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Kata kunci : Kecerdasan Emosional, Kedisiplinan siswa. 

Disiplin merupakan hal yang sangat penting dalam berbagai aktivitas manusia 

sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan. Disiplin dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, salah satunya yaitu kecerdasan emosional. Maka perlu adanya kedisiplinan 

dalam membentuk pengendalian emosi anak. Kedisiplinan sering dikaitkan dengan 

ketaatan dan kepatuhan seseorang terhadap tata tertib, kaidah-kaidah serta aturan-

aturan yang berlaku di tempat tertentu. Berdasarkan observasi yang dilakukan di 

SMPN 12 Madiun khususnya di kelas VIII masih terdapat siswa yang tidak bisa 

menahan emosinya ketika pelajaran berlangsung seperti bersikap tidak sopan pada 

guru, mengucapkan kata kotor, serta masih ada siswa yang kurang disiplin, ketika 

pelajaran sudah berlangsung baru masuk kelas. Dari sini, peneliti mengadakan 

penelitian mengenai pengaruh kecerdasan emosional terhadap kedisiplinan siswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kecerdasan emosional siswa 

kelas VIII SMPN 12 Madiun, (2) mengetahui tingkat kedisiplinan siswa kelas VIII 

SMPN 12 Madiun, (3) mengetahui ada tidaknya pengaruh kecerdasan emosional 

terhadap kedisiplinan siswa kelas VIII SMPN 12 Madiun tahun pelajaran 2017/2018. 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif yang bersifat pengaruh (regresi) yang dilaksanakan di SMPN 12 Madiun. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII yang berjumlah 240 siswa. 

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara random sampling (sampel acak) 

dengan jumlah 50 sampel. Penelitian ini menggunakan angket sebagai instrument  

pengumpulan data. 

Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa (1) kecerdasan emosional siswa 

kelas VIII SMPN 12 Madiun termasuk kategori sedang dengan prosentase 66,66%. 

(2) tingkat kedisiplinan siswa kelas VIII SMPN 12 Madiun termasuk kategori tinggi 

dengan prosentase 85%. (3)Ada pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap 

Kedisiplinan siswa kelas VIII SMP Negeri 12 Madiun. Karena         sebesar 8,697 

lebih besar dari         dengan taraf signifikan 5% = 4,00. Besarnya pengaruh dari 

kecerdasan emosional terhadap kedisiplinan siswa sesuai perhitungan koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 13% sedangkan sisanya 87% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kedisiplinan merupakan salah satu masalah besar dalam proses 

membangun Negara terutama dalam dunia pendidikan.
1
 Sebuah proses 

pendidikan tidak akan berhasil jika tidak ada penerapan disiplin kepada para 

siswa dan komunitas sekolah. Disiplin adalah kemampuan memantaskan waktu 

untuk melakukan hal-hal yang positif guna mencapai sebuah prestasi. Disiplin 

juga merupakan kemampuan berbuat yang memberikan manfaat bagi diri, orang 

lain dan lingkungan.
2
 

Tujuan besar pendidikan sebagaimana amanat Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003 adalah membangun peradaban bangsa yang bermartabat. Bangsa 

yang bermartabat menunjukkan pada keinginan kuat untuk memiliki watak atau 

karakter sebagai bangsa yang berdaulat. Inilah tujuan besar yang harus menjadi 

rujukan norma, kode etik, dan batasan perbuatan dari setiap sekolah dalam 

melakukan proses pendidikan dalam mendidik peserta didik yang semakin 

terdidik dengan pendidikan terbaik.
3
    

Melihat kondisi banyaknya penyimpangan moral di kalangan anak-anak 

dan remaja saat ini, menjadikan tugas yang diemban oleh para guru dan 

                                                           
1
 Mahmud , dkk, Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya (Bandung: Remaja Rosdakarya 

Offset, 2015), 108. 
2
 Jejen Musfah, Manajemen Pendidikan Teori, Kebijakan, dan Praktik (Jakarta: Kencana, 

2015), 41. 
3
 Mursidin, Moral Sumber Pendidikan Sebuah Formula Pendidikan Budi Pekerti di 

Sekolah/Madrasah (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 52. 



 

 
 

perencana di bidang pendidikan moral sangat rumit.
4
 Moralitas remaja ini 

penting diperhatikan, sebab akan menentukan nasib dan masa depan mereka 

serta kelangsungan hidup bangsa Indonesia umumnya.
5
 Maka perlu adanya 

Kecerdasan emosional (EQ) untuk membantu anak dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya.
6
  

Dalam bukunya Steven J. Stein, yang berjudul Ledakan EQ; 15 Prinsip 

Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses menjabarkan bahwa EQ adalah 

penilaian yang bisa mencegah munculnya perilaku buruk; Meningkatkan EQ 

pada remaja dapat membantu mengurangi resiko tabiat keras berlebihan dan 

membantu mencegah kebrutalan yang terjadi di sekolah. Pengembangan 

kecerdasan emosional di usia dini memberikan seseorang bekal yang baik untuk 

masa dewasanya. Makmun Mubayidh menambahkan dalam bukunya yang 

berjudul Kecerdasan & Kesehatan Emosional Anak bahwa EQ merupakan suatu 

kecerdasan sosial yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam 

memantau naik emosi dirinya maupun emosi orang lain, dan juga 

kemampuannya dalam membedakan emosi dirinya dengan emosi orang lain, di 

mana kemampuan ini digunakannya untuk mengarahkan pola pikir dan 

perilakunya. Pernyataan di atas mengidikasikan bahwa seseorang yang pintar itu 

berubah menjadi bodoh, karena apa yang telah dicita-citakan, dapat hancur 

                                                           
4
 C. Asri Budiningsih, Pembelajaran Moral (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 3. 

5
 Ali Maksum, Sosiologi Pendidikan (Malang: Madani, 2016), 154.  

6
 Hamzah B.Uno, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2006), 68. 



 

 
 

berantakan karena ketidakmampuannya untuk mengendalikan diri sendiri. Hal 

ini tentunya baik berupa pengendalian nafsu ataupun emosi yang akan 

mengarahkan pola pikir dan perilakunya.
7
 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses pembentukan disiplin 

akan dapat terbentuk dengan baik apabila didukung kemampuan memahami 

dalam menerapkan kekuatan dengan emosi sebagai sumber energi yang 

merupakan pusat bertindak bagi seseorang. Maka perlu adanya kedisiplinan 

dalam membentuk pengendalian emosi anak. Kedisiplinan sering dikaitkan 

dengan ketaatan dan kepatuhan seseorang terhadap tata tertib, kaidah-kaidah 

serta aturan-aturan yang berlaku di suatu tempat tertentu.
8
 

Berdasarkan penelitian lapangan pada tanggal 01 maret 2018, pukul 

10.10 WIB, di SMPN 12 Madiun khususnya kelas VIII,  masih ada siswa yang 

tidak bisa menahan emosinya ketika bertemu dengan siswa lain yang tidak 

disukainya, masih ada siswa yang mengucapkan perkataan kotor, bersikap tidak 

sopan dengan orang yang lebih tua, adanya senioritas, gaduh pada saat jam 

pelajaran, masih ada siswa menggerombol di luar kelas pada saat jam pelajaran. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka ingin dikaji lebih jauh atau perlu diketahui 

seberapa besarnya pengaruh kecerdasan emosional terhadap kedisiplinan siswa 

kelas VIII SMP Negeri 12 Madiun. Sehingga peneliti ingin menuangkannya 

                                                           
7
 Putri Wahyuningtyas, “Hubungan antara Kecerdasan Emosional dan Motivasi Belajar 

dengan Perilaku Belajar Siswa Mata Pelajaran pendidikan Agama Islam (PAI) Di SMPN 01 Jenangan, 

Ponorogo,” Cendekia, Vol 12 (Juni 2014), 50. 
8
 Amier Daien Indra Kusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 1995), 

142. 



 

 
 

kedalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap 

Tingkat Disiplin Siswa kelas VIII SMPN 12 Madiun Tahun pelajaran 

2017/2018. 

B. Batasan Masalah 

Mengingat permasalahan dalam suatu penelitian dapat berkembang 

menjadi masalah yang lebih luas, maka perlu adanya suatu lingkup  dan batasan  

masalah sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMPN 12 Madiun. 

2. Kecerdasan emosional yaitu merujuk pada kemampuan mengenali perasaan 

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

kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam 

hubungan dengan orang lain. 

3. Kedisiplinan yaitu merujuk pada sejenis keterlibatan aturan dalam mencapai 

standar yang tepat atau mengikuti peraturan yang tepat dalam berperilaku. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diurai di atas, terdapat 

beberapa rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kecerdasan emosional siswa kelas VIII SMPN 12 Madiun? 

2. Bagaimana tingkat kedisiplinan siswa kelas VIII SMPN 12 Madiun? 

3. Adakah pengaruh kecerdasan emosional terhadap kedisiplinan siswa kelas 

VIII SMPN 12 Madiun tahun pelajaran 2017/2018? 

 



 

 
 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui kecerdasan emosional siswa kelas VIII SMPN 12 

Madiun. 

2. Untuk mengetahui tingkat kedisiplinan siswa kelas VIII SMPN 12 Madiun. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap kedisiplinan 

siswa kelas VIII SMPN 12 Madiun tahun pelajaran 2017/2018. 

E. Manfaat Penelitian 

Selain memiliki tujuan, sebuah penelitian haruslah memiliki manfaat. 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritik 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pembentukan kecerdasan emosional dan kedisiplinan pada siswa 

dalam dunia pendidikan. 

b. Dapat digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan pengetahuan tentang seperti apa kecerdasan 

emosional terhadap kedisiplinan siswa kelas VIII SMPN 12 Madiun. 

b. Bagi Guru 



 

 
 

1) Dari penelitian ini diharapkan guru dapat menumbuhkan 

kecerdasan emosional yang baik pada siswa SMPN 12  Madiun. 

2) Sebagai bahan pertimbangan baru dalam rangka meningkatkan 

kecerdasan emosional siswa SMPN 12 Madiun yang berkaitan 

dengan lingkungan sekitarnya.  

c. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi siswa 

SMPN 12 Madiun untuk meningkatkan kedisiplinan siswa.  

d. Bagi Peneliti 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan 

masukan bagi penelitian serupa di masa yang akan datang 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk mempermudah pembaca 

menelaah isi kandungan yang ada dalam laporan penelitian. Penelitian ini terdiri 

dari lima bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut: 

Bab pertama, Pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk memberikan 

gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan yang meliputi latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, landasan teori, telaah hasil penelitian terdahulu, kerangka 

berpikir, pengajuan hipotesis. Landasan teori dalam penelitian ini memuat 



 

 
 

tentang Kecerdasan emosional dan kedisiplinan siswa. Bab ini dimaksudkan 

sebagai kerangka acuan teori yang dipergunakan untuk melakukan penelitian. 

Bab ketiga, Berisi tentang metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi, sampel, instrument pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data, serta uji validitas dan reliabilitas 

instrumen.  

Bab keempat, Temuan dan hasil penelitian, yang meliputi gambaran 

umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengajuan hipotesis), 

pembahasan dan interpretasi. 

