 
22 Ibid, 118. 



 

 

angsur oleh evolusi. Makna harifah dari emosi didefinisikan sebagai setiap 

kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan dan nafsu, setiap keadaan 

mental yang hebat atau meluap-luap. Oleh karena itu emosi merujuk pada 

suatu perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, atau suatu keadaan biologis, 

psikologi, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak.23 

Dengan gambaran pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

emosi adalah gejala kejiwaan yang ada dalam diri seseorang. Emosi 

berhubungan dengan masalah perasaan. Emosi merupakan sesuatu yang 

peka. Emosi akan memberikan tanggapan (respon) bila ada rangsangan dari 

luar (stimulus). Emosi yang positif memberikan dampak yang 

menyenangkan dan menenangkan. Sebaliknya, emosi yang negatif akan 

memberikan dampak negatif pula, tidak menyenangkan dan 

menyusahkan.24 

Daniel Goleman mengemukakan beberapa macam emosi yaitu 

sebagai berikut: 

a. Amarah: beringas, mengamuk, benci, jengkel, kesal hati. 

b. Kesedihan: pedih, sedih, muram, suram melankonis, mengasihi diri, 

putus asa. 

c. Rasa takut: gugup, cemas, khawatir,was-was, perasaan takut sekali, 

waspada, tidak tenang, ngeri. 

d. Kenikmatan: bahagia, gembira, riang, puas, senang, terhibur, bangga. 

                                                 
23 Hamzah B Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: PT Bumi  Aksara, 2006), 

64. 
24 Triantoro Safaria dan Nofrans Eka Saputra, Manajemen Emosi (Jakarta: PT bumi Aksara, 2009), 13. 



 

 

e. Cinta: penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa 

dekat, bakti, hormat, kemesraan, kasih sayang. 

f. Terkejut: terkesip, terkejut. 

g. Jengkel: hina, jijik, muak, mual, tidak suka. 

h. Malu: malu hati, kesal. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa emosi adalah 

suatu perasaan (afek) yang mendorong individu untuk merespon atau bertingkah 

laku terhadap stimulus, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya.25 

Menurut Nyanyu Khodijah, jenis emosi manusia banyak dan beragam. 

Namun, secara garis besar emosi manusia dibedakan dalam dua bagian, yaitu 

emosi yang menyenangkan atau emosi positif, dan emosi yang tidak 

menyenangkan atau emosi negative. Emosi yang menyenangkan adalah emosi 

yang menimbulkan perasaan positif padaorangyang mengalaminya, 

diantarannya adalah cinta, sayang, senang, gembira,kagum, dan sebagainya, 

sedang emosi yang tidak menyenangkan adalah emosi yang menimbulkan 

perasaan negatif pada orang yang mengalaminya, diantaranya adallah sedih, 

marahbenci, takut, dan sebagainya.26 

 

c. Pengertian Kecerdasan Emosional 

Menurut Daniel Goleman yang dikutip oleh Yatim Riyanto bahwa para 

ahli psikologi sepakat bahwa IQ hanya mendukung sekitar 20% faktor-faktor 

yang menentukan keberhasilan, 80% sisanya berasal dari faktor lain, termasuk 

                                                 
25 Hamzah B Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 

64-65. 
26 Nyanyu Khodijah, Psikologi Pendidikan (Jakarta; Rajawali Pers,2014), 139. 



 

 

kecerdasan emosional. EQ mencakup semua sikap atau kemampuan pribadi 

seperti: mengenali emosi diri sendiri/kesadaran diri, mengelola 

emosi/pengaturan diri, motivasi diri,mengenal emosi orang lain/empati, dan 

membina hubungan dengan orang sosial.27 

Menurut Goleman yang dikutip oleh Agus Nggermanto menjelaskan 

bahwa kecerdasan emosi merujuk pada kemampuan mengenali perasaan kita 

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

kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam 

lingkungan dan dalam hubungan dengan orang lain.28 

Menurut Peter Salovey dan kawan-kawan yang dikutip oleh Steven 

menjelaskan bahwa pencipta istilah kecerdasan emosional sebagai kemampuan 

untuk mengenali perasaan, meraih dan membangkitkan perasaan untuk 

membantu pikiran, memahami perasaan dan maknanya. Dan mengendalikan 

perasaan secara mendalam sehingga membantu perkembangan emosi dengan 

intelektual.29 

Menurut Davies dan kawan-kawan yang dikutip oleh Fidelis 

menjelaskan bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk 

mengendalikan emosi dirinya sendiri dan orang lain, membedakan satu emosi 

dengan lainnya, dan menggunakan informasi tersebut untuk menuntun proses 

berpikir serta perilaku seseorang.30 

                                                 
27 Yatim Riyanto, Paradigma  Baru Pembelajaran Sebagai Refrensi Bagi Pendidik Dalam 

Implementasi Pembelajaran Yang Efekstif dan BerkualitaS (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 257. 
28 Agus Nggermanto, Quantum Quotien: Cara Praktis Melejitkan IQ, EQ, SQ (Bandung: Nuansa. 

2013), 98. 
29 Steven J dan Howard E, Ledakan EQ: 15 Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses 

(Bandung: Kaifa, 2002), 30. 
30 Fidelis E Waruwu, Mendidik Kecerdasan Pedoman bagi Orang Tua dan Guru Dalam Mendidik 

Anak Cerdas (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2013), 27. 



 

 

Menurut Daniel Goleman yang dikutip oleh Agus Nggermanto 

mengatakan bahwa ada 5 dasar kecakapan emosi dan sosial yaitu : 

1) Kesadaran Diri 

Mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat, dan 

menggunakannya untuk memandu pengambilan diri sendiri, memiliki tolak 

ukur yang realitas atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. 

2) Pengaturan Diri 

Menangani emosi kita sedemikian sehingga berdampak positif 

kepada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati dan sanggup menunda 

kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran, mampu pulih kembali dari 

tekanan emosi. 

3) Motivasi  

Menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk menggerakan 

dan menuntun kita menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan 

bertindak sangat efektif, dan untuk bertahan menghdapi kegagalan dan 

frustasi. 

4) Empati 

Merasakan apa yang dirasakan orang lain, mampu memahami 

perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan 

menyelaraskan diri dengan bermacam - macam orang. 

5) Keterampilan Sosial 

Menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan baik 

ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi 

dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, menggunakan keterampilan-



 

 

keterampilan untuk mempengaruhi perselisihan, dan untuk bekerja dalam 

tim.31 

d. Karakteristik Kecerdasan Emosional 

1) Mengenali emosi diri  

Mengenali emosi sendiri merupakan suatu kemampuan untuk 

mengenali perasaan suatu perasaan itu terjadi.kemampuan ini merupakan 

dasar dari kecerdasan emosional. Kemampuan ini mempunyai peranan 

untuk memantau perasaan dari waktu ke waktu. Juga berfunsi untuk 

mencermati perasaan-perasaan yang muncul. 

2) Mengelola emosi  

Mengelola emosi merupakan kemampuan menguasai diri sendiri, 

termasuk menghibur dirinya sendiri,melepaskan kecemasan, kemurungan 

atau ketersinggungan, dan akibat-akibat yang timbul karena kegagalan 

dalam memgelola keterampilan dasar emosi. 

3) Memotivasi diri sendiri 

Kemampuan dasar memotivasi diri sendiri meliputi berbagai segi, 

yaitu pengendalian dorongan hati, kekuatan berpikir positif, dan optimisme. 

Anak yang mempunyai keterempilan memotivasi diri sendiri dengan baik 

cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam segala tindakan yang 

dikerjakannya.  

4) Mengenali emosi orang lain  

Kemampuan yang bergantung pada kesadarn diri emosional. 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Salovey dan Mayer, orang empatik  

                                                 
31 Agus Nggermanto, Quantum Quotien: Cara Praktis Melejitkan IQ, EQ, SQ (Bandung:  

Nuansa. 2013), 166. 



 

 

lebih mampu menangkapsinyal- sinyal sosial tersemunyi yang 

mengisyaratkan apa yang dibutuhkan atau di kehendaki oleh orang lain. 

5) Membina hubungan dengan orang lain 

Menurut Goleman dan kawan-kawan yang dikutip oleh Purwa Atmaja  

mengatakan bahwa dasar-dasar kecerdasan sosial merupakan komponen dasar 

kecerdasan antar pribadi.32 

2. Kajian Teori Akhlak  

a. Pengertian akhlak 

Kata akhlak berasal dari bahasa arab, jamak dari khuluq, yang menurut 

bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kata-kata 

tersebut mengaandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khalqun yang 

berarti kejadian, yang juga erat hubungannya dengan khaliq yang berarti 

pencipta, demikian dengan makhluqun yang berarti yang diciptakan. 

Perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media memungkinkan 

adanya hubungan baik antara khaliq dengan makhluk. 

Seperti yang dikutip oleh Erwin Yudi Prahara, terdapat beberapa 

pengertian Akhlak menurut beberapa tokoh sebagai berikut :  

1) Menurut Imam Al-Ghazali  

 من يسر لة بسهو فعال ااً  تصدر عنها راسخة امفس ى هيئة عن عبار اخلق
 وروية ىفك ال حاجة غر

 

Artinya : “Akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang 
daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, 

                                                 
32 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan Dalam Perspektif Baru (Jogjakarta: Ar- 

Ruzz Media, 2013), 160-162. 



 

 

dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran (lebih 

dahulu)” 

 
2) Menurut Ibnu Maskawaih  

 حال للنفس داعية ها اى افعاها من غر فكر وروية
 

Artinya : “keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan 

pikiran (lebih dahulu)”. 
 

3) Menurut Farid Ma’ruf  

Kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan 

mudah karena kebiasaan, tanpa memerlukan pikiran terlebih dahulu.  

4) Menurut Abdullah Dirros  

Akhlak adalah suatu kekuatan dalam kehendak yang mantap, 

kekuatan dan kehendak mana berkombinasi membawa kecenderungan 

pada pemilihan pihak yang benar (dalam hal akhlak yang jahat).33 

Akhlak menurut al-Ghazali adalah sesuatu yang menetap dalam 

jiwa dan muncul dalam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan 

pemikiran terlebih dahulu. Akhlak bukanlah perbuatan, kekuatan, dan 

ma’rifah. Akhlak adalah “haal”atau kondisi jiwa dan bentuknya bathiniah.  

Kriteria akhlak yaitu kekuatan ilmu, marah yang terkontrol oleh 

akal, kekuatan nafsu syahwat, dan kekuatan keadilan. Dengan meletakkan 

ilmu sebagai kriteria awal , al-Ghazali mengkaitkan antara akhlak dan 

pengetahuan.34 

b. Sasaran Akhlak 

                                                 
33 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (STAINPO PRESS, 2009), 181-182. 
34 Selly Sylviyanah, “Pembinaan Akhlak Mulia Pada Sekolah Dasar,” Tarbawi, 3 (September 

2012), 192. 



 

 

1) Akhlak terhadap Allah (khaliq) 

a) Mencintai Allah melebihi cinta kepada apa dan siapapun juga dengan 

mempergunakan firman-Nya dalam al-Quran sebagai pedoman hidup 

dan kehidupan,. 

b) Melaksanakan segala perintah dan menjahui segala larangan-Nya. 

c) Mengharapkan dan berusaha memperoleh keridaan Allah. 

d) Mensyukuri nikmat dan karunia Allah 

e) Menerima dengan ikhlas semua kada dan kadar ilahi setelah berikhtiar 

maksimal (sebanyak-banyaknya, hingga batas tertinggi). 

f) Memohon ampun hanya kepada Allah. 

g) Tawakal (berserah diri kepada Allah). 

2) Akhlak terhadap makhluk, dibagi menjadi dua; 

a) Akhlak terhadap manusia, dapat dirinci menjadi:  

1) Akhlak terhadap Rasulullah (Nabi Muhammad), antara lain: 

(a) Mencintai Rasulullah secara tulus dengan mengikuti 

sunnahnya. 

(b) Menjadikan Rasulullah sebagai idola, suri teladan dalam 

hidup dan kehidupan. 

(c) Menjalankan apa yang disuruhnya, tidak melakukan apa yang 

dilarangnya. 

2) Akhlak terhadap orang tua antara lain: 

(a) Mencintai mereka melebihi cinta kepada kerabat lainnya. 

(b) Merendahkan diri kepada keduanya diiringi perasaan kasih 

sayang . 



 

 

(c) Berkomunikasi dengan orang tua dengan khidmat, 

mempergunakan kata-kata lemah lembut. 

(d) Berbuat baik kepada ibu bapak dengan sebaik-baiknya. 

(e) Mendoakan keselamatan dan kemampuan bagi mereka 

kendatipun seorang atau kedua-duanya telah meninggal dunia. 

3) Akhlak terhadap Diri Sendiri, antara lain: 

(a) Memelihara kesucian diri . 

(b) Menutup aurat (bagian tubuh yang tidak boleh kelihatan). 

(c) Jujur dalam perkataan dan perbuatan. 

(d) Ikhlas. 

(e) Sabar. 

(f) Rendah hati.  

(g) Malu melakukan perbuatan jahat. 

(h) Mejahui dengki. 

(i) Menjahui dendam. 

(j) Berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain. 

(k) Menjahui segala perkataan dan perbuatan sia – sia. 

4) Akhlak terhadap Keluarga, Karib Kerabat, antara lain: 

(a) Saling membina rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan 

keluarga. 

(b) Saling menunaikan kewajiban untuk memperoleh hak. 

(c) Berbakti kepada ibu bapak. 

(d) Mendidik anak-anak dengan kasih sayang. 



 

 

(e) Memelihara hubungan silaturahim dan melanjutkan 

silaturahmi yang dibina orang tua yang telah meninggal 

dunia. 

5) Akhlak terhadap Tetangga, antara lain: 

(a) Saling mengunjungi. 

(b) Saling bantu di waktu senang lebih-lebih tatkala susah. 

(c) Saling beri memberi. 

(d) Saling hormat-menghormati. 

(e) Saling menghindari pertengkaran dan permusuhan. 

6) Akhlak terhadap Masyarakat, antara lain: 

(a) Memuliakan tamu. 

(b) Menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat 

bersangkutan. 

(c) Saling menolong dalam melakukan kebajikan dan takwa. 

(d) Menganjurkan anggota masyarakat termasuk diri sendiri 

berbuat baik dan mencegah diri sendiri dan orang lain 

melakukan perbuatan jahat. 

(e) Menunaikan amanah dengan jalan melaksanakan kepercayaan 

yang diberikan seseorang atau masyarakat kepada kita. 

b) Akhlak terhadap bukan manusia (Lingkungan hidup), antara lain: 

1) Sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. 

2) Menjaga dan memanfaatkan alam terutama hewani, nabati, fauna, 

dan flora (hewan dan tumbuh – tumbuhan) yang sengaja 



 

 

diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia dan makhluk 

lainnya. 

3) Sayang sesama makhluk.35 

3. Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Akhlak Siswa 

Kecerdasan Emosional menunjuk kepada suatu kemampuan untuk 

mengendalikan, mengorganisasikan, dan mempergunakan kearah kegiatan yang 

mendatangkan hasil optimal. Emosi yang kendalikan merupakan dasar bagi otak 

untuk dapat berfungsi dengan baik. Kecerdasan emosional mengacu pada 

kesadaran diri untuk mengendalikan emosi. Apabila sebuah emosi tidak terkendali 

orang akan mudah marah. 

Hal ini mengingat emosi adalah dorongan untuk bertindak. Selain itu, dalam 

perilaku individu, emosi mempunyai beberapa peran diantaranya adalah 

memperkuat semangat, melemahkan semangat, menghambat dan mengganggu 

konsentrasi belajar, terganggunya penyesuaian sosial, bahkan suasana emosional 

yang diterima dan dialami individu semasa kecilnya akan mempengaruhi sikapnya 

dikemudian hari. Kecerdasan emosional yang merujuk pada kemampuan 

memotivasi diri sendiri, berusaha menanggapi prestasi, mengendalikan dorongan 

hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati, dan menjaga 

agar beban stress tidk melumpuhkan kemampuan untuk berpikir, beremapati dan 

berdo’a. penting artinya agar siswa dapat mengajarkan agama islam dalam 

kehidupan sehari-hari, supaya nantinya akan membentuk akhlakul karimah yang 

mulia. 

 

                                                 
35 Ali Muhammad Daud, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo  Persada, 2006), 356-

359. 



 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil telaah pustaka yang dilakukan penulis sebelumya yang ada kaitannya 

dengan variabel yang diteliti antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Adwi Trisnaini, tahun 2015, dengan judul “Korelasi 

Lingkungan Keluarga dengan Kecerdasan Emosional Siswa kelas V MI Mamba’ul 

Huda Al Islamiyah Ngabar Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016”. 

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan: 1). Lingkungan keluaraga siswa 

kelas V MI Mamba’ul Huda A-Islamiyah Ngabar Tahun 2015/2016 dengan kategori 

cukup. Hal ini terbukti dengan skor lingkungan keluaraga yaitu: dalam kategori baik 

dengan frekuensi sebanyak 3 responden (9%), dalam kategori cukup/sedang dengan 

frekuensi seabanyak 25 responden (71%), dan dalam kategori kurang dengan 

frekuensi sebanyak 7 responden (20%). 2). Kecerdasan emosional siswa kelas V MI 

Mimba’ul  Huda Al-Islamiyah Ngabar tahun pelajaran 2015/2016 dengan kategori 

cukup. Hal ini terbukti dengan skor kecerdasan emosional siswa, yaitu dalam 

kategori baik dengan frekuensi 4 responden (11%), dalam kategori cukup/sedang 

dengan frekuensi 28 responden (80%), dalam kategori kurang dengan frekuensi 3 

responden (9%). 