Bab kelima, merupakan Penutup yang Berisi kesimpulan dan saran. Bab 

ini berfungsi mempermudah pembaca dalam mengambil inti sari dari penelitian 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Kecerdasan Emosional 

a. Pengertian Kecerdasan Emosional 

Definisi kecerdasan menurut Feldam yaitu sebagai kemampuan 

memahami dunia, berpikir secara rasional, dan menggunakan sumber-

sumber secara efektif pada saat dihadapkan dengan tantangan.
9
 

Sedangkan Emosi yaitu persepsi perubahan jasmaniah yang terjadi dalam 

memberi tanggapan terhadap suatu peristiwa. Definisi ini bermaksud 

menjelaskan bahwa pengalaman emosi merupakan persepsi dari reaksi 

terhadap situasi. Dengan kata lain makna emosi secara harfiah 

didefinisikan sebagai setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, 

dan nafsu, setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-meluap. Oleh 

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

khasnya, suatu keadaan biologis, psikologis dan serangkaian 

kecenderungan untuk bertindak.
10

 

Prinsip dasar emosi dapat dicari berdasarkan kerangka kelompok 

atau dimensi, dengan cara mengambil kelompok besar emosi, seperti 

                                                           
9
 Hamzah B. Uno, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2006), 59. 
10

 Ibid., 64. 



 

 
 

marah, sedih, takut, bahagia, cinta, malu, dan sebagainya adalah sebagai 

titik tolak bagi nuansa kehidupan emosional yang tidak habis-habisnya.
11

 

Maka di sini dapat dikelompokkan jenis emosi yang khas dan cara 

mengontrolnya: 
12

 

1) Takut, rasa takut pada permulaan masa anak-anak itu berpengaruh 

kuat pada perkembangan kepribadian individu. Akan tetapi, setelah 

anak tumbuh dewasa ia dapat menekan secara bertahap rasa takutnya 

sehingga malah kadang-kadang sampai merugikan perkembangan 

emosionalnya. Rasa takut juga bisa disebabkan oleh mendengar 

pengalaman yang mengerikan dari orang lain. Nilai rasa takut juga 

dapat berguna sebagai tindakan pencegahan agar resiko atau 

kerusakan dapat dihindari. Dengan adanya pengetahuan itu 

merupakan penghalang atas rasa takut yang hebat, karena salah satu 

unsur utama yang membuat situasi yang menimbulkan rasa takut 

adalah tidak dikenal. Kalau ketidakpastian ini menyertai terus dan 

tetap melekat, ada kemungkinan rasa takutnya akan tetap ada. Oleh 

sebab itu, anak-anak muda harus dibantu untuk mengembangkan rasa 

dihargainya, menserasikan pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya 

yang nyata.  
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 Ibid., 65. 
12

 H. Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 40-44. 



 

 
 

2) Marah, ini merupakan jenis emosi yang dialami oleh anak-anak dan 

juga orang dewasa. Jika anak tidak dibantu dalam mengontrol 

emosinya mungkin anak akan lebih negatif seperti menyerang. 

Bentuk tingkah emosional inilah bila tidak diperbaiki sejak awal, 

nantiya akan sulit diperbaiki. Ketika remaja anak akan 

mengekspresikan melalui penggunaan bahasa berupa sindiran, 

menertawakan, dan lain-lian. Bahkan bisa mengekspresikan 

kemarahannya dengan membolos dari sekolah dan menyalurkan 

dalam bentuk kenakalan remaja. Kontrol atas kemarahannya 

dilakukan dengan cara mengalihkan stimulus sumber kemarahan. 

Jika ingin mengatasi kemarahan pada diri sendiri atau membantu 

orang lain, yang terpenting harus dapat mengalihkan perhatian yang 

diarahkan kepada rangsangan yang sangat berbeda dari rangsangan 

yang menimbulkan emosi. 

3) Afeksi, para psikolog menganjurkan agar anak sebaiknya 

diperlakukan secara objektif dan jangan membandingkan anak yang 

satu dengan anak yang lain, karena itu merupakan salah  satu faktor 

penting dalam perkembangan emosi anak untuk selanjutnya. Dengan 

bentuk kasih sayang, ternyata selama perkembangan menuju dewasa, 

rasa kasih sayang dari orang lain untuk mendatangkan rasa aman 

tetap dibutuhkan. Dengan demikian sadarlah dia bahwa kehadirannya 

memang disukai atau diinginkan. Anak dari kecil memang sudah 



 

 
 

harus dilatih untuk merasa peduli terhadap kebutuhan dan 

kesejahteraan orang lain. Di sinilah peran orang tua sangat 

dibutuhkan untuk bersikap adil dan objektif dalam memberikan 

perilaku kepada anak-anaknya. Demikian juga peranan para guru 

hendaknya tidak menunjukkan sikap pilih kasih terhadap anak 

didiknya.  

4) Simpati, simpati merupakan suatu ekspresi emosional yang 

dipergunakan individu dalam usahanya menempatkan dirinya pada 

tempat dan pengalaman orang lain di mana perasaan terakhirnya 

mungkin berupa kesenangan atau kesusahan. Kemampuan 

menyatakan simpati ini tidak dating secara alamiah, tetapi 

memerlukan proses latihan yang lama dalam kesadaran sosial. 

Biasanya anak yang lebih tua lebih dapat menunjukkan perhatiannya 

dan simpatinya pada saat dewasa kata-kata yang diucapkan ataupun 

yang ditunjukkan orang tua itu yang dengan tulus dan murni 

menyatakan rasa simpatinya. 

Kecerdasan Emosional adalah kemampuan mengenali perasaan 

diri sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri 

dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan 

dalam hubungannya dengan orang lain.
13

 Kecerdasan emosional adalah 

                                                           
13

 Agus Efendi, Revolusi Kecerdasan Abad 21 Kritik MI, EI, SQ, AQ & Successfull 

Intelligence Atas IQ (Bandung: Alfabeta, 2005), 171.  



 

 
 

suatu cara baru untuk mendidik anak. Berbagai penelitian menemukan 

keterampilan sosial dan emosional akan menjadi semakin penting 

peranannya dalam kehidupan daripada kemampuan intelektual.
14

 

Kecerdasan emosional tumbuh seiring pertumbuhan seseorang 

sejak lahir hingga meninggal dunia. Pertumbuhan EQ dipengaruhi oleh 

lingkungan, sekolah dan keluarga dan contoh-contoh yang didapat 

seseorang yang pertama kali harus mengajarkan kecerdasan emosi kepada 

anaknya dengan memberikan tauladan dan contoh yang baik.
15

 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi perkembangan Emosional  

Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa 

perkembangan emosi mereka bergantung pada faktor belajar dan faktor 

kematangan. Kegiatan belajar turut menunjang perkembangann emosi. 

Metode belajar yang menunjang perkembangan emosi, antara lain 

adalah:
16

 

1) Belajar dengan coba-coba, anak belajar secara coba-coba untuk 

mengekspresikan emosi dalam bentuk perilaku yang memberikan 

pemuasan terbesar kepadanya dan menolak perilaku yang 

memberikan pemuasan sedikit atau sama sekali tidak memberikan 

kepuasan. Cara belajar ini lebih umum digunakan pada masa kanak-

                                                           
14

 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 67.  
15

 Iskandar, Psikologi Pendidikan :Sebuah Orientasi Baru (Jakarta: REFERENSI, 2012), 71.  
16

 Sunarto dan B. Agung Hartono, Perkembangan Peserta Didik (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

1999), 156-159. 



 

 
 

kanak awal dibandingkan dengan sesudahnya, tetapi sepanjang 

perkembangannya tidak pernah ditinggalkan sama sekali.  

2) Belajar dengan cara meniru, dengan cara mengamati hal-hal yang 

membangkitkan emosi orang lain, anak-anak bereaksi dengan emosi 

dan metode ekspresi yang sama dengan orang-orang yang diamati. 

Contoh, anak yang peribut mungkin menjadi marah terhadap teguran 

guru. Jika ia seorang anak yang popular di kalangan teman sebayanya 

mereka juga akan ikut marah kepada guru tersebut.  

3) Belajar dengan cara mempersamakan diri, anak menirukan reaksi 

emosional orang lain yang tergugah oleh rangsangan yang sama 

dengan rangsangan yang sama dengan rangsangan yang telah 

membangkitkan emosi orang yang ditiru. Di sini anak hanya 

menirukan orang yang dikagumi dan mempunyai ikatan emosional 

yang kuat dengannya.  

4) Belajar melalui pengkondisian, dengan metode ini objek situasi yang 

pada mulanya gagal memancing reaksi emosional, kemudian dapat 

berhasil dengan cara asosiasi (pengelompokan). Pengkondisian 

terjadi dengan mudah dan cepat pada tahun-tahun awal kehidupan 

karena anak kecil kurang mampu menalar, kurang pengalaman untuk 

menilai situasi secara kritis, dan kurang mengenal betapa tidak 

rasionalnya reaksi mereka. Setelah melewati masa kanak-kanak, 



 

 
 

penggunaan metode pengkondisian semakin terbatas pada 

perkembangan rasa suka dan tidak suka.   

5) Pelatihan atau belajar di bawah bimbingan dan pengawasan terbatas 

pada aspek reaksi, kepada anak diajarkan cara bereaksi yang dapat 

dterima jika sesuatu emosi terangsang. Dengan pelatihan, anak-anak 

dirangsang untuk bereaksi terhadap rangsangan yang biasanya 

membangkitkan emosi yang menyenangkan dan dicegah agar tidak 

bereaksi secara emosional terhadap rangsangan yang membangkitkan 

emosi yang tidak menyenangkan.  

Sedangkan kematangan emosi pada masa remaja diawali dengan 

pengendalian emosi, dan biasanya tercapai kematangan emosional pada 

akhir masa remaja yang ditandai dengan ciri: 

1) Remaja mulai mampu menahan diri untuk tidak melampiaskan 

emosinya di depan umum, remaja mulai berusaha 

mempertimbangkan baik buruknya akibat yang ditimbulkan, sampai 

dia menemukan cara yang tepat dan aman untuk melampiaskan 

kemarahannya tersebut. 

2) Remaja mulai mampu menganalisis situasi dengan kritis, dapat 

memberikan penilaian terhadap peristiwa atau perlakuan negatif yang 

diterimanya dengan mempertimbangkan apakah hal itu benar atau 

salah, remaja akan melakukan introspeksi dan koreksi pada diri 



 

 
 

sendiri sebelum mereaksi, apakah perlu ditanggapi dengan marah 

atau mengakui kesalahan dan kekurangannya. 

3) Remaja juga mampu menunjukkan suasana hati yang lebih stabil dan 

mulai tenang. Pada masa remaja akhir anak sudah tidak mudah lahi 

untuk dipengaruhi bisikan teman atau meniru perilaku orang-orang 

disekitarnya, semuanya sudah mulai dipikirkan akibatnya. 

Perlu dicatat bahwa dalam kenyataannya karena adanya berbagai 

sebab maka tidak semua orang dapat mencapai kematangan emosional 

tersebut secara sempurna, juga perlu dipahami bahwa kematangan dan 

kondisi emosi manusia bukan merupakan kondisi yang bersifat menetap. 