Terdapat korelasi positif yang signifikan antara lingkungan keluarga dengan 

kecerdasan emosional siswa kelas V MI mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar tahun 

pelajaran 2015/2016 dengan koefisien korelasi sebesar 0,6382373687 = 0,683, 

terlihat pada taraf signifikan 5%  ∅0= 0,348 dan ∅t 0,349 sehingga ∅0 sehingga ∅0 > ∅t maka Ha diterima. 36 

                                                 
36 Adwi Trisnaini, Korelasi Lingkungan Keluarga dengan Kecerdasan Emosional Siswa  

kelas V MI Mamba’ul Huda Al Islamiyah Ngabar Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016, Tidak diterbitkan, 
(Ponorogo: Skripsi STAIN Ponorogo, 2015). 



 

 

Persamaan pembahasan dalam skripsi terdahulu dengan penelitian penulis 

adalah sama-sama membahas tentang penelitian kuantitatif dengan variabel 

independennya Korelasi Lingkungan Keluarga. Sedangkan perbedaannya adalah 

dalam penelitian terdahulu menggunakan jenis korelasi dengan variabel dependen 

Kecerdasan Emosional dengan jumlah sampel sebanyak  35 siswa kelas V di MI 

Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo, sedangkan dalam penelitian 

penulis dengan variabel dependennya adalah akhlak siswa dengan jumlah sampel 22 

anak kelas IV di MI Al- Jihad Karanggebang Jetis Ponorogo. 

2. Hasil penelitian yang dilakukan Eva Nuril Imro’atin tahun 2013, dengan judul 

“Hubungan Emotional Quotient (EQ) dengan dengan Perilaku Sosial di MI Ma’arif 

Cekok Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan: 1) kecerdasan emosi siswa-siswi MI 

Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo dalam kategori tinggi dengan rincian frekuensi 

sebanyak 27 responden (46%), dalam kategori sedang dengan rincian frekuensi 

sebnayak 6 responden (10%), dan dalam kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 

26 responden (44%). Berdasarkan hasil analisis data dapat dikatakan bahwa 

kecerdasan emosi siswa MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo dalam kategori tinggi. 

2) Perilaku ssosial siswa MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo dalam kategori tinggi 

dengan rincian frekuensi sebanyak 28 responden (47%), dalam kategori sedang 

dengan rincian frekuensi sebanyak 7 responden (12%), dan dalam kategori rendah 

dengan frekuensi sebanyak 24 responden (41%). Berdasarkan analisis data dapat 

dikatakan bahwa perilaku sosial siswa-siswi MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo 

dalam kategori tinggi. Setelah dilakukan perbandingan, ditemukan bahwa ∅ = 0,275 

lebih besar dari ∅tabel = 0,250. Dengan demikian, didapatkan kesimpulan ∅ >  ∅ tabel  



 

 

Yang berati terdapat korelasi antara kecerdasan emosi dengan perilaku sosial 

siswa-siswi MI Ma’arif Cekok Bbadan Ponorogo.37 

Persamaan pembahasan dalam skripsi terdahulu dengan penelitian penulis 

adalah sama-sama membahas tentang penelitian kuantitatif dengan variabel 

independennya kecerdasan emosional. Sedangkan perbedaannya adalah dalam 

penelitian terdahulu dengan menggunakan jenis komparasi dengan variabel 

dependen perilaku sosial dengan jumlah sampel sebanyak  59 di MI Ma’arif Cekok 

Ponorogo, sedangkan dalam penelitian penulis dengan variabel dependennya adalah 

akhlak siswa dengan jumlah sampel 22 anak kelas IV di MI Al- Jihad Karanggebang 

Jetis Ponorogo. 

3. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Evi Lailatul Latifah, tahun 2010, dengan judul 

“Hubungan Antara Kecedasan Emosional dengan Akhlak siswa kelas XI SMA 

Triguna Utama Tanggerang Selatan Tahun Pelajaran 2010”. 

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan: 1) Kecerdasan Emosional siswa 

kelas XI SMA Triguna Utama Tanggerang Selatan dalam kategori tinggi dengan 

rincian frekuensi sebanyak 12 responden (23%), dalam kategori sedang  dengan 

rincian frekuensi 34 responden (64%), dan dalam kategori rendah dengan frekuensi 7 

responden (13%). Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa kecerdasan 

emosional siswa kelas XI SMA Triguna Utama Tanggerang dalam kategori tinggi. 2) 

Akhlak siswa kelas XI SMA Triguna Utama Tanggerang dalam kategori tinggi 

dengan rincian frekuensi 8 responden (15%), dalam kategori sedang dengan rincian 

frekuensi 40 responden (75%), dalam kategori rendah 5 responden (10%). 

                                                 
37 Eva Nuril Imro’atin, Hubungan Emotional (EQ) dengan dengan Perilaku Sosial di MI Ma’arif 

Cekok Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014, Tidak diterbitkan (Ponorogo: Skrpsi STAIN 
Ponorogo, 2013). 



 

 

Berdasarkan analisis data dapat dikatakan bahwa akhlak siswa kelas XI SMA 

Triguna Utama Tanggerang dalam kategori tinggi. Setelah dilakukan perbandingan, 

ditemukan bahwa Ø = 0674 lebih besar 0,273 dari Øtabel = 0,273. Dengan demikian, 

didapatkan kesimpulan Ø > Øtabel. 

Yang berarti terdapat hubungan antara kecerdasan emosional dengan akhlak 

siswa kelas XI SMA Triguna Utama Tanggerang.38 

Persamaan pembahasan dalam skripsi terdahulu dengan penelitian penulis 

adalah sama-sama membahas tentang penelitian kuantitatif dengan variabel 

independennya kecerdasan emosional. Sedangkan perbedaannya adalah dalam 

penelitian terdahulu dengan menggunakan jenis komparasi dengan variabel 

dependen akhlak siswa dengan jumlahsampel sebanyak 53 di SMA Triguna Utama 

Tanggerang, sedangkan dalam penelitian penulis dengan variabel dependennya 

adalah akhlak siswa dengan jumlah sampel 22 anak kelas IV diMI Al-Jihad 

Karanggebang Jetis Ponorogo. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka tersebut di atas, maka kerangka 

berpikir dalam penelitian ini adalah:  

Variabel Independen (X1)  : Kecerdasan Emosional   

Variabel Dependen (Y1) : Akhlak siswa  

1) Jika kecerdasan emosional siswa baik, maka akhlak siswa akan baik. 

2) Jika akhlak siswa kurang baik dan, maka kecerdasan emosional siswa akan rendah. 

 

                                                 
38 Evi Lailatul Latifah. Hubungan Kecerdasan Emosional Terhadap Akhlak Siswa. Jurnal Pendidikan, 

(online), Tahun 2010. (http://www.UINJakarta.ac.i,d, diakses 20 Januari 2017). 

http://www.uinjakarta.ac.i,d/


 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban antara dugaan sementara terhadap masalah 

penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat 

kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1) Ha : Terdapat hubungan yang signifian antara kecerdasan emosional siswa dengan 

akhlak siswa kelas IV MI Al-Jihad Karanggebang Jetis Ponorogo Tahun 

Pelajaran2016/ 2017. 

2) Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifian antara keceerdasan emosional siswa 

dengan akhlak siswa kelas IV MI Al-Jihad Karanggebang Jetis Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2016/2017. 

 

  



 

 

 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Berdasarkan rumusan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, 

yang bersifat pengaruh yang menghubungkan 2 variabel. Variabel pada dasarnya adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga memperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.39 

Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah Kecerdasan Emosional 

siswa di MI Al-Jihad Karanggebang Jetis Ponorogo tahun pelajaran 2017, sedangkan 

variabel dependennya adalah Akhlak siswa di MI Al-Jihad Karanggebang Jetis Ponorogo 

tahun pelajaran 2016/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

                                                 
39 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: 

Alfabeta,2010), 60. 



 

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.40 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV di MI Al-Jihad 

Karanggebang Jetis Ponorogo yang terdiri dari 22 anak. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.41 

Jika jumlah populasi terlalu besar, maka peneliti dapat mengambil sebagian 

dari jumlah total populasi. Sedangkan untuk jumlah populasi kecil sebaiknya  

seluruh populasi digunakan sebagai sumber pengambilan data. 

Dalam penelitian ini karena jumlah populasi kurang dari 30 maka populasi 

dijadikan sampel semua dengan menggunakan sampling jenuh. Sampling jenuh 

adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. Hal ini sering digunakan bila jumlah populasi relatif kecil kurang dari 30 

orang.42 

Dengan demikian sampel penelitian ini adalah semua siswa kelas IV yang 

sekolah di MI Al-Jihad Karanggebang Jetis Ponorogo yang berjumlah 22 anak. 

 

C. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

                                                 
40 Ibid, 117. 
41 Ibid, 118. 
42 Ibid, 124. 



 

 

Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi 

sistematis dan dipermudah olehnya.43 

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang kecerdasan emosional siswa di MI Al-Jihad Karanggebang Jetis 

Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 

2. Data tentang Akhlak siswa di MI Al-Jihad Karanggebang Jetis Ponorogo  tahun 

pelajaran 2016/2017. 