Tetapi merupakan proses panjang dan seringkali naik turun seiring 

berjalannya waktu.
17

  

c. Manfaat Kecerdasan Emosional 

Emosi menambah kedalaman dan kekayaan dalam kehidupan 

seseorang. Kecerdasan emosional membantu manusia untuk menentukan 

kapan dan dimana ia bisa mengungkapkan perasaan dan emosinya.
18

  

Kecerdasan emosional bukanlah muncul dari pemikiran intelek yang 

jernih, melainkan dari pekerjaan hati manusia.  
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Terdapat beberapa manfaat jika seorang individu memiliki 

kecerdasan emosional yang baik, diantaranya seseorang akan mampu: (1) 

bekerja lebih baik dari pekerjaan lainnya, (2) menjadi anggota kelompok 

yang lebih baik, (3) merasa percaya diri dan diberdayakan untuk 

mencapai tujuan, (4) menangani masalah dengan lebih efektif, (5)  

memberikan pelayanan lebih baik, (6) berkomunikasi dengan lebih 

efektif, (7) memimpin dan mengelola pekerjaan dengan anggapan hati 

dan kepala, (8) menciptakan organisasi yang memiliki mutu, nilai dan 

standar perilaku yang tinggi.
19

 

d. Komponen Kecerdasan Emosional  

Daniel Goleman mengklasifikasikan kecerdasan emosional atas 

lima komponen penting, yaitu sebagai berikut:
20

 

1) Mengenali emosi diri, kesadaran diri yaitu mengetahui apa yang 

dirasakan seseorang pada suatu saat dan menggunakannya untuk 

memandu pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki tolak ukur 

yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. 

Kesadaran diri memungkinkan pikiran rasional memberikan 

informasi penting untuk menyingkirkan suasana hati yang tidak 

menyenangkan. Pada saat yang sama, kesadaran diri dapat membantu 

mengelola dan hubungan antar personal serta menyadari emosi dan 
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pikiran sendiri. Semakin tinggi kesadaran diri, semakin pandai dalam 

menangani perilaku negatif diri sendiri.  

2) Mengelola emosi, yaitu menangani emosi sendiri agar berdampak 

positif bagi pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati dan sanggup 

menunda kenikmatan sebelum tercapainya satu tujuan, serta mampu 

menetralisir tekanan emosi. Orang yang memiliki kecerdasan 

emosional adalah orang yang mampu menguasai, mengelola dan 

mengarahkan emosinya dengan baik. Pengendalian emosi tidak 

hanya berarti meredam rasa tertekan atau menahan gejolak emosi, 

melainkan juga bisa berarti dengan sengaja menghayati suatu emosi, 

termasuk emosi yang tidak menyenangkan.  

3) Motivasi diri, yaitu menggunakan hasrat yang paling dalam untuk 

menggerakkan dan menuntut manusia menuju sasaran, membantu 

mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif serta bertahan 

menghadapi kegagalan dan frustasi. Kunci motivasi adalah 

memanfaatkan emosi, sehingga dapat mendukung kesuksesan hidup 

seseorang. Ini berarti bahwa antara motivasi dan emosi mempunyai 

hubungan yang sangat erat. Perasaan (emosi) menentukan tindakan 

seseorang dan sebaliknya perilaku sering kali menentukan bagaimana 

emosinya. Bahkan menurut Goleman (1999), motivasi dan emosi 

pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menggerakkan. 

Motivasi menggerakkan manusia untuk meraih sasaran, emosi 



 

 
 

menjadi bahan bakar untuk motivasi, dan motivasi pada gilirannya 

menggerakkan persepsi dan membentuk tindakan-tindakan. 

4) Mengenali emosi orang lain (empati) yaitu kemampuan untuk 

merasakan apa yang dirasakan orang lain, mampu memahami 

perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan 

menyelaraskan diri dengan orang banyak atau masyarakat. Hal ini 

berarti orang yang memiliki kecerdasan emosional ditandai dengan 

kemampuannya untuk memahami perasaan atau emosi orang lain. 

Emosi jarang diungkapkan melalui kata-kata, melainkan lebih sering 

diungkapkan melalui peran non-verbal, seperti melalui nada suara, 

ekspresi wajah, gerak-gerik, dan sebagainya. Kemampuan 

mengindra, memahami dan membaca perasaan atau emosi orang lain 

melalui pesan-pesan non-verbal ini merupakan intisari dari empati. 

5) Membina hubungan yaitu kemampuan mengendalikan dan 

menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang 

lain, cermat membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan 

lancar, memahami dan bertindak bijaksana dalam hubungan antar 

manusia. Singkatnya keterampilan sosial merupakan seni 

mempengaruhi orang lain. 

e. Unsur-unsur Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional ini semakin perlu dipahami, dimiliki dan 

diperhatikan dalam pengembangannya, mengingat kondisi kehidupan saat 



 

 
 

ini semakin kompleks. Kehidupan yang semakin kompleks ini 

memberikan dampak yang sangat buruk terhadap keadaan kehidupan 

emosional seseorang. Kecerdasan emosional ini merujuk kepada 

kemampuan-kemampuan memahami diri, mengelola emosi, 

memanfaatkan emosi secara produktif, empati, dan membina hubungan. 

Secara rinci unsur-unsur atau indikator kecerdasan emosional dapat 

dirinci sebagai berikut:
21

 

1) Kesadaran diri, yaitu mengenali perasaan sewaktu perasaan itu 

terjadi. Ini merupakan dasar kecerdasan emosional. Dalam kesadaran 

refleksi diri ini, pikiran mengamati dan menggali pengalaman, 

termasuk emosi. Sementara menurut John Mayer, kesadaran diri 

berarti waspada, baik terhadap suasana hati maupun pikiran kita 

tentang suasana hati. Kemampuan untuk memantau perasaan dari 

waktu ke waktu merupakan hal penting bagi wawasan psikologi dan 

pemahaman diri. Ketidakmampuan untuk mencermati perasaan kita 

yang sesungguhnya membuat kita berada dalam kekuasaan perasaan. 

Orang yang memiliki keyakinan yang lebih tentang perasaannya 

adalah pilot yang andal bagi kehidupan mereka, karena memiliki 

perasaan lebih tinggi akan perasaan mereka yang sesungguhnya atas 
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pengambilan keputusan-keputusan masalah pribadi.
22

 Kesadaran diri 

dibagi menjadi beberapa aspek yaitu; mengenal dan merasakan emosi 

sendiri, memahami faktor penyebab perasaan yang timbul, mengenal 

pengaruh perasaan terhadap tindakan. 
23

 

2) Mengelola emosi, yaitu menangani perasaan agar perasaan dapat 

terungkap dengan pas. Kecakapan ini tergantung pula pada kesadaran 

diri. Mengelola emosi berhubungan dengan kemampuan untuk 

menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan, atau 

ketersinggungan, dan akibat-akibat yang timbul karena gagalnya 

keterampilan emosional dasar. Orang yang buruk dalam keterampilan 

ini akan terus-menerus bertarung melawan perasaan murung, 

sementara mereka yang pintar dapat bangkit kembali dengan jauh 

lebih cepat dari kemerosotan dalam kehidupan.
24

 Maka, dari sini 

dapat dibagi menjadi beberapa aspek yaitu; bersikap toleran terhadap 

frustasi, mampu mengendalikan marah secara lebih baik, dapat 

mengendalikan perilaku agresif yang merusak diri sendiri dan orang 

lain, memiliki perasaan yang positif tentang diri sendiri dan orang 

lain, memiliki kemampuan untuk mengatasi stress, dapat mengurangi 

perasaan kesepian dan cemas.
25
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3) Memanfaatkan emosi secara produktif, dengan kunci motivasi 

sehingga dapat mendukung kesuksesan hidup seseorang. Ini berarti 

bahwa antara motivasi dan emosi mempunyai hubungan yang sangat 

erat. Perasaan (emosi) menentukan tindakan seseorang dan 

sebaliknya perilaku sering kali menentukan bagaimana emosinya.
26

 

Kemampuan menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam 

kaitan memberi perhatian, untuk memotivasi diri sendiri dan 

menguasai diri sendiri dan untuk berkreasi. Begitu juga dengan 

kendali diri emosional, menahan diri terhadap kepuasan dan 

mengendalikan dorongan hati merupakan landasan keberhasilan 

dalam berbagai bidang. Kemudian mampu menyesuaikan diri dalam 

aliran kehidupan yang memungkinkan terwujudnya kinerja yang 

tinggi dalam segala bidang. Orang-orang yang memiliki keterampilan 

ini cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam hal apapun yang 

mereka kerjakan.
27

 Dalam hal ini terdapat beberapa aspek yaitu; 

memiliki rasa tanggung jawab, mampu memusatkan perhatian pada 

tugas yang dikerjakan, tidak bersikap impulsive (cepat bertindak tiba-

tiba menurut gerak hati).
28

 

4) Empati, yaitu kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan 

orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan 
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hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri dengan orang 

banyak atau masyarakat. Hal ini berarti orang yang memiliki 

kecerdasan emosional ditandai dengan kemampuannya untuk 

memahami perasaan atau emosi orang lain. Emosi jarang 

diungkapkan melalui kata-kata, melainkan lebih sering diungkapkan 

melalui pesan nonverbal, seperti melalui nada suara, ekspresi wajah, 

gerak-gerik, dan sebagainya. Kemampuan mengindra, memahami 

dan membaca perasaan atau emosi orang lain melalui pesan-pesan 

nonverbal ini merupakan intisari dari empati.
29

 Dalam empati 

terdapat beberapa aspek yaitu; mampu menerima sudut pandang 

orang lain, memiliki kepekaan terhadap perasaan orang lain, mampu 

mendengarkan orang lain.
30

 

5) Membina hubungan, yaitu kemampuan mengendalikan dan 

menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang 

lain, cermat membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan 

lancar, memahami dan bertindak bijaksana dalam hubungan antara 

manusia. Keterampilan sosial merupakan seni mempengaruhi orang 

lain.
31

 Keterampilan sosial adalah unsur untuk menajamkan 

kemampuan antarpribadi unsur pembentuk daya Tarik, keberhasilan 

sosial, bahkan karisma. Orang-orang yang terampil dalam kecerdasan 
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sosial dapat menjalin hubungan dengan orang lain, peka membaca 

reaksi, dan perasaan mereka, mampu memimpin dan mengorganisasi 

dan pintar menangani perselisihan yang muncul dalam setiap 

kegiatan manusia. Mereka adalah jenis orang yang disukai oleh 

sekitarnya karena secara emosional mereka menyenangkan dan 

membuat orang lain merasa tentram. Orang-orang yang hebat dalam 

keterampilan ini akan sukses dalam bidang apapun yang 

mengandalkan pergaulan dengan orang lain.
32

 Dalam hal ini terdapat 

beberapa aspek yaitu; memahami pentingnya membina hubungan 

dengan orang lain, dapat menyelesaikan konflik dengan orang lain, 

memiliki kemampuan berkomunikasi dengan orang lain, memiliki 

sikap bersahabat atau mudah bergaul dengan orang lain, memiliki 

sikap tenggang rasa, memiliki perhatian terhadap kepentingan orang 

lain, dapat hidup selaras dengan kelompok, bersikap senang berbagi 

rasa dan bekerjasama, bersikap demokratis.
33

  

2. Kedisiplinan Siswa 

a. Pengertian Disiplin 

Disiplin merupakan sesuatu yang berkenaan dengan pengendalian 

diri seseorang terhadap bentuk aturan. Peraturan di maksud dapat 

ditetapkan oleh orang yang bersangkutan maupun berasal dari luar. Di 
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dalam ilmu pendidikan mengenal dua istilah yang mempunyai pengertian 

yang hampir sama yaitu disiplin dan ketertiban. Ketertiban menunjuk 

pada kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib 

karena didorong atau disebabkan oleh sesuatu yang datang dari luar. 