Untuk mengumpulkan data tersebut digunakan angket yang jawabannya 

mengacu pada skala Likert 

Pertanyaan Skor Positif 

Selalu 4 

Sering 3 

Jarang 2 

Tidak 
Pernah 

1 

 

Untuk mengumpulkan data tersebut digunakan angket yang berupa 

pertanyaan. Kisi-kisi angket tersebut adalah: 

Tabel 3.1  

Instumen Pengumpulan Data 

 

Judul 

Penelitian 

Varia

bel 

Penelitian 

Indikator No. Item Instrumen Ket. 

Sebelu

m validitas 

Setela

h validitas 

                                                 
43 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 

134. 
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Kecerd
asan 
Emosional 
(variabel 
X) 

1. Mengenali emosi 
diri 

2. Mengelola emosi 
 

3. Memotivasi diri 
sendiri 

 

 
4. Mengenali emosi 

orang lain 
 

 
5. Membina 

hubungan dengan 
orang lain 

1, 2 
 

3, 4, 5, 6 
 

7, 8, 9. 
10, 11,  12, 
13, 14 

 
15, 16 

,17, 18 
 
 

19, 20, 
21, 22 , 23, 
24, 25 

 

1, 2 
 

4, 6 
 
7, 8, 9, 

10, 11, 12, 
14 

 
 

16, 18 
 
 
 

20, 21, 
22, 23, 24, 
25 

 

Sesudah 
di hitung 
validitasnya 
ada 5 nomor 
yang tidak 
valid 

Akhlak 
(Variabel 
Y) 

1. Akhlak terhadap 
Allah 

 
2. Akhlak terhadap 

makhluk  
 
 
3. Akhlak terhadap 

diri sendiri 

1, 2 
 
3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 
14, 15 

 
16, 17, 

18, 19, 20 

1, 2 
 

3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 
10, 11, 13, 
14 

 
 

16, 17, 
18, 19, 20 

 

Sesudah 
di hitung 
validitasnya 
ada 2 nomor 
yang tidak 
valid 

 
 

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data 

kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung karena berupa 

angka-angka. Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, 

maka penulis menggunakan metode/teknik sebagai berikut: 

1. Teknik Angket/Kuesioner 

Angket/kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya.44
 

                                                 
44 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung:  

Alfabeta, 2010), 142. 



 

 

Dalam buku lain dijelaskan angket adalah kumpulan dari pertanyaan yang 

diajukan secara tertulis kepada seseorang dan cara menjawab juga dilakukan dengan 

tertulis.45 Angket yang digunakan dalam penelitian nanti adalah angket tertutup atau 

terstruktur, angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden 

tinggal memberi tanda (√) pada kolom atau tempat yang sesuai.46 

 

E. TEKNIK ANALISIS DATA 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau 

sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data 

dan berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel 

yang diteliti, melakukan penghitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.47 

Langkah ini diperlukan karena tujan dari analisis data adalah menyusun dan 

menginterprestikan data (kuantitatif) yang sudah diperoleh.48 

Karena penelitiannya adalah data kuantitatif, maka teknik analisis dan 

menggunakan statistik. Adapun penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pra Penelitian  

a. Uji Validalitas 

Validaltas berasal dari bahasa Inggris Validility yang berarti kebahasaan. 

Dalam penelitian, kebahasaan sering dikatakan dengan intrumen atau alat ukur. 

Uji validalitas merupakan syarat yang terpenting dalam suatu evaluasi.49 

                                                 
45 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 

134. 
46 Ibid, 137. 
47 Ibid, 207 
48 Bambang Prasetio & Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan  

Aplikasi (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013),170. 
49 Toha Anggoro, et al, Metode Penelitian (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 5. 



 

 

Salah satu cara untuk menentukan validalitas alat ukurnya adalah dengan 

menggunakan rumus Product Moment yang rumusnya sebagai berikut: 

=  
�  − ( )  ) �  2 −  ( 2) (�  2 −   2

 

Keterangan: 

Rxy =  angka indeks korelasi antara variabel X dan Y.50 

N =  jumlah responden   =  jumlah seluruh nilai X   =  jumlah seluruh nilai Y     =  jumlah hasil perkalian antara nilai X dan Y 

Untuk keperluan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian ini, 

peneliti mengambil sampel sebanyak 28 responden. Dari hasil perhitungan 

validitas item instrumen terhadap 25 butir soal variabel kecerdasan emosional, 

ternyata terdapat 20 soal yang dinyatakan valid yaitu item nomor 1, 2, 4, 6, 8, 7, 

9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Dan dari hasil perhitungan 

validitas item instrumen terhadap 20 butir soal variabel akhlak siswa, ternyata 

terdapat 18 soal yang dinyatakan valid yaitu item nomor 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20..  Adapun untuk skor jawaban angket untuk uji 

validitas variabel kecerdasan emosional dapat dilihat pada lampiran 7 halaman 

89-90  dan untuk skor uji validitas variabel akhlak siswa dapat dilihat pada 

lampiran 15 halaman 100. 

Hasil perhitungan validitas butir soal instrumen penelitian variabel 

kecerdasan emosional dalam penelitian ini secara terperinci dapat dilihat pada 

                                                 
50 Retno Widyaningrum, Statistika  (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2014), 107. 



 

 

lampiran 1 sampai 7 halaman 81-89, dan untuk hasil perhitungan validitas butir 

soal instrumen penelitian variabel akhlak siswa dapat dilihat  pada lampiran 10 

sampai 15 halaman 93-100. Dari hasil perhitungan validitas item instrumen di 

atas dapat disimpulkan dalam tabel rekapitulasi dibawah ini: 

 

 

 

Tabel 3.2 

 

Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal Instrumen Penelitian Kecerdasan Emosional  

 

No.Butir soal “r” hitung “r” tabel Keputusan 

1 0.455726 0.374 Valid 

2 0.425189 0.374 Valid 

3 0.242476 0.374 Drop  

4 0.398029 0.374 Valid 

5 0.253954 0.374 Drop  

6 0.378893 0.374 Valid 

7 0.397166 0.374 Valid 

8 0.375718 0.374 Valid 

9 0.501261 0.374 Valid 

10 0.385818 0.374 Valid 

11 0.428718 0.374 Valid 

12 0.40883 0.374 Valid 

13 0.610594 0.374 Drop  

14 0.434448 0.374 Valid 

15 0.412969 0.374 Valid 

16 0.56051 0.374 Valid 

17 -0.58008 0.374 Drop  

18 0.450546 0.374 Valid 

19 0.040802 0.374 Drop  

20 0.609183 0.374 Valid 

21 0.439531 0.374 Valid 

22 0.439531 0.374 Valid 

23 0.382601 0.374 Valid 

24 0.423804 0.374 Valid 

25 0.39712 0.374 Valid 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal Instrumen Penelitian akhlak siswa 

 

No.Butir soal “r” hitung “r” tabel Keputusan 

1 0.37623 0.374 Drop 

2 0.448735 0.374 Valid 

3 0.632676 0.374 Valid 

4 0.408231 0.374 Valid 

5 0.517919 0.374 Valid 

6 0.496265 0.374 Valid 

7 0.411506 0.374 Valid 

8 0.473299 0.374 Valid 

9 0.412079 0.374 Valid 

10 0.377129 0.374 Valid 

11 0.44045 0.374 Valid 

12 0.159665 0.374 Drop  

13 0.375368 0.374 Valid 

14 0.388798 0.374 Valid 

15 0.089933 0.374 Drop  

16 0.41093 0.374 Valid 

17 0.376552 0.374 Valid 

18 0.381508 0.374 Valid 

19 0.408133 0.374 Valid 

20 0.577223 0.374 Valid 

 

Nomor-nomor soal yang dianggap valid tersebut kemudian dipakai untuk 

pengambilan data dalam penelitian ini, sehingga butir soal instrumen dalam 

penelitian ini ada 20 soal instrumen untuk angket kecerdasan emosional, dan 18 

soal instrumen untuk tes akhlak siswa. 

b. Uji Reliabilitas 

Suatu instrumen dikatakan reliabilitas jika pengukurannya konsisten 

cermat dan akurat.51 Rumus yang digunakan untuk mengukur instrument tes 

dalam penelitian ini menggunakan rumus Sperman Brown, dengan membelah 

item-item genap dan ganjil.  

                                                 
51 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan:  Suatu Pendekatan Praktek dengan  

Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2012), 85. 



 

 

Rumusnya:   

�1 =  
2  ��
1 +  �� 

Keterangan: 

ri =  reliabilitas internal seluruh instrument 

rb    =  korelasi produk momen antara belahan  pertama dan belahan kedua.52 

Dari hasil perhitungan reliabilitas di atas, dapat diketahui nilai reliabilitas 

instrumen variabel kecerdasan emosional siswa kelas IV sebesar 0,73677481 

kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel pada taraf signifikan 5% adalah 

sebesar 0.374 karena “r” hitung > “r” tabel, yaitu 0,73677481 > 0,374 maka 

instrumen tersebut dinyatakan reliabel.  

Dan untuk nilai reliabilitas instrumen variabel akhlak siswa kelas IV 

sebesar 0,5 kemudian dikonsultasikan  dengan “r” tabel pada taraf signifikan 5% 

adalah sebesar 0,374 karena “r” hitung > “r” tabel, yaitu 0.5 > 0.3,74 maka 

instrumen tersebut dinyatakan reliabel. 

2. Analisis  Hasil Penelitian  

a. Mean dan Standar Deviasi 

Untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2 digunakan analisis statistik 

deskriptif, dengan menghitung mean dan standart deviasi yang digunakan untuk 

menentukan kategori data yang diteliti, dengan rumus sebagai berikut: 

Rumus mean : =
 �

 dan =   � 2� − [
 �� ]

2

  

=  
 �

 dan =   � 2� − [
 �� ]

2

  

                                                 
52 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 

156. 



 

 

Keterangan: 

Mx atau My = mean yang dicari 

∑fx atau ∑fy = jumlah dari hasil perkalian antara midpoint dari masing-

masing interval, dengan frekuensinya yang sudah dikuadratkan. 

N = Number of cases 

SDx atau SDy = Standar Deviasi53 

Setelah mean dan standar deviasi ditemukan hasilnya, kemudian dibuat 

pengelompokan. Patokan untuk menetukan pengelompokanmenggunakan rumus 

Mx + 1.SD dikatakan tinggi, Mx -1.SD dikatakan rendah, dan diantara Mx + 

1.SD sampai Mx – 1.SD dikatakan sedang.54 

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas yang paling sederhana adalah membuat grafik distribusi 

frekuensi data. Mengingat kesederhanaan tersebut, maka pengujian normalitas 

data sangat tergantung pada kemampuan data dalam mencermati ploting data. 

Jika jumlah data cukup banyak dan penyebarannya tidak 100% normal (normal 

sempurna), maka kesimpulan yang ditarik berkemungkinan salah. Untuk 

menghindari kesalahan tersebut lebih baik kita pakai beberapa rumus yang telah 

diuji keterandalannya yaitu uji Kolmogorov Smirnov, Lilieforsc dan Chi Square.55 

Dalam penelitian ini menggunakan rumus Kolmogorof Smirnov, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Merumuskan Hipotesa 

2) Menghitung rata-rata dengan menggunakan tabel distribusi tunggal. 

                                                 
53 Ibid, 95-96. 
54

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 449. 
55 Retno Widyaningrum, Statistika  (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2015), 204. 



 

 

Rumus mean: =
 �

 

Rumus standar deviasi: =   � 2� − [
 �� ]2 

3) Menghitung nilai fkb. 

4) Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah data (
��) 

5) Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data (
���� ). 

6) Menghitung nilai Z dengan rumus X adalah data nilai asli dan µ adalah rata-

rata sampel atau mean sedangkan σ adalah simpangan baku populasi dapat 

ditaksir dengan nilai standar deviasi dari sampel. Nilai Z akan dihitung setiap 

nilai setelah diurutkan dari terkecil ke terbesar. 

Rumus Z: =
−µ�  

7) Menghitung P ≤ Z 

8) Untuk nilai a2 didapatkan dari selisih kolom 5 dan (
����  dan P ≤ Z). 

9) Untuk nilai a1 didapatkan dari selisih kolom 4 dan 8 (
�� dan a2) 

10) Membandingkan angka tertinggi dari a1 dengan tabel Kolmogrov Smirnov. 

11) Uji Hipotesa.56 

 

c. Regresi Linear Sederhana 

Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab pengajuan 

hipotesis atau rumusan masalah ketiga adalah teknik analisis regresi linier 

sederhana. Analisis regresi linier sederhana ini berguna untuk mendapatkan 

hubungan fungsional antara dua variabel, yaitu variabel yang mempengaruhi 

                                                 
56

 Retno Widyaningrum, Statistika , (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2015), 204-208. 



 

 

disebut variabel prediktor, dengan lambang X dan variabel yang dipengaruhi 

disebut variabel kriterium dengan lambang Y.57 Adapun langkah-langkah yang 

digunakan adalah: 

1) Merumuskan/mengidentifikasi variabel. 

2) Menghitung nilai Ẍ. 

3) Menghitung nilai Ῠ. 

4) Menghitung nilai b1 = 
 ∑  −� .  .   ∑ 2 −� .(   )2    

5) Menghitung nilai b0 = Ῠ - b1.Ẍ 

6) Masukkan nilai yang telah didapat ke dalam persamaan regresi linear 

sederhana Ῠ = b0 + b1.x 

7) Uji signifikansi model. 

a) Menghitung SSR = (b0.∑y) + (b1. ∑XY) - ( )2

  

b) Menghitung SSE = ∑ 2 − (b0.∑y + b1.∑XY) 

c) Menghitung SST = ∑ 2- 
( )2�  

d) Menghitung MSR = ��  

e) Menghitung MSE = ��  = −2
 

8) Membuat tabel ANOVA 

Tabel 3.4 

Anova  

 

Variation 

Source 

Degree Of 

Freedom (df) 

Sum of Square 

(SS) 

Mean Square (MS) 

Regression 1 SS Regression 

(SSR) 

MS Regression 

(MSR) 

                                                 
57

 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: alfabeta, 2002), 244. 



 

 

Error n-2 SS Error (SSE) MS Error (MSE) 

Total n-1 SS Total (SST)  

 

 

9) Pengujian parameter secara overall. 

10) Membuat kesimpulan. 

11) Menginterpretasikan parameter model.58 

 

  

                                                 
58 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan (Ponorogo: STAIN Po Press, 2012), 125-130). 



 

 

BAB IV 

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah berdirinya MI Al-Jihad Karanggebang Jetis Ponorogo 

MI Al-Jihad adalah salah satu madrasah tingkat dasar yang dibawah lembaga 

naungan Lembaga Pendidikan Islam Perjuangan (LPDIP) yang telah dinotariskan 

pada 06 juni 2006. Madrasah ini berdiri pada tahun 1946 dan awal nama berdirinya 

MI Al-Jihad adalah BUL (Bustanul Ulum Islamiyah) yang merupakan cabang BUL 

yang ada di desa Tegal Sari. Pada tanggal 1 oktober 1960, BUL diubah namanya 

menjadi MWB (Madrasah Wajib Belajar). Seiring dengan perkembangan zaman dan 

perubahan waktu, serta minat oaring tua untuk menyekolahkan anak nya ke MWB, 

alhadulillah tanggal 20 Maret 1960, MWB resmi memiliki gedung sendiri yang 

berdiri di atas tanah wakaf Bapak Harjo, dan juga pada tahun nama MWB berubah 

menjadi MI Al-Jihad. Disebut Al-Jihad karena madrasah ini didirikan oleh semua 

masyarakat (umat islam) bukan untuk satu golongan dan bukan mengatasnamakan 

ormas (golongan) tertentu.  

2. Letak geografis MI Al-Jihad Karanggebang Jetis Ponorogo 

MI Al-Jihad Karanggebang Jetis Ponorogo menempati areal tanah seluas 

62945 m2. Terletak di jalan Kalimantan No.18 A kelurahan Karanggebang Jetis 

Ponorogo. Adapun batas-batas wilayah MI Al-Jihad Karanggebang Jetis Ponorogo 

adalah sebelah selatan berbatasan dengan rumah warga, sebelah utara berbatasan 

dengan rumah warga, sebelah barat berbatasan dengan rumah warga, dan sebelah 



 

 

timur berbatasan dengan balai desa Karanggebang. Selain itu di sebelah selatan kira-

kira 300 meter terdapat SDN 2 Karanggebang Jetis Ponorogo. 

3. Visi, Misi, dan Tujuan MI Al-Jihad Karanggebang Jetis Ponorogo 

a. Visi MI Al-Jihad Karanggebang Jetis Ponorogo 

“Terwujudnya Madrasah Islami, berprestasi, berbasis ilmu pengetahuan 

dan teknologi, berlandaskan imtaq dan berdinamika pendidikan.” 

Indikator Visi: 

1) Unggul dalam pengembangan kurikulum 

2) Unggul dalam proses pembelajaran 

3) Unggul dalam kelulusan 

4) Unggul dalam sumber daya manusia 

5)  Unggul dalam sarana dan prasarana 

6) Unggul dalam kelembagaan dan managemen sekolah 

7) Unggul dalam penggalangan pembiyayan sekolah 

8) Unggul dalam prestasi akademik dan nonakademik 

9) Unggul dalam disiplin dan percaya diri 

 

 

b. Misi MI Al-Jihad Karanggebang Jetis Ponorogo 

1) Mengembangkan KTSP yang berdeversifikasi dan berorientasi dengan 

peningkatan pelayanan pada siswa sesuai dengan potensi, perkembangan, 

kebutuhan, dan kepentingan siswa, serta tuntutan masyarakat. 



 

 

2) Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan pendekatan nonkonvensional 

diantara CTL, Direct Instruction, Cooperative Learning, dan Problem Base 

Instruction serta Pakem. 