Disiplin menunjuk pada kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan 

atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata 

hatinya.
34

 

Ditinjau dari asal kata, disiplin berasal dari bahasa latin discere 

yang memiliki arti belajar. Dari kata ini kemudian muncul kata disciplina 

yang berarti pengajaran atau pelatihan.
35

 Disiplin merujuk pada instruksi 

sistematis yang diberikan kepada murid (disciple). Untuk mendisiplinkan 

berarti menginstruksikan orang untuk mengikuti tatanan tertentu melalui 

aturan-aturan tertentu. Biasanya kata “disiplin” berkonotasi negatif. Ini 

karena untuk melangsungkan tatanan dilakukan melalui hukuman. Dalam 

arti lain, disiplin berarti suatu ilmu tertentu yang diberikan kepada murid. 

Disiplin diri merujuk pada latihan untuk melaksanakan tugas tertentu atau 

menjalankan pola perilaku tertentu. Maka disiplin diri adalah 
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menundukkan diri untuk mengatasi hasrat-hasrat yang mendasar. Disiplin 

diri biasanya disamakan artinya dengan “kontrol diri” (self-control).
36

 

Jadi, Disiplin merupakan suatu aturan pendidikan. Kata disiplin 

menunjukkan pada sejenis keterlibatan aturan dalam mencapai standar 

yang tepat atau mengikuti peraturan yang tepat dalam berperilaku atau 

melakukan aktifitas. Untuk jenis aktifitas itu sendiri dapat meliputi hal-

hal yang sangat khusus, misalnya aktifitas dalam pendidikan saja, tetapi 

juga dapat meliputi semua aktifitas dalam kehidupan.  

Siswa merupakan sebutan bagi semua orang yang mengikuti 

pendidikan. Dijelaskan pula dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 

tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
37

 

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian 

kedisiplinan siswa adalah suatu keadaan tertib dan teratur yang dimiliki 

oleh peserta didik di sekolah, tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang 

merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peserta 

didik sendiri dan terhadap sekolah secara keseluruhan. 
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b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan 

Kedisiplinan bukan merupakan yang terjadi secara otomatis pada 

diri seseorang, melainkan sikap tersebut terbentuk atas dasar beberapa 

faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu: 

1) Faktor Intern, yaitu yang terdapat dalam diri orang yang 

bersangkutan, faktor-faktor tersebut meliputi: 

a) Faktor Pembawaan 

Faktor pembawaan memiliki peranan dalam pertumbuhan 

dan perkembangan anak. Mengenai faktor pembawaan ini 

banyak sekali ahli-ahli yang mengemukakan pendapatnya antara 

lain yaitu John locke dari Inggris (1632-1704) berpendapat 

bahwa anak lahir di dunia ini sebagai kertas kosong, dan juga 

berkeyakinan bahwa anak dilahirkan tidak dengan pembawaan. 

Pendapat  Arthur Khopenhaur dari Jerman (1788-1860) 

berpendapat bahwa anak dilahirkan dengan pembawaan baik dan 

buruk.
38

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa anak pada 

waktu dilahirkan membawa pembawaan dan pembawaan itu 

meliputi pembawaan baik dan buruk. Jadi seseorang dilahirkan 

ke dunia ini sudah memiliki sifat asli yang dibawa sejak lahir 

yang nantinya akan berkembang dengan adanya pengaruh dari 

                                                           
38

 Muhammad kasiran, Ilmu Jiwa Perkembangan (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), 27. 



 

 
 

luar. Hal ini menunjukkan bahwa sifat-sifat pembawaan yang 

dibawa seseorang sejak kecil akan mempengaruhi tingkah laku 

seseorang itu selanjutnya, termasuk juga berpengaruh terhadap 

perilaku kedisiplinan. 

b) Faktor Kesadaran 

Kesadaran adalah hati yang telah terbuka atas pikiran yang telah 

terbuka tentang apa yang telah dikerjakan.
39

 Disiplin akan lebih 

mudah ditegakkan bilamana timbul dari kesadaran setiap insane 

untuk selalu mau bertindak taat, patuh, tertib, teratur bukan 

karena ada tekanan atau paksaan dari luar.
40

  

c) Faktor Minat dan Motivasi 

Minat adalah suatu perangkat manfaat yang terdiri dari 

kombinasi perpaduan dan campuran dari perasaan-perasaan, 

harapan, prasangka, cemas, takut dan kecenderungan lain yang 

bisa mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.
41

 

Sedangkan motivasi adalah suatu dorongan atau kehendak yang 

menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu 

untuk mencapai tujuan tertentu.
42
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Dalam berdisiplin minat dan motivasi sangat berpengaruh 

untuk meningkatkan keinginan yang ada dalam diri seseorang. 

Jika minat dan motivasi seseorang dalam berdisiplin sangat kuat 

maka dengan sendirinya ia akan berperilaku disiplin tanpa 

menunggu dorongan dari luar. Berdasarkan pernyataan tersebut 

menunjukkan jika seseorang memiliki kesadaran atau pikirannya 

telah terbuka untuk melaksanakan disiplin maka ia pun akan 

melakukan. 

d) Faktor Pengaruh Pola Pikir 

Pola pikir seseorang dapat mempengaruhi pada sikap 

hidup seseorang itu, karena pola pikir atau cara pandang 

seseorang suatu daerah yang satu berbeda dengan cara pandang 

seseorang pada daerah yang lainnya. Contohnya saja orang jawa 

mempunyai prinsip “alon-alon waton kelakon” atau “pelan-pelan 

asal tercapai”. Prinsip ini akan berpengaruh khusunya dalam 

menggunakan waktu. Prinsip di atas apabila dalam mengerjakan 

suatu pekerjaan, ia akan menggunakan waktunya dengan santai. 

Lain halnya orang yang berprinsip “time is money”. Orang yang 

berprinsip seperti ini biasanya akan lebih memanfaatkan waktu 

sebaik mungkin. Seperti pelajar akan menggunakan waktu sebaik 

mungkin untuk belajar. Jadi, pola pikir atau cara pandang 



 

 
 

seseorang suatu daerah mempengaruhi tingkat kedisiplinan 

seseorang itu sendiri.  

2) Faktor Ekstern, yaitu faktor yang berada di luar diri orang yang 

bersangkutan. Faktor ini meliputi: 

a) Contoh atau teladan 

Teladan atau modeling adalah contoh perbuatan dan 

tindakan sehari-hari dari seseorang yang berpengaruh. 

Keteladanan merupakan salah satu teknik pendidikan yang 

efektif dan sukses, karena teladan itu menyediakan isyarat-

isyarat non verbal sebagai contoh yang jelas untuk ditiru.
43

 

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa teladan sangat 

berpengaruh dalam pembentukan tingkah laku yang dicontohkan 

seseorang.  

b) Nasihat 

Menasihati berarti memberi saran-saran percobaan untuk 

memecahkan suatu masalah berdasarkan keahlian atau 

pandangan yang objektif. Pendapat tentang apa yang harus 

dilakukan, dan bagaimana dalam bertingkah laku.
44

 

c) Faktor latihan (member pelajaran khusus) 
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Melatih berarti member anak-anak pelajaran khusus atau 

bimbingan untuk mempersiapkan mereka menghadapi kejadian 

atau masalah-masalah yang akan dating. 
45

 Latihan melakukan 

sesuatu dengan disiplin yang baik dapat dilakukan sejak kecil 

sehingga lama-kelamaan akan terbiasa melaksanakannya. Jadi 

dalam hal ini sikap disiplin yang ada pada seseorang selain 

berasal dari pembawaan bisa dikembangkan melalui latihan. 

d) Faktor lingkungan 

Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan 

pendidikan yaitu lingkungan, demikian juga dalam disiplin. 

Lingkungan sekolah misalnya dalam kesehariannya siswa 

terbiasa melakukan kegiatan yang tertib dan teratur karena 

lingkungan yang mendukung serta memaksaknya untuk 

berdisiplin.  

e) Pengaruh kelompok 

Pembawaan dan latihan memang sangat berpengaruh 

dalam kedisiplinan, perubahan dari lahir yang ditunjang latihan 

bisa dikembangkan jika terpengaruh oleh suatu kelompok yang 

berdisiplin, tapi pembawaan yang baik ditunjang dengan latihan 

yang baik bisa jadi tidak baik jika terpengaruh oleh suatu 

kelompok yang tidak baik demikian juga sebaliknya.  
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Seperti dikemukakan oleh Zakiyah Daradjat dalam buku 

“Ilmu Jiwa Agama” bahwa para remaja sangat memperhatikan 

penerimaan sosial dari teman-temannya, ingin diperhatikan dan 

mendapat tempat dalam kelompok teman-temannya itulah yang 

mendorong remaja meniru apa yang dibuat, dipakai dan 

dilakukan teman-temannya.
46

 

Apa yang dikemukakan oleh Zakiyah Daradjat 

menunjukkan bahwa pengaruh kelompok lebih kuat dibanding 

yang lain karena tidak dapat disangkal bahwa manusia sebagai 

makhluk sosial dan bersosialisasi merupakan kebutuhan yang 

tidak dapat dihindari.  

c. Macam-macam disiplin 

Ada tiga macam disiplin sebagai berikut:  

1) Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep otoritarium 

Menurut konsep ini, peserta didik di sekolah dikatakan 

mempunyai disiplin tinggi manakala mau duduk tenang sambil 

memperhatikan uraian guru ketika sedang mengajar. Peserta didik 

diharuskan mengiyakan terhadap apa yang dikehendaki guru dan 

tidak boleh membantah. Dengan demikian, guru bebas memberikan 

tekanan kepada peserta didik dan memang harus menekan peserta 
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didik. Dengan demikian, peserta didik takut dan terpaksa mengikuti 

apa yang diinginkan oleh guru.  

2) Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep permissive 

Menurut konsep ini, peserta didik haruslah diberikan 

kebebasan seluas-luasnya di dalam kelas dan sekolah. Aturan-aturan 

di sekolah harus dilonggarkan dan tidak perlu mengikat kepada 

peserta didik. Peserta didik dibiarkan berbuat apa saja sepanjang itu 

menurutnya baik. Konsep permissive ini sama-sama sering 

digunakan bersamaan dengan konsep otoritarium.  

3) Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan yang 

terkendali atau kebebasan yang bertanggung jawab 

Disiplin demikian, memberikan kebebasan seluas-luasnya 

kepada peserta didik untuk berbuat apa saja, tetapi konsekuensi dari 

perbuatan ini, haruslah ia tanggung. Karena ia yang menabur maka ia 

juga yang menuai. Konsep ini memusat dari konsep otoritarium dan 

permissive. Kebebasan ketiga ini juga lazim dikenal dengan 

kebebasan terbimbing karena dalam menerapkan kebebasan tersebut 

ditekankan kepada hal-hal yang membangun. Manakala arah tersebut 

berbalik atau berbelok ke hal-hal yang merusak maka dibimbing lagi 

kearah yang membangun.  

 

 



 

 
 

d. Urgensi Pembinaan Disiplin 

Sebuah proses pendidikan tidak akan berhasil jika tidak ada 

penerapan disiplin kepada para siswa dan komunitas sekolah. Disiplin 

adalah kemampuan memanfatkan waktu untuk melakukan hal-hal yang 

positif guna mencapai sebuah prestasi.
47

 Salah satu cara yang paling kuat 

dalam mencintai anak adalah konsisten dalam disiplin. Ini merupakan 

sesuatu yang tidak mudah karena dengan berdisiplin, anak sering tidak 

bersikap bersahabat dengan kita.  

Tujuan mendisiplinkan adalah mengajarkan kepatuhan. Ketika 

kita melatih anak untuk mengalah, kita sedang mengajar mereka 

melakukan sesuatu yang benar untuk alasan yang tepat. Pada awalnya, 

disiplin yang terbentuk bersifat eksternal (karena diharuskan 

orangtua/lingkungan luar), tetapi kemudian menjadi sesuatu internal, 

menyatu ke dalam kepribadian anak sehingga disebut sebagai disiplin 

diri. Cara orangtua mengatur bagaimana anak berbicara dan bertindak 

terhadap orang lain perlu menjadi bagian dari diri anak sendiri sehingga 

ketika orangtua menghapus peraturan-peraturannya, perilaku akan terus 

menetap.
48

  

Dalam membina kedisiplinan pada peserta didik di kelas, guru 

sebagai manajer kelas memiliki peran untuk mengarahkan apa yang baik, 
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menjadi teladan, sabar, dan penuh pengertian. Guru harus mampu 

menumbuhkan kedisiplinan peserta didik, terutama disiplin diri. Untuk 

kepentingan tersebut guru harus mampu melakukan hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Membantu mengembangkan pola perilaku dalam dirinya. 

2) Membantu peserta didik meningkatkan standar perilakunya. 

3) Menggunakan pelaksanaan tata tertib kelas sebagai media untuk 

menegakkan disiplin.  

Dengan kedisiplinan, peserta didik bersedia untuk tunduk dan 

mengikuti tata tertib kelas dan menjauhi berbagai larangan di dalam 

kelas. Kesediaan semacam ini harus dipelajari dan harus secara sadar 

diterima guna memelihara kepentingan bersama atau memelihara tugas-

tugas belajar peserta didik. Hanya dengan menghormati tata tertib kelas 

peserta didik dapat belajar menghormati aturan-aturan umum lainnya, 

belajar mengembangkan kebiasaan, dan mengendalikan diri. Jadi, inilah 

fungsi yang sebenarnya dari disiplin.  

Fungsi utama disiplin adalah untuk mengajar mengendalikan diri 

dengan mudah, menghormati, dan mematuhi otoritas. Dalam mendidik 

peserta didik perlu disiplin, tegas dalam hal apa yang harus dilakukan dan 

apa yang dilarang serta tidak boleh dilakukan.
49
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 Tujuan disiplin bukan untuk melarang kebebasan atau 

mengadakan penekanan, melainkan memberikan kebebasan dalam batas 

kemampuannya untuk ia kelola. Sebaliknya, kalau berbagai larangan 

ditekankan pada anak, ia akan merasa terancam dan frustasi serta 

memberontak, bahkan akan mengalami rasa cemas yang merupakan suatu 

gejala yang kurang baik dalam pertumbuhan seseorang.
50

 

e. Unsur-unsur Disiplin 

1) Peraturan sebagai pedoman perilaku 

Pokok pertama disiplin adalah peraturan. Peraturan adalah pola 

yang ditetapkan untuk tingkah laku. Peraturan mempunyai dua fungsi 

yang sangat penting membantu anak menjadi makhluk bermoral. 

Pertama peraturan mempunyai nilai pendidikan, sebab 

memperkenalkan pada anak perilaku yang disetujui anggota 

kelompok tersebut. kedua, peraturan membantu mengekang perilaku 

yang tidak diinginkan. Agar peraturan dapat memenuhi kedua fungsi 

penting di atas, peraturan itu harus dimengerti, diingat dan diterima 

oleh anak didik.
51
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2) Hukuman untuk pelanggaran peraturan 

Pokok kedua disiplin adalah hukuman.
52

 Hukuman mempunyai 

tiga fungsi penting dalam perkembangan moral anak. Fungsi pertama 

adalah menghalangi. Hukuman menghalangi pengulangan tindakan 

yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Fungsi kedua dari hukuman 

adalah mendidik. Memberi motivasi untuk menghindari perilaku 

yang tidak diterima masyarakat adalah fungsi hukuman yang ketiga. 

Pengetahuan tentang akibat-akibat tindakan yang salah perlu sebagai 

motivasi untuk menghindari kesalahan tersebut.
53

 

3) Penghargaan untuk perilaku yang baik sejalan dengan peraturan yang 

berlaku. 

Pokok ketiga disiplin adalah penggunaan penghargaan. Istilah 

penghargaan berarti setiap bentuk penghargaan untuk suatu hasil 

yang baik. Penghargaan tidak harus berbentuk materi, tetapi dapat 

berbentuk kata-kata pujian, senyuman, atau tepukan dipunggung. 

Penghargaan mempunyai tiga peranan penting dalam mengajar anak 

berperilaku sesuai dengan cara yang disetujui masyarakat. Pertama, 

penghargaan mempunyai nilai mendidik. Karena tindakan yang 

disetujui akan membuat anak merasa bahwa tindakan itu baik. 

Kedua, penghargaan berfungsi sebagai motivasi untuk mengulangi 
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perilaku yang disetujui secara sosial. Dan ketiga, penghargaan 

berfungsi untuk memperkuat perilaku yang disetujui secara sosial dan 

tiadanya penghargaan melemahkan keinginan untuk mengulangi 

perilaku ini.
54

 

4) Konsistensi dalam peraturan tersebut dan dalam cara yang digunakan 

untuk mengajarkan dan memaksakannya.  

Pokok keempat disiplin adalah konsistensi. Konsistensi adalah 

tingkat keseragaman atau stabilitas. Tidak sama dengan ketetapan 

yang berarti tidak adanya perubahan. Sebaliknya, ia adalah suatu 

kecenderungan menuju kesamaan. Konsistensi harus menjadi ciri 

semua aspek disiplin. Harus ada konsistensi dalam peraturan yang 

digunakan sebagai pedoman perilaku, konsistensi dalam cara 

peraturan ini diajarkan dan dipaksakan, dalam hukuman yang 

diberikan kepada mereka yang tidak menyesuaikan pada standar dan 

dalam penghargaan bagi mereka yang menyesuaikan.
55

  

Konsistensi dalam disiplin mempunyai tiga peran penting. 

Pertama, ia mempunyai nilai mendidik yang besar. Kedua, 

konsistensi mempunyai nilai motivasi yang kuat. Ketiga, konsistensi 
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mempertinggi penghargaan terhadap peraturan dan orang yang 

berkuasa.
56

   

f. Bentuk Kedisiplinan Siswa 

Dalam usaha menanamkan disiplin belajar pada anak, guru dan 

orang tua sebagai manajer memiliki peran untuk mengarahkan apa yang 

baik, menjadi teladan, sabar dan penuh pengertian. Guru harus mampu 

menumbuhkan kedisiplinan pada peserta didik, terutama disiplin diri 

dalam belajar. Selain disiplin dalam belajar, ada beberapa bentuk dalam 

kedisiplinan siswa. 

Dalam konteks belajar ataupun pembelajaran di sekolah, ada dua 

bentuk kedisiplinan yaitu kedisiplinan menaati tata tertib sekolah dan 

kedisiplinan belajar. Bentuk kedisiplinan menaati tata tertib sekolah yaitu 

sebagai berikut:
57

 

1) Kehadiran di sekolah  (hadir di ruang kelas tepat pada waktunya) 

Kehadiran peserta didik di sekolah adalah kehadiran dan 

keikutsertaan peserta didik secara fisik dan mental terhadap aktivitas 

sekolah pada jam-jam efektif di sekolah. Sedangkan ketidakhadiran 

adalah ketiadaan partisipasi secara fisik peserta didik terhadap 

kegiatan-kegiatan di sekolah.
58

 Selain itu, kedisiplinan hadir di 
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ruangan pada waktunya akan memacu kesuksesan dalam belajar. 

Peserta didik yang sering terlambat hadir di ruang kelas akan 

ketinggalan dalam memperoleh pelajaran.
59

 Ada beberapa jenis 

ketidakhadiran peserta didik di sekolah;  

a) pertama, ketidakhadiran tanpa izin atau yang dikenal dengan 

membolos.  

b) kedua, ketidakhadiran beberapa jam pelajaran karena terlambat.  

c) Ketiga, ketidakhadiran dengan izin. Jenis ketidakhadiran ketiga 

ini, bisa karena sakit yang tidak memungkinkan untuk hadir dan 

bisa juga ada kepentingan keluarga. Ada juga peserta didik yang 

hadir di sekolah, tetapi begitu jam-jam pelajaran sekolah belum 

selesai, mereka sudah pulang meninggalkan sekolah.  

Terhadap peserta didik yang membolos, sekolah dapat 

mengirim surat kepada orangtua yang berisi; pemberitahuan bahwa 

anaknya tidak hadir di sekolah, mempertanyakan mengapa peserta 

didik tersebut tidak hadir di sekolah, serta berapa jumlah hari peserta 

didik tersebut tidak sekolah. Surat kepada orangtua tersebut penting 

agar orangtua memperhatikan kehadiran anaknya ke sekolah. 

Terhadap keterlambatan peserta didik, sekolah juga perlu 

berkirim surat kepada orangtua atau wali peserta didik. Dengan 
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pemberitahuan demikian, orangtua atau wali peserta didik akan 

semakin memperhatikan mengenai kehadiran anaknya ke sekolah 

dengan waktu yang tepat. Kontrak antara guru dengan peserta didik 

mengenai sanksi atas mereka yang terlambat juga dapat dibuat, agar 

mereka sama-sama menepati waktu yang telah dijadwalkan. Juga 

punya alasan mengapa ia meninggalkan sekolah sebelum waktunya. 