3) Meningkatkan GSA (Gain Score Achievment) ujian nasional/ujian sekolah 

4) Mengoptimalkan kegiatan pengembangan diri tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan 

5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sesuai dengan 

kebutuhan ideal 

6) Menerapkan MBS dan MPMBS secara optimal 

7) Menjalin kerjasama dengan komite sekolah untuk penggalangan pembiayaan 

sekolah 

8) Mengoptimalkan pelaksanaan penilaian otentik secara berkelanjutan 

9) Mengoptimalkan pengalaman ajaran agama menuju anak soleh secara ketat 

dan berkelanjutan 

10) Meningkatkan prestasi akademi dan non akademi 

 

c. Tujuan MI Al-Jihad Karnggebang Jetis Ponorogo 

Selama satu tahun pelajaran Madrasah dapat: 

1) Mengembangkan KTSP dengan dilengkapi silabus tiap mata pelajaran, renana 

pelaksanaan pembelajaran, lembar kegiatan siswa, dan sistem penilaian  

2) Mengembangkan silabus muatan lokal dengan dilengkapi rencana 

pelaksanaan pembelajaran, lembar kegiatan siswa, dan system penilaian 

3)  Mengembangkan program-program pengembangan diri beserta jadwal 

pelaksanannya 



 

 

4) Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan pendekatan nonkonvensional 

diantaranya CTL, Direct Instruction, Cooperative Learning, dan Problem 

Base Instruction  

5) Memperoleh selisih nilai ujian nasiona (GSA)/ sekolah sebesar 0,29 (dari 7,71 

menjadi 8,00) 

6) Mengikutsertakan tenaga kependidikan dan tenaga pendidik dalam pelatihan 

peningkatan profesionalitas melalui kegiatan KKG, MGMP, PTBK, PTK, 

lomba-lomba, seminar, workshop, kursus mandiri, demand driven dan 

kegiatan lain yang menunjang profesionalisme 

7) Memenuhi sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran (ruang media, 

perpustakaan, media pembelajaran Matematika, SAINS dan IPS, dan 

laboratorium ketrampilan) serta sarana penunjang berupa tempat beribadah, 

kebun sekolah, tempat parker, kantin sekolah, lapangan olahraga, dan WC 

sekolah dengan mengedapkan skala prioritas 

8) Melaksanakan manajemen berbasis sekolah dan menejemen peningkatan 

mutu berbasis sekolah secara demokratis, akuntabel, dan terbuka 

9) Menggalang pembiayaan pendidikan secara adil dan demokratis dan 

memanfaatkan secara terencana serta dipertanggung jawabkan secara jujur, 

transparan, dan memenuhi akuntabilitas publik 

10) Mengoptimalkan pelaksanaan penilaian otentik secara berkelanjutan 

11) Mengoptomalkan pelaksanaan program remidi dan pengayaan 

12) Membekali komunitas sekolah agar dapat mengimplementasikan ajaran 

agama melalui kegiatan sholat berjamaah, baca tulis Al-Qur’an, dan 

pengajian keagamaan 



 

 

13) Membentuk kelompok bidang ekstrakulikuler yang bertaraf lokal, regional, 

dan nasional 

14) Mengikutsertakan siswa kedalam kegiatan porseni tingkat kabupaten atau 

jenjang berikutnya 

15) Memiliki tim olahraga dapat bersaing pada tingkat kabupaten atau jenjang 

berikutnya 

16) Memiliki Gudep Pramuka yang berperan serta secara aktif dalam Jambore 

Daerah, serta even permukaan lainnya 

17) Menanamkan sikap santun, berbudi pekerti luhur dan berbudaya, budaya 

hidup sehat, cinta kebersihan, cinta kelstarian lingkungan dengan dilandasi 

keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

 

4. Struktur Organisasi MI Al-Jihad Karanggebang Jetis Ponorogo  

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antar komponen 

bagian-bagian dan posisi-posisi dalam suatu organisasi serta komponen-komponen 

dan tiap organisasi. Sehingga dengan adanya struktur organisasi dalam sekolah akan 

memudahkan untuk menjalankan kebijakan dari kepala sekolah dan seluruh anggota 

warga sekolah dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.  Untuk menjalankan 

kerjasama yang baik dalam menjalankan visi dan misi di MI Al-Jihad Karanggebang 

Jetis Ponorogo, dibutukan organisasi yang nantinya memiliki fungsi dan peran 

masing-masing. Adapun struktur organisasi MI Al-Jihad Karanggebang Jetis 

Ponorogo dapat dilihat pada lampiran  26 pada halaman 120. 

 

5. Sarana Dan Prasarana MI Al-Jihad Karanggebang Jetis Ponorogo 



 

 

Dalam rangka menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas MI Al-

Jihad Karanggebang Jetis Ponorogo memiliki fasilitas-fasilitas sebagai berikut: ruang 

kelas, ruang kepala madrasah, ruang guru, ruang tata usaha, laboratorium komputer, 

toilet guru dan toilet siswa, masjid, mushola, dan kantin. Adapun untuk lengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 25 pada halaman 119.  

 

B. Deskripsi Data Penelitian 

Dalam penelitian ini yang dijadikan obyek penelitian yaitu siswa kelas IV yang 

berjumlah 22 siswa dan peneliti mengambil teknik sampel jenuh sehingga semua siswa 

kelas IV menjadi sampel. 

Pada bab ini dijelaskan masing-masing variabel penelitian yaitu tentang  

kecerdasan emosional dan akhlak diperlukan perhitungan statistik, sedangkan rumus 

yang digunakan adalah rumus Regresi Linear Sederhana. 

1. Kecerdasan Emosional kelas IV MI Al-Jihad Karanggebang 

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan sampel yang diambil dari 

siswa siswi kelas IV MI Al- Jihad Karanggebang tahun pelajaran 2017 dengan jumlah 

22 responden dari populasi sebanyak 22. Adapun komponen yang diukur mengenai 

keceerdasan emosional kelas IV  MI Al- Jihad Kranggebang  adalah dapat dilihat 

dalam tabel dibawah ini: 



 

 

Tabel 4.1 

Kecerdasan Emosional 

 

No  Skor  Frekuensi  

1 73 1 

2 63 1 

3 62 1 

4 61 2 

5 60 2 

6 59 2 

7 56 2 

8 54 2 

9 53 2 

10 52 2 

11 51 1 

12 50 1 

13 47 1 

14 44 1 

15 32 1 

 

Secara terperinci penskoran jawaban angket dari seluruh responden 

dapat dilihat pada lampiran. 

 

2. Akhlak Siswa Kelas IV MI Al-Jihad Karanggebang  

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan sampel yang diambil dari 

siswa kelas IV MI Al- Jihad Karanggebang tahun pelajaran 2017 dengan jumlah 22 

responden dari populasi sebanyak 22. Adapun komponen yang diukur mengenai 

akhlak kelas IV  MI Al- Jihad Kranggebang  adalah dapat dilihat dalam tabel 

dibawah ini: 



 

 

Tabel 4.2 

Akhlak Siswa 

 

NO SKOR FREKUENSI 

1 70 1 

2 69 2 

3 68 1 

4 66 2 

5 65 2 

6 63 1 

7 62 2 

8 61 1 

9 57 2 

10 53 2 

11 52 1 

12 50 1 

13 46 1 

14 45 2 

15 42 1 

Secara terperinci penskoran jawaban angket dari seluruh responden 

dapat dilihat pada tabel. 

 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

Setelah mengadakan penelitian dan memperoleh data yang peneliti butuhkan 

sesuai dengan pembahasan pada skripsi ini, data tersebut belum dimengerti sebelum 

adanya analisis data yang dimaksud. Agar para pembaca dapat mengerti keadaan yang 

sebenarnya seperti dalam gambaran yang ada dalam skripsi ini, maka akan dijelaskan 

dalam analisis berikut ini: 

1. Kecerdasan Emosional 

Dalam analisis ini untuk memperoleh jawaban tentang kecerdasan emosional 

kelas IV MI Al-Jihad peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa angket. 

Setelah mengetahui nilai skor angket yang disebarkan kepada 22 responden, 

kemudian dicari Mx dan SDx untuk menentukan kategori bimbingan belajar baik, 

sedang, ataupun kurang.  

Tabel 4.3 

Perhitungan Mean Dan Standar Deviasi 



 

 

Kecerdasan Emosional Kelas IV MI Al-Jihad 

 

X F Fx x’ fx’ x’2 fx’2 

73 1 7
3 

7 7 4
9 

4
9 

63 1 6
3 

6 6 3
6 

3
6 

62 1 6
2 

5 5 2
5 

2
5 

61 2 1
22 

4 8 1
6 

3
2 

60 2 1
20 

3 6 9 1
8 

59 2 1
18 

2 4 4 8 

56 2 1
12 

1 2 1 2 

54 2 1
08 

0 0 0 0 

53 2 1
06 

-
1 

-
2 

1 2 

52 2 1
04 

-
2 

-
4 

4 8 

51 1 5
1 

-
3 

-
3 

6 6 

50 1 5
0 

-
4 

-
4 

1
6 

1
6 

47 1 4
7 

-
5 

-
5 

2
5 

2
5 

44 1 4
4 

-
6 

-
6 

3
6 

3
6 

32 1 3
2 

-
7 

-
7 

4
9 

4
9 

To
tal 

2
2 

1
212 

- 7 - 3
12 

 

Dari hasil data diatas, kemudian dicari mean dan standar deviasinya dengan 

langkah sebagai berikut: 

=   � 2� − [
 �� ]2  

=  312

22
− [

7

22
]2 

=    312

22
− (0,318181818)² 

 

 



 

 

SDx   14,18181818 − 0,101239669  

SDx =  14,08057851  

SDx = 3,752409694 

Dari hasil diatas diperoleh Mx = 55.09  dan SDx = 3,752409694 . Untuk 

menentukan tingkatan kecerdasan emosional siswa baik, sedang, dan kurang 

dibuat pengelompokkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

a. Skor lebih dari Mx + 1.SD adalah kecerdasan emosional kelas IV MI Al-

Jihad tinggi. 

b. Skor kurang dari Mx - 1.SD adalah tingkatan kecerdasan emosional kelas IV 

MI Al-Jihad rendah. 