Dengan upaya tersebut maka ketertiban dan kelancaran pendidikan di 

sekolah akan terjaga.
60

 

2) Tata pergaulan atau kelakuan di sekolah 

Sikap untuk berdisiplin dalam tata pergaulan di sekolah ini 

bisa diwujudkan dengan tindakan-tindakan menghormati semua 

orang yang tergabung dalam sekolah, menghormati pendapat mereka, 

menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dan sikap yang bertentangan 

dengan agama, saling tolong menolong dalam hal yang terpuji serta 

harus selalu bersikap terpuji.
61

 

Dalam pergaulan tersebut contoh teladan utama dari pihak 

pemimpin sekolah, guru-guru dan staf lebih banyak mempengaruhi 

peserta didik untuk menjadi manusia yang lebih baik. Oleh sebab itu, 

pihak sekolah harus membina suatu lingkungan yang baik untuk 

membantu pembinaan agama di sekolah. Pendidikan agama tidak 
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mungkin berhasil dengan baik bila hanya dibebankan kepada guru 

agama saja tanpa didukung oleh pemimpin sekolah dan guru-guru 

yang lain.
62

  

Maka sekolah perlu adanya peraturan dan tata tertib untuk 

mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada diri siswa. Peraturan 

menunjuk pada patokan atau standar yang sifatnya umum yang harus 

dipenuhi oleh siswa. Misalnya saja peraturan yang tentang kondisi 

yang harus dipenuhi oleh siswa di dalam kelas pada waktu pelajaran 

sedang berlangsung, antara lain:
63

  

a) mendengarkan dengan baik apa yang sedang dikatakan atau 

diperintahkan oleh guru.  

b) Mendengar dengan baik apa yang dikatakan teman-temannya di 

kelas. 

c) Tidak berbicara tanpa seijin guru. 

d) Memberi jawaban jika guru mengajukan pertanyaan. 

e) Tidak makan atau minum jika guru tidak mengijinkan. 

f) Tidak keluar dari kelas jika tidak ada ijin dari guru. 

g) Malakukan hal-hal yang menyimpang dari kegiatan belajar 

mengajar harus seijin guru, dan lain sebagainya. 

3) Kerapian berpakaian di sekolah 
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 Kerapian berpakaian merupakan salah satu bagian dari ranah 

afektif. Sebelumnya ranah afektif dianggap kurang berpengaruh, guru 

hanya memprioritaskan ranah kognitif. Sedangkan ranah afektif 

meliputi beberapa aspek perilaku, diantaranya: aspek kelakuan, aspek 

kerajinan, aspek kebersihan, aspek kerapian, aspek kedisiplinan.  

Aspek kerapian yang berkaitan dengan perilaku dan 

berpakaian siswa dikemukakan 20 indikator sebagai berikut:
64

 

a) Berpakaian sesuai ketentuan 

b) Atribut lengkap 

c) Sepatu sesuai ketentuan 

d) Kancing kemeja / baju tidak dibuka 

e) Tidak berambut gondrong bagi laki-laki 

f) Tidak bertato 

g) Tidak menggunakan cat kuku 

h) Tidak menggunakan perhiasan berlebihan/bersolek 

i) Tidak mengecat rambut dan rambut disisir rapi 

j) Pakaian tidak ketat 

k) Lengan baju tidak dilipat 

l) Memakai kaos kaki 

m) Baju dan kemeja tidak dicoret-coret 
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n) Baju disetrika dengan rapi 

o) Rambut tidak bermodel/bergaya 

p) Pakaian tidak merangsang 

q) Membawa alat tulis dan tas 

Pembiasaan kerapian berpakaian di sekolah akan berpengaruh 

positif bagi kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. 

Kerapian berpakaian bukan lagi merupakan suatu yang datang dari 

luar yang memberikan keterbatasan tertentu, akan tetapi kerapian 

berpakaian merupakan aturan yang datang dari dalam dirinya sebagai 

suatu hal yang wajar dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.   

Salah satu keberhasilan mendidik siswa adalah dengan cara 

memberinya tanggung jawab. Demikian juga Soemarno Soedarsono 

dalam bukunya “Character Building” mengatakan bahwa karakter 

seseorang dapat dibentuk dengan pemberian tanggung jawab.  

Tanggung jawab merupakan indikator penting bahwa 

seseorang memiliki nilai lebih kualitas yang merupakan dambaan 

banyak orang. Dalam setiap tindakan apabila tidak dilandasi 

tanggung jawab, biasanya seseorang akan ceroboh. Lebih jauh 

Soemarno Soedarsono mengatakan bahwa tanggung jawab 



 

 
 

merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan watak 

seseorang.
65

  

4) Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler juga merupakan serentetan program 

sekolah, peserta didik juga dituntut berdisiplin atau aktif 

mengikutinya dengan mencurahkan segala potensi yang mereka 

miliki, baik bersifat fisik, mental, emosional, dan intelektual. 

Merespon apa saja yang ada dalam kegiatan ekstrakurikuler sangat 

berarti untuk penerapan lebih lanjut terhadap pelajaran yang telah 

dipelajarinya. Hal ini disebabkan kegiatan ekstrakurikuler merupakan 

kegiatan yang dilakukan diluar jam pelajaran dan bertujuan 

memperluas pengetahuan siswa, mendorong pembinaan nilai dan 

sikap, serta memungkinkan penerapan lebih lanjut pengetahuan yang 

telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran dalam kurikulum. 

5) Belajar di rumah 

Dengan kedisiplinan belajar dirumah peserta didik menjadi 

lebih ingat terhadap pelajaran yang telah dipelajari dan lebih siap 

untuk menghadapi pelajaran yang akan dihadapi atau yang akan 
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diberikan oleh gurunya sehingga peserta didik akan lebih paham 

terhadap suatu pelajaran.
66

 

Sedangkan kedisiplinan belajar diartikan sebagai sikap atau tingkah 

laku siswa yang taat dan patuh untuk dapat menjalankan kewajibannya 

untuk belajar guna memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan. bentuk 

kedisiplinan belajar yaitu sebagai berikut: 

1) Memperhatikan penjelasan dari guru 

Ketika sedang menerima penjelasan dari guru tentang materi 

tertentu dari suatu bidang studi, semua perhatian harus tertuju kepada 

guru. Menulis sambil mendengarkan dari guru adalah cara yang 

dianjurkan agar catatan itu dapat dipergunakan suatu waktu.
67

  

2) Bertanya mengenai hal-hal yang belum jelas 

Bertanya mengenai hal-hal yang belum jelas adalah salah satu 

cara untuk dapat mengerti bahan pelajaran yang belum dimengerti. 

Jangan malu bertanya kepada guru mengenai bahan pelajaran yang 

belum jelas.
68

 

3) Mengerjakan tugas 

Selama menuntut ilmu di lembaga pendidikan formal, pelajar 

tidak akan pernah melepaskan diri dari keharusan mengerjakan tugas-
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tugas studi. Guru pasti memberikan tugas untuk diselesaikan, baik 

secara berkelompok ataupun secara individu.
69

 Di dalam 

mengerjakan tugas, siswa harus mengerjakan tugas dengan tepat, 

baik dari segi jawaban maupun dari segi waktu pengerjaannya. 

4) Pemanfaatan waktu luang 

Di sekolah biasanya juga terdapat waktu luang misalnya ketika 

istirahat, atau ketika terdapat jam pelajaran yang kosong. Waktu yang 

luang tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk siswa agar 

tidak terbuang sia-sia. Banyak hal yang dapat dilakukan siswa ketika 

menjumpai waktu luang misalnya berkunjung ke perpustakaan untuk 

membaca buku , berdiskusi dengan guru atau teman, belajar sendiri 

di kelas. Selain itu waktu luang di sekolah juga dapat digunakan 

untuk mengerjakan tugas yang belum terselesaikan.
70

 

Untuk ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik diwajibkan 

untuk memenuhi syarat dari ketiga aspek perilaku yang dapat dijadikan 

sebagai indikator kedisiplinan siswa. Maka, berdasarkan teori di atas, 

peneliti mengambil indikator-indikator dari buku kepribadian siswa 

SMPN 12 Madiun yang dijadikan sebagai patokan dalam menentukan 

seberapa besarkan tingkat kedisiplinan siswa, yaitu sebagai berikut:
71
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a) Aspek Kelakuan, yaitu mencakup sebagai berikut: 

1) Mencela, menghina dan berbuat tidak sopan kepada teman. 

2) Membawa peralatan judi (dadu dan kartu kecuali untuk 

pelajaran) 

3) Makan makanan saat KBM dan saat istirahat di dalam kelas. 

4) Mengganggu saat KBM dan ibadah  

5) Berkata-kata tidak senonoh kepada siapapun. 

6) Membuat surat ijin palsu dan memalsukan tanda tangan 

orangtua. 

7) Membawa atau merokok 

8) Mengambil barang milik orang lain tanpa ijin. 

9) Memakai anting-anting bagi siswa putra. 

10) Mengubah warna rambut tidak sesuai warna aslinya 

11) Melompat pagar/jendela dengan sengaja. 

12) Menyontek 

13) Membawa HP 

14) Melindungi teman yang salah atau memberikan pernyataan 

palsu. 

15) Mengubah pengumuman sekolah, sehingga menimbulkan arti 

berbeda. 

16) Keluar atau masuk kelas/sekolah dengan melompat jendela atau 

pagar. 



 

 
 

17) Mengancam sesama teman 

18) Mengadu, menyakiti teman sehingga berkelahi. 

19) Membawa menyebarkan selebaran yang dapat meresahkan 

20) Membawa senjata tajam, senjata api (kecuali ada tugas tertentu 

dari sekolah) 

21) Menggunakan peralatan judi (berjudi) tidak untuk kepentingan 

pelajaran. 

22) Meminta paksa kepada orang lain. 

23) Membuang sampah tidak pada tempatnya atau membuat kotor 

ruang kelas dan lingkungan sekitar.  

24) Terlibat tindak kriminal sampai berurusan dengan berwajib. 

25) Mengoperasikan/mengaktifkan HP 

26) Berbuat tidak sopan kepada guru 

27) Memalsu tanda tangan Kepala Sekolah dan Guru. 

28)  Memalsu atau mengubah nilai ulangan atau nilai raport 

29) Membawa, minum-minuman keras dan mengedarkan minuman 

keras. 

30) Berkelahi atau main hakim sendiri 

31) Mengambil, merusak barang milik sekolah atau milik Guru / 

Karyawan. 

32) Membawa, menyaksikan gambar pornografi 

33) Berbuat asusila 



 

 
 

34) Membawa, menggunakan dan mengedarkan narkoba/obat-obatan 

terlarang.  

b) Aspek Kerajinan, yaitu mencakup sebagai berikut: 

1) Datang ke sekolah terlambat 

2) Tidak membawa buku pelajaran sesuai jadwal 

3) Berada diluar kelas saat KBM dengan tugas yang tidak jelas 

4) Mengganggu ketenangan KBM 

5) Membawa buku-buku selain buku pelajaran atau buku 

perpustakaan (misalnya komik dan sejenisnya) 

6) Tidak mengikuti pelajaran tanpa ijin/dispensasi 

7) Tidak melaksanakan tugas harian di kelasnya 

8) Tidak mengikuti pelajaran agama dan yang bersifat wajib 

9) Tidak masuk sekolah tanpa surat keterangan dari orang tua/wali 

atau meninggalkan sekolah tanpa ijin. 

10) Tidak mengerjakan PR 

11) Tidak mengikuti upacara bendera 

c) Aspek Kerapian, yaitu mencakup sebagai berikut: 

1) Tidak memakai seragam sesuai (atribut tidak lengkap) 

2) Tidak memasukkan baju 

3) Tidak memakai kaos kaki sesuai ketentuan 

4) Tidak memakai ikat pinggang/warna tidak hitam 

5) Tidak memakai sepatu sesuai ketentuan 



 

 
 

6) Berhias secara berlebihan dan berpakaian minim tidak sesuai 

peraturan sekolah 

7) Tidak mengikat rambut bagi siswa putri rambut panjang 

8) Berambut gondrong/panjang bagi siswa putra 

9) Kuku berkitek bagi siswa putrid an panjang 

10) Seragam sekolah tidak bersih dan berbau 

11) Gigi dan mulut tidak bersih/berbau 

12) Tidak menjaga kebersihan meja, kursi, dan lingkungan sekolah 

3. Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kedisiplinan Siswa  

Disiplin merupakan pengaruh yang dirancang untuk membantu anak 

mampu menghadapi lingkungan. Disiplin tumbuh dari kebutuhan menjaga 

keseimbangan antara kecenderungan dan keinginan individu untuk berbuat 

agar memperoleh sesuatu, dengan pembatasan atau peraturan yang 

diperlukan oleh lingkungan terhadap dirinya.  

Disiplin tidak bisa terbangun secara instan. Dibutuhkan proses 

panjang agar disiplin menjadi kebiasaan yang melekat kuat dalam diri 

seorang anak. Oleh karena itu, penanaman disiplin harus dilakukan sejak 

dini. Tujuannya adalah untuk mengarahkan anak agar mereka belajar 

mengenai hal-hal baik yang merupakan persiapan bagi masa dewasa. Jika 



 

 
 

sejak dini sudah ditanamkan disiplin, mereka akan mejadikanya sebagai 

kebiasaan dan bagian dari dirinya. .
72

 

Bagi anak, disiplin bersifat arbritair, artinya suatu kesesuaian pada 

tuntutan eksternal. Namun, jika dilakukan dalam suatu suasana emosional 

yang positif, menjadi proses pendidikan yang menimbulkan keikhlasan dari 

dalam dirinya untuk berbuat sesuai peraturan, tanpa merasa dirinya takut 

atau terpaksa. Dengan demikian, tidak terjadi “disiplin bangkai”, yaitu 

kepatuhan mati yang ditaati karena takut dan tanpa pikir atau tanpa 

keikhlasan. Jadi, dalam mendisiplinkan siswa harus diawali dari pendekatan 

secara emosional yang baik sehingga siswa memperbaiki tingkah lakunya 

atas dasar kesadaran yang tumbuh dari dalam dirinya.
73

 

Emosi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keadaan seseorang 

secara cepat. Proses penyadaran moral bisa dilakukan dengan pengkondisian 

emosi. Seperti penyesalan, perasaan berdosa, merasa bersalah, haru dan 

sedih, bisa efektif untuk menumbuhkan kesadaran, kecintaan, dan perasaan 

bermoral.
74

 Kematangan emosi pada masa remaja diawali dengan 

pengendalian emosi, dan biasanya tercapai kematangan emosional pada 

akhir masa remaja, yang ditandai dengan ciri mampu menahan diri, 
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menganalisis situasi dengan kritis,dan juga mampu menunjukkan suasana 

hati yang lebih stabil dan mulai tenang.  

Perlu dicatat bahwa dalam kenyataan karena adanya berbagai sebab 

maka tidak semua orang dapat mencapai kematangan emosional tersebut 

secara sempurna, juga perlu dipahami bahwa kematangan dan kondisi emosi 

manusia bukan merupakan kondisi yang bersifat menetap. Tetapi merupakan 

proses panjang dan melalui irama yang seringkali naik turun dari waktu ke 

waktu.
75

 

Maka, perlu adanya pendisiplinan siswa dengan mengendalikan 

lingkungan untuk menjamin pembinaan pola emosi yang diinginkan dan 

menghilangkan reaksi-reaksi emosional yang tidak dinginkan sebelum 

berkembang menjadi kebiasaan yang tertanam kuat.
76

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Disamping memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan bahasan 

ini, peneliti juga melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada 

relevansinya dengan penelitian ini. Antara lain yaitu: 

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Maryani (2017, IAIN Ponorogo) dengan 

judul “Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Akhlak Siswa Kelas IV di 

MI Al-Jihad Karanggebang Jetis Ponorogo Tahun Ajaran 2016/2017”. 

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Kecerdasan emosional kelas IV MI Al-Jihad Karanggebang termasuk 

kategori sedang atau cukup dengan dinyatakan dalam kategorisasi 

menunjukkan prosentase 45,45%. 

b. Akhlak siswa termasuk kategori sedang atau cukup dengan dinyatakan 

dalam kategorisasi menunjukkan prosentase 40,90%. 

c. 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 table 

distribusi frekuensi 20 yang pada taraf signifikansi 5% diperoleh nilai 

4,35 dan pada taraf signifikansi1% diperoleh nilai 8,10.
77

 

Persamaan dari penelitian yang peneliti lakukan saat ini yakni 

terletak pada kecerdasan emosional sebagai variabel independennya. 

Sedangkan perbedaannya yaitu pada variabel dependennya penelitian 

terdahulu menggunakan akhlak siswa yang mana penelitian dilakukan di MI 

Al-Jihad Karanggebang sedangkan pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan kedisiplinan siswa yang dilakukan di SMPN 12 Madiun. 

2. Dalam skripsi yang ditulis oleh Siti Uswaton Khasanah (2017, IAIN 

Ponorogo) dengan judul “Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap 
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Kedisiplinan Siswa Kelas III MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 

2016/2017”. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Diketahui bahwa keadaan lingkungan sekolah kelas III MI Negeri Paju 

Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 0 siswa dan 

kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 10 siswa dan dalam kategori 

kurang sebanyak 17 siswa. Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa lingkungan sekolah kelas III MI Negeri Paju Ponorogo 

dalam kategori kurang baik. 

b. Pada table kategori kedisiplinan dapat diketahui bahwa kedisiplinan 

siswa kelas III MIN Paju Ponorogo dalam kategori baik dengan 

frekuensi sebanyak 0 siswa dan kategori cukup dengan frekuensi 

sebanyak 1 siswa dan dalam kategori kurang sebanyak 26 siswa. 

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa kedisiplinan 

siswa kelas III MI Negeri Paju Ponorogo yaitu kurang baik. 

c. Ada pengaruh lingkungan sekolah terhadap kedisiplinan siswa dengan 

melihat hasil F hitung pada table anova yang menunjukkan sebesar 

23,340. Dan hasil dari perhitungan SPSS 16, diperoleh koefisien 

determinasi sebesar 0,455. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh 

lingkungan sekolah terhadap kedisiplinan siswa kelas III MIN Paju 



 

 
 

Ponorogo adalah 45,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel 

yang lain.
78

 

Persamaan dari penelitian yang peneliti lakukan saat ini yaitu pada 

kedisiplinan siswa sebagai variabel dependen. letak perbedaannya yaitu pada 

variabel independennya yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan 

lingkungan sekolah, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan 

menggunakan  kecerdasan emosional. 

3. Dalam skripsi yang ditulis oleh Umi Salamah (2017, IAIN Ponorogo) 

dengan judul “Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Motivasi Belajar 

Terhadap Hasil Belajar Nahwu Siswa Madrasah Diniyah Miftahul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo Tahun Ajaran 2016/2017”. Kesimpulan dari 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kecerdesan emosional berpengaruh terhadap hasil belajar Nahwu siswa 

kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 

Dengan demikian, maka Ho ditolak dan Ha diterima dengan pengaruh 

sebesar 26 % dalam kategori rendah. 

b. Motivasi belajar  berpengaruh terhadap hasil belajar Nahwu siswa kelas 

III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Dengan 

demikian, maka Ho ditolak dan Ha diterima dengan pengaruh sebesar 

30,2 % dalam kategori sedang. 
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c. Kecerdasan emosional dan  Motivasi belajar  berpengaruh terhadap hasil 

belajar Nahwu siswa kelas III Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo. Dengan demikian, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

dengan pengaruh sebesar 34,8 % dalam kategori rendah.
79

 

Persamaan dari penelitian yang peneliti lakukan saat ini yakni 

terletak pada kecerdasan emosional yang digunakan sebagai variabel 

independen. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu 

mempunyai tiga variabel dan kecerdasan emosional yang merupakan 

variabel pertama, pembahasannya lebih terhadap hasil belajar siswa. 

Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan sekarang kecerdasan 

emosional lebih kepada pembentukan sikap karakter siswa.  

4. Dalam skripsi yang ditulis oleh Mawar Desi Ainun (2017, IAIN Ponorogo) 

dengan judul “Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Disiplin Siswa Kelas 

VII MTsN Ngunut Ponorogo Tahun Ajaran 2016/2017”. Kesimpulan dari 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Tingkat perhatian orang tua pada anak yang bersekolah di MTsN 

Ngunut Ponorogo berada pada kategori tinggi yang memiliki frekuensi 

tertinggi yaitu 34 responden dengan prosentase 68%. 
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b. Tingkat disiplin siswa kelas VII MTsN Ngunut Ponorogo adalah 

kategori sedang yang memiliki frekuensi tertinggi 30 responden dengan 

prosentase 60%. 

c. Ada pengaruh perhatian orang tua terhadap disiplin siswa kelas VII 

MTsN Ngunut Ponorogo, karena Fhitung (10,3466) lebih besar dari Ftabel 

dengan taraf signifikan 5% =4,04 dan taraf signifikansi 1% = 7,19.
80

 

Persamaan dari penelitian yang diteliti sekarang yaitu pada variabel 

dependennya yaitu kedisiplinan siswa dimana sama-sama terdapat bentuk 

kedisiplinan siswa dari sekolah yang diteliti. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada variable independen yaitu pada penelitian terdahulu disiplin 

siswa dipengaruhi perhatian orang tua, sedangkan pada penelitian sekarang 

yaitu pada kecerdasan emosional sebagai pengaruhnya 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasi sebagai masalah 

yang penting. Berdasarkan kajian teori yang dikemukakan di atas, maka 

dihasilkan kerangka berfikir yang berupa kerangka asosiatif yaitu : 

Variabel X : Kecerdasan Emosional 

Variabel Y : Kedisiplinan Siswa 

1. Jika Kecerdasan emosional baik, maka kedisiplinan siswa baik. 
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2. Jika Kecerdasan emosional jelek, maka kedisiplinan siswa jelek. 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan.
81

 Adapun hipotesa yang peneliti ajukan adalah sebagai 

berikut:  

   : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional 

terhadap kedisiplinan siswa kelas VIII SMPN 12 Madiun Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

    : Ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional terhadap 

kedisiplinan siswa kelas VIII SMPN 12 Madiun Tahun Pelajaran 

2017/2018. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan jenis datanya penelitian dibagi 

menjadi dua yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif . penelitian ini 

termasuk ke dalam penelitian kuantitatif yang mana data-datanya diperoleh 

sebagian besar berupa angka. Rencana penelitian ini terdiri dari dua variabel, 

dimana variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai.
82

 Adapun 

pengertian dari variabel penelitian yaitu suatu atribut atau sifat atau nilai orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan
83

 Variabel itu sendiri 

ada dua macam, yaitu: 
84

 

1. Variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

atau terikat. 

2. Variabel dependen atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 
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Dalam rancangan penelitian ini, peneliti mengambil dua buah variabel. 

Variabel independennya adalah Kecerdasan Emosional (X), sedangkan variabel 

dependennya adalah Kedisiplinan siswa (Y) kelas VIII SMPN 12 Madiun tahun 

pelajaran 2017/2018.  

B. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 

bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda alam lainnya. Populasi juga 

bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subyek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karaketeristik/sifat yang dimiliki oleh subyek/objek 

penelitian. Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 

12 Madiun yang terdiri dari 240 siswa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

lampiran 14. 

Tabel 3.1 

Populasi  

No Kelas Jumlah Siswa 

1 VIII A 31 siswa 

2 VIII B 32 siswa 

3 VIII C 31 siswa 

4 VIII D 31 siswa 

5 VIII E 30 siswa 



 

 
 

6 VIII F 27 siswa 

7 VIII G 29 siswa 

8 VIII H 32 siswa 

Jumlah 240 Siswa 

 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi karena keterbatasan dana, tenaga 

dan waktu, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi. 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah Probability 

Sampling yang mana menggunakan Simple Random Sampling. Dikatakan 

simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi.
85

 Pengambilan sampel dilakukan dengan cara undian. 

Adapun cara dalam menentukan sampel dalam penelitian ini, 

penelitian mengacu pada teori yang dikembangkan dari Suharsimi Arikunto 

bahwasannya apabila subjek dari populasi penelitian lebih dari 100 maka 

sampel yang dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih.
86

 

Dari jumlah populasi sebanyak 240 peserta didik kelas VIII SMPN 12 

Madiun tahun ajaran 2017/2018,  maka peneliti mengambil 25% dari jumlah 
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populasi, dengan perhitungan sebagai berikut: 
  

   
            jadi sampel 

penelitian dari 240 siswa yaitu  60 siswa. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan cara undian. Yaitu pada setiap kelas diambil 8 sampai 9 orang untuk 

dijadikan sampel. Untuk memilihnya maka menggunakan bola kecil dan 

membutuhkan satu orang untuk menjadi sukarelawan yang melempar bola 

pada siswa yang lain dengan cara membalik badan dan melempar bola 

tersebut. Setiap siswa yang mendapatkan bola harus bersedia menjadi 

responden. Untuk lebih jelasnya daftar sampel dapat dilihat pada lampiran 

13.  

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.
87

 Data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Data tentang kecerdasan emosional siswa kelas VIII SMPN 12 Madiun 

tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Data tentang kedisiplinan siswa kelas VIII SMPN 12 Madiun tahun 

pelajaran 2017/2018. 
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Tabel 3.2 

Instrumen Pengumpulan Data 

Judul 

Penelitian 
Variabel Indikator Deskriptor Teknik No item 

Pengaruh 

Kecerdasan 

Emosional 

Terhadap 

Kedisiplinan 

Siswa kelas 

VIII SMPN 

12 Madiun 

Tahun 

Pelajaran 

2017/2018 

Kecerdasan 

Emosional 

(X) 

1. Kesadaran 

diri 

1) Mengenal dan 

merasakan emosi 

sendiri 

2) Memahami faktor  

penyebab perasaan 

yang timbul 

3) Mengenal 

pengaruh perasaan 

terhadap tindakan 

Angket 5, 8, 

11,19, 

26,  

21 

2. Mengelola 

Emosi 

1) Mampu 

mengendalikan 

marah secara lebih 

baik 

2) Dapat 

mengendalikan 

perilaku agresif 

yang merusak diri 

sendiri dan orang 

lain.  

3) Memiliki perasaan 

yang positif 

tentang diri sendiri 

dan orang lain 

4) Memiliki 

kemampuan untuk 

mengatasi stress 

5) Dapat mengurangi 

perasaan kesepian 

dan cemas.  

2,7,9, 14, 

24, 29 

6) Memanfaa

tkan 

emosi 

secara 

produktif 

1) Memiliki rasa 

tanggung jawab 

2) Mampu 

memusatkan 

perhatian pada 

tugas yang 

dikerjakan 

3) Tidak bersifat 

impulsive 

15, 22, 

24 

13 



 

 
 

(bertindak sesuai 

keinginan hati) 

4) Empati 1) Mampu menerima 

sudut pandang 

orang lain 

2) Memiliki kepekaan 

terhadap perasaan 

orang lain 

3) Mampu 

mendengarkan 

orang lain. 

10, 15, 

16 

17 

4) Membina 

hubungan 

antar 

sesama 

1) Memahami 

pentingnya 

membina 

hubungan dengan 

orang lain 

2) Dapat 

menyelesaikan 

konflik dengan 

orang lain 

3) Memiliki 

kemampuan 

berkomunikasi 

dengan orang lain 

4) Memiliki sikap 

tenggang rasa 

5) Memiliki perhatian 

terhadap 

kepentingan orang 

lain 

6) Dapat hidup 

selaras dengan 

kelompok 

7) Bersikap senang 

berbagi rasa dan 

bekerjasama 

8) Bersikap 

demokratis 

1, 3, 4, 6, 

12, 25, 

27, 28  

Kedisiplinan 

Siswa 

1. Kelakuan 

 

1) Mencela, 

menghina dan 

berbuat tidak sopan 

kepada teman. 

Dokum

en 

 



 

 
 

2) Membawa 

peralatan judi 

(dadu dan kartu 

kecuali untuk 

pelajaran) 

3) Makan makanan 

saat KBM dan saat 

istirahat di dalam 

kelas. 

4) Mengganggu saat 

KBM dan ibadah  

5) Berkata-kata tidak 

senonoh kepada 

siapapun. 

6) Membuat surat ijin 

palsu dan 

memalsukan tanda 

tangan orangtua. 

7) Membawa atau 

merokok 

8) Mengambil barang 

milik orang lain 

tanpa ijin. 

9) Memakai anting-

anting bagi siswa 

putra. 

10) Mengubah warna 

rambut tidak sesuai 

warna aslinya 

11) Melompat 

pagar/jendela 

dengan sengaja. 

12) Menyontek 

13) Membawa HP 



 

 
 

14) Melindungi teman 

yang salah atau 

memberikan 

pernyataan palsu. 

15) Mengubah 

pengumuman 

sekolah, sehingga 

menimbulkan arti 

berbeda. 

16) Keluar atau masuk 

kelas/sekolah 

dengan melompat 

jendela atau pagar. 

17) Mengancam 

sesama teman 

18) Mengadu, 

menyakiti teman 

sehingga berkelahi. 

19) Membawa 

menyebarkan 

selebaran yang 

dapat meresahkan 

20) Membawa senjata 

tajam, senjata api 

(kecuali ada tugas 

tertentu dari 

sekolah) 

21) Menggunakan 

peralatan judi 

(berjudi) tidak 

untuk kepentingan 

pelajaran. 

22) Meminta paksa 

kepada orang lain. 



 

 
 

23) Membuang 

sampah tidak pada 

tempatnya atau 

membuat kotor 

ruang kelas dan 

lingkungan sekitar.  

24) Terlibat tindak 

kriminal sampai 

berurusan dengan 

berwajib. 

25) Mengoperasikan/m

engaktifkan HP 

26) Berbuat tidak 

sopan kepada guru 

27) Memalsu tanda 

tangan Kepala 

Sekolah dan Guru. 

28)  Memalsu atau 

mengubah nilai 

ulangan atau nilai 

raport 

29) Membawa, 

minum-minuman 

keras dan 

mengedarkan 

minuman keras. 

30) Berkelahi atau 

main hakim sendiri 

31) Mengambil, 

merusak barang 

milik sekolah atau 

milik Guru / 

Karyawan. 

32) Membawa, 



 

 
 

menyaksikan 

gambar pornografi 

33) Berbuat asusila 

34) Membawa, 

menggunakan dan 

mengedarkan 

narkoba/obat-

obatan terlarang. 

2. Kerajinan 1) Datang ke sekolah 

terlambat 

2) Tidak membawa 

buku pelajaran 

sesuai jadwal 

3) Berada diluar kelas 

saat KBM dengan 

tugas yang tidak 

jelas 

4) Mengganggu 

ketenangan KBM 

5) Membawa buku-

buku selain buku 

pelajaran atau buku 

perpustakaan 

(misalnya komik 

dan sejenisnya) 

6) Tidak mengikuti 

pelajaran tanpa 

ijin/dispensasi 

7) Tidak melaksanakan 

tugas harian di 

kelasnya 

8) Tidak mengikuti 

pelajaran agama dan 



 

 
 

yang bersifat wajib 

9) Tidak masuk 

sekolah tanpa surat 

keterangan dari 

orang tua/wali atau 

meninggalkan 

sekolah tanpa ijin. 

10) Tidak mengerjakan 

PR 

11) Tidak mengikuti 

upacara bendera. 

3. Kerapian 1) Tidak memakai 

seragam sesuai 

(atribut tidak 

lengkap) 

2) Tidak 

memasukkan baju 

3) Tidak memakai 

kaos kaki sesuai 

ketentuan 

4) Tidak memakai 

ikat 

pinggang/warna 

tidak hitam 

5) Tidak memakai 

sepatu sesuai 

ketentuan 

6) Berhias secara 

berlebihan dan 

berpakaian minim 

tidak sesuai 

peraturan sekolah 

7) Tidak mengikat 



 

 
 

rambut bagi siswa 

putri rambut 

panjang 

8) Berambut 

gondrong/panjang 

bagi siswa putra 

9) Kuku berkitek bagi 

siswa putrid an 

panjang 

10) Seragam sekolah 

tidak bersih dan 

berbau 

11) Gigi dan mulut 

tidak bersih/berbau 

12) Tidak menjaga 

kebersihan meja, 

kursi, dan 

lingkungan 

sekolah. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ialah cara-cara yang ditempuh dan alat-alat 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya.
88

 Dalam rangka 

memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan metode/ teknik sebagai berikut: 

1. Angket (kuesioner) 

Angket (questionnaire) adalah datar pertanyaan yang diberikan 

kepada orang lain yang bersedia memberikan respon (responden) sesuai 
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dengan permintaan pengguna. Tujuan penyebaran angket ialah mencari 

informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa 

merasa khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai 

dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan.
89

 Dimana angket yang 

disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal 

memberi tanda centang pada kolom atau tempat yang sesuai.
90

 

Dalam penelitian ini, angket (questionnaire) diberikan kepada 

siswa/siswi kelas VIII SMPN 12 Madiun untuk mengetahui pengaruh 

kecerdasan emosional terhadap kedisiplinan siswa. Adapun