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

emosional kelas IV MI Al-Jihad sedang. Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1. SD = 55,09 + 1. 3,752409694  

 =  58,84331878 

 =  58 (dibulatkan) 

Mx – 1. SD = 55,09 -  1. 3,752409694 

= 51,33759031 

= 51 (dibulatkan) 

Untuk mengetahui dengan jelas tentang kecerdasan kelas IV MI Al-Jihad 

sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.4 

Kecerdasan Emosional 

 

N
o 

Nilai Frekue
nsi 

Kateg
ori 

1 Lebih dari 59 7 Tingg



 

 

i 

2 44-51 10 Sedan
g 

3 Kurang dari 
44 

5 Rend
ah 

Jumlah 22  

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa kecerdasan emosional 

kelas IV MI Al-Jihad dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 7 siswa, 

kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 10 siswa, dan kategori rendah 

dengan frekuensi sebanyak 5 siswa. Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa kecerdasan emosional kelas IV MI Al-Jihad tergolong sedang. 

2. Akhlak Siswa kelas IV MI Al-Jihad Karanggebang 

Untuk memperoleh data tentang akhlak siswa di MI MI Al-Jihad 

Karanggebang tahun pelajaran 2016/2017, peneliti menggunakan teknik angket yang 

disebarkan kepada 22 siswa-siswi kelas IV. Setelah mengetahui nilai skor angket 

yang disebarkan kepada 22 responden, kemudian dicari Mx dan SDx untuk 

menentukan kategori akhlak siswa baik, sedang, dan kurang dengan beberapa 

langkah-langkah sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 4.5 

Perhitungan Mean Dan Standar Deviasi 

Kecerdasan Emosional Siswa Kelas IV MI Al-Jihad 

 

y F Fy y’ fy’ y’2 fy’2 

70 1 70 7 7 49 49 

69 2 138 6 12 36 144 

68 1 68 5 5 25 25 

66 2 132 4 8 16 64 

65 2 130 3 6 9 36 

63 1 63 2 2 4 4 

62 2 124 1 2 1 4 

61 1 61 0 0 0 0 

57 2 114 -1 -2 1 4 

53 2 106 -2 -4 4 16 

52 1 52 -3 -3 9 9 

50 1 50 -4 -4 16 16 

46 1 46 -5 -5 25 25 



 

 

45 2 90 -6 -12 36 144 

42 1 42 -7 -7 49 49 

To
tal  

2
2 1286 - 

5 - 
589 

 

Dari hasil data diatas, kemudian dicari mean dan standar deviasinya 

dengan langkah sebagai berikut: 

a) Mencari mean (rata-rata) dari variabel y 

=  
 �

  

 = 
1286

22
  

 = 58,45454545 

b) Mencari standar deviasi dar variabel  

SD  =  � 2� − [
 �� ]2 

= 589

22
− [

5

22
]2 

=  589

22
− 0,227272727²  

=  26,25619835 − 0,051652892 

=  26,25619835 

= 5,124080244 

Dari hasil di atas dapat diketahui My = 58,45454545 dan SDy = 

5,124080244. Untuk menentukan tingkatan akhlak siswa  tinggi, sedang, dan 

rendah dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

a) Skor lebih dari My + 1.SD adalah tingkatan akhlak siswa kelas IV di MI 

Al-Jihad Karanggebang 



 

 

b) Skor kurang dari My - 1.SD adalah tingkatan akhlak siswa kelas IV di MI 

Al-Jihad Karanggebang tinggi rendah. 

c) Dan skor antara My + 1.SD sampai dengan My + 1.SD tingkatan akhlak 

siswa kelas IV di MI Al-Jihad Karanggebang sedang. Adapun 

perhitungannya adalah: 

My + 1.SD = 58,45454545 + 5,124080244 

  = 63,57408024 

  = 63 (dibulatkan) 

 

My - 1.SD = 58,45454545 – 5,124080244 

= 53,32591976  

= 53 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor 63 keatas dikategorikan 

hasil belajar siswa tinggi, skor 53 ke bawah dikategorikan hasil belajar siswa 

kurang, dan skor diantara 53 sampai 63 hasil belajar siswa dikategorikan 

sedang. Untuk mengetahui dengan jelas tentang tingkatan akhlak siswa MI 

Al- Jihad Karanggebang sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Kategori Akhlak Siswa 

 

N

o 

Nilai Freku

ensi 

Kategor

i 

1 Lebih dari 
63 

7 Tinggi 

2 53 – 63 9 Sedang 

3 Kurang 
dari 53 

6 Rendah 

Jumlah 22  

 



 

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa akhlak siswa kelas IV MI 

Al-Jihad dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 7 siswa, kategori 

sedang dengan frekuensi 9 siswa, dan kategori rendah dengan frekuensi 6 

siswa. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa akhlak siswa 

kelas IV MI Al-Jihad adalah sedang. 

 

3. Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Akhlak Siswa Kelas IV MI Al-Jihad 

Karanggebang  

Sebelum melakukan analisis data tentang pengaruh kecerdasan emosional 

terhadap akhlak siswa  kelas IV MI Al-Jihad Karanggebang, peneliti melakukan uji 

normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data dari masing-masing 

siswa  yaitu kecerdasan emosional dan karakter peserta didik yang berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal atau tidak. 

Uji normalitas bimbingan belajar menggunakan rumus Kolmogorof-Smirnov 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Langkah 1: Merumuskan hipotesis 

 Ho: data berdistribusi normal 

  Ha : data tidak berdistribusi normal 

Langkah 2: Membuat tabel distribusi frekuensi. 

  Menghitung mean dan standar deviasi 

=  
 �

 

 = 
1212

22
  

Mx = 55,09 



 

 

=   � 2� − [
 �� ]2 

  =   3097,545455 − 3034,9 

 =  63,545455 

= 7,971540315 

Langkah 3: Menghitung nilai fkb. 

Langkah 4:Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah data (
��). 

Langkah 5: Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data (
���� ). 

Langkah 6: Menghitung nilai Z dengan rumus X adalah data nilai asli dan µ 

adalah rata-rata sampel atau mean sedangkan σ adalah simpangan 

baku populasi dapat ditaksir dengan nilai standar deviasi dari sampel. 

Nilai Z akan dihitung setiap nilai setelah diurutkan dari terkecil ke 

terbesar. 

  Rumus Z: =
−µ�  

Langkah 7:  Menghitung P ≤ Z. Probabilitas di bawah niai Z dapat 

dicari pada tabel Z yaitu dengan melihat nilai Z pada kolom 1 

kemudian pada taraf signifikansi yang terletak pada leher tabel. 

Langkah 8: Untuk nilai a2 didapatkan dari selisih kolom 5 dan (
����  dan  

P ≤ Z) 

Langkah 9: Untuk nilai a1 didapatkan dari selisih kolom 4 dan 8 (
�� dan a2) 

Langkah 10: Membandingkan angka tertinggi dari a1 dengan tabel 



 

 

Kolmogrov Smirnov. Diperoleh a1 maksimum 0.123 dan D(0,05,22) dari 

tabel adalah 0,294 

Langkah 11: Uji Hipotesa. 

 Dari hitungan yang disajikan dalam tabel diatas dapat diketahui a1max 

sebesar 0.123  Sedangkan kriterianya, 

Ho diterima jika a1 maksimum ≤ Dtabel 

Ho ditolak jika a1 maksimum ≥ Dtabel 

Karena hasil hitungan maksimal nilai a1 adalah 0,123 dimana angka 

tersebut lebih kecil dari tabel, dengan demikian keputusan yang dapat diambil 

adalah menerima Ho yang berarti distribusi data adalah normal. Adapun hasil 

perhitungan uji normalitas masing-masing variabel x dan variabel y dapat dilihat 

secara terperinci pada lampiran 6 halaman 84. 

Setelah diketahui data variabel X dan Y berdistribusi normal maka bisa 

digunakan kedalam rumus regresi linear sederhana untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh antara keduanya. Untuk menganalisis data tentang pengaruh 

kecerdasan emosional terhadap akhlak siswa kelas IV MI Al-Jihad 

Karanggebang tahun pelajaran 2017, peneliti menggunakan teknik penghitungan 

Regresi Linear Sederhana dengan dengan beberapa langkah sebagai berikut: 

 

 

 

a. Membuat tabel perhitungan 

Adapun tabel perhitungan pemanfaatan media massa elektronik audiovisual 

dan karakter peserta didik secara terperinci pada tabel sebagai berikut: 



 

 

Tabel 4.7 

Hasil Perhitungan Kecerdasan Emosional Terhadap Akhlak Siswa Kelas IV MI Al-

Jihad  
∑X ∑Y ∑X.Y ∑X2 ∑Y2 

1212 1286 72216 68146 76836 

 

b. Menghitung nilai   
   = 

��    = 
1212

22
   = 55,09 

c. Menghitung nilai   

        = 
��    = 

1286

22
   = 58,454545 

d. Menghitung nilai b1 

       b1 =  
 ∑  −� .  .   ∑ 2 −� .(   )2  

                  =  
72216−22×(55,09 ×58,454545 )

68146−22 ×(55,09)2   

                 =  
72216−70846 ,90854

 68146−22×(55,09)2
 

           = 
1369,09146

68146−22×3035,008264
  

 

 

           = 
1369,09146

68146−66770 ,18181
 

          = 
1360,09146

1375,81819
 

         = 0,98856918. 

e. Menghitung nilai b0 

b0 =   - b1   
   = 58,454545 -0,98856918  x 55,09 

   = 58,454545 – 54,46117482 



 

 

   = 3,99337018 

f. Mendapatkan model atau persamaan regresi linier sederhana 

  = b0 + b1x 

   = 3,99337018 + 0,98856918x 

Interpretasi: Berdasarkan perhitungan tersebut, didapatkan persamaan 

atau model regresi linier sederhananya adalah:   = 3,99337018 + 0,98856918x 

Dari model tersebut dapat diketahui bahwa akhlak siswa (Y) akan 

meningkat apabila kecerdasan emosional (X) ditingkatkan dan sebaliknya. 

g. Setelah menemukan model persamaan regresi linier sederhana kemudian 

melakukan Uji signifikasi model dengan langkah sebagai berikut: 

 

1) Menghitung SSR 

SSR = (b0∑y + b1 ∑xy) - –(∑ )2

28
 

        = (3,99337018 x 1286 +0,98856918 x 1286)  –(1286)2

22
 

        = (5135,474051 + 71390,5119) – 
1653796

22

 

           = 76525,98595 – 75172,54545 

        = 1353,4405 

2) Menghitung SSE 

SSE = ∑y2 – (b0∑y+b1∑xy) 

        = 76836– (3,99337018 x 1286 + 0,98856918  x 72216) 

        = 76836 – (5135,474051+ 71390,5119) 

        = 76836 – 76525,98595 



 

 

        = 310,01405. 

3) Menghitung SST 

SST = SSR + SSE 

        =  1353,4405+ 310,01405 

        = 1663,45455. 

4) Menghitung MSR 

MSR = ��  

          = 
1353,4405

1
 

          = 1353,4405. 

 

5) Menghitung MSE 

MSE = ��  

         = 
310,01405�−2

 

         = 
310,01405

20
 

         = 15,5007025. 

6) Membuat tabel anova 

Dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil 

perhitungan tabel Anova. 

Tabel 4.8 

Tabel Anova (Analysis of Variance) 

Variance 

Source 

Degree 

Freedom (df) 

Sum of 

Square (SS) 

Mean 

Square (MS) 

Regression 1 SSR = 
1353,4405 

MSR =  
1353,4405 

Error n-2 = 20 SSE =  
310,01405 

MSE =  
15,5007025 

 



 

 

7) Mencari Fhitung 

Uji Overall 

Hipotesis: 

 Ho : �1 = 0 

 Hi : �1 ≠ 0 

 

 

 

Daerah penolakan: 

 Fhitung =  

                    = 
1353 ,4405

15,5007025
 

                    = 87,3147846. 

8) Mencari Ftabel 

Untuk mencari “F” tabel diketahui n = 22, derajat bebas (db/ df) dapat 

dicari dengan rumus db = n-nr = 22 – 2 = 20. Dengan melihat tabel 

distribusi “F” pada taraf signifikasi 0,05 maka diperoleh angka pada tabel 

adalah sebesar 4,35. 

9) Kesimpulan 

Dari persamaan regresi linier sederhana di atas, maka: 

Fhitung > Ftabel yaitu : 87,3 > 4,35 artinya kecerdasan emosional 

berpengaruh terhadap akhlak siswa. 

h. Menghitung koefisien determinasi 

Menghitung nilai R2 



 

 

R2 =  

     = 
1353 ,4405

1663,45455
 

     = 0,813632389 

R2 = 81,3632389% 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R2) di atas, 

didapatkan nilai sebesar 81,3632389%, artinya kecerdasan emosional sebesar 

81,3632389% terhadap akhlak siswa kelas IV MI Al-Jihad karanggebang, dan 

sisanya 18,636761% dipengaruhi oleh faktor yang tidak masuk dalam 

penelitian ini. 

 

D. Interprestasi dan Pembahasan 

Berdasarkan tabel analisis data di atas, dapat diketahui bahwa kecerdasan 

emosional dalam kategori tinggi sebanyak 7 responden (31,18%)  dalam kategori sedang 

atau cukup sebanyak 10 responden  (45,45%) dan dalam kategori rendah sebanyak 5 

reponden (22,72%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kecerdasan emosional 

kelas IV MI Al-Jihad Karanggebang termasuk kategori sedang atau cukup dengan 

dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan prosentase 45,45%. 

Berdasarkan tabel analisis data diatas, dapat diketahui bahwa akhlak siswa kelas 

IV MI Al-Jihad Karanggebang dalam kategori tinggi sebanyak 7 responden (31,18%) 

dalam kategori sedang atau cukup sebanyak 9 responden (40,90%) dan dalam kategori 

rendah sebanyak 6 responden (27,272%) . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

termasuk kategori sedang atau cukup dengan dinyatakan dalam kategorisasi 

menunjukkan prosentase 50%. 



 

 

Setelah nilai regresi linier sederhana diketahui, untuk analisis interpretasinya 

diketahui n adalah 22. Kemudian dikonsultasikan dengan tabel distribusi “f” tabel pada 

taraf signifikan 5%, Fhitung = 87,3147846 dan F tabel= 4,35 maka F hitung > F tabel 

sehingga Ho ditolak/ Ha diterima. 

Berdasarkan analisis data dengan statistik di atas ditemukan bahwa  Fhitung lebih 

besar dari F tabel. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu 

Ha yang berbunyi “ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap akhlak siswa kelas IV 

MI Al-Jihad Karanggebang Tahun Pelajaran 2017” diterima. 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R2) didapatkan nilai sebesar 

81,3632389%. Artinya variabilitas/keragaman faktor kecerdasan emosional (x) 

berpengaruh sebesar 81,3632389% terhadap akhlak siswa (y) dan 18,636761% sisanya 

dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian deskripsi data dan analisis data dalam penelitian ini dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kecerdasan Emosional dalam kategori tinggi sebanyak 7 responden (31,18%)  dalam 

kategori sedang atau cukup sebanyak 10 responden  (45,45%) dan dalam kategori 

rendah sebanyak 5 reponden (22,72%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

Kecerdasan Emosional kelas IV MI Al-Jihad Karanggebang termasuk kategori 

sedang atau cukup dengan dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan prosentase 

45,45%. 



 

 

2. Akhlak Siswa MI Al-Jihad Karanggebang dalam kategori tinggi sebanyak 7 

responden (31,18%) dalam kategori sedang atau cukup sebanyak 9 responden 

(40,90%) dan dalam kategori rendah sebanyak 6 responden (27,27%) . Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa Akhlak siswa termasuk kategori sedang atau cukup 

dengan dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan prosentase 40,90%. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara Kecerdasan Emosional  terhadap Akhlak siswa 

kelas IV MI Al-Jihad Karanggebang tahun pelajaran 2016/2017, yaitu dengan 

diperoleh nilai dari hasil perhitungan regresi linier sederhana 81,3632389 yang lebih 

besar dari nilai pada tabel distribusi frekuensi  20 yang pada taraf signifikansi 5% 

diperoleh nilai 4,35 dan pada taraf signifikansi 1% diperoleh nilai 8,10. 

 

B. Saran 

Berdasaran hasil penelitian, maka saran-saran diberikan sebagai sumbangan 

pemikiran untuk meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya dan meningkatkan 

kompetensi Siswa MI Al-Jihad Karanggebang pada khususnya. 

1. Bagi Sekolah 

Agar akhlak siswa di MI Al-Jihad Karanggebang semakin baik maka diharapkan 

pembiasaan dan bimbingan Akhlak di MI Al-Jihad Karanggebang  tidak hanya untuk 

kelas IV melainkan untuk semua kelas. 

2. Bagi Guru : 

Untuk meningkatkan keterampilan berakhlak yang baik diharapkan 

menggunakan  contoh-contoh dan pembiasaan akhlak baik. 

3. Bagi Peserta Didik 



 

 

a) Peserta didik hendaknya dapat membiasakan akhlak yang baik dan berperilaku 

yang sesuai dan tidak sesuai untuk  diterapkan. 

b) Siswa dapat mengaplikasikan akhlak yang baik dalam kegiatan sehari-hari. 
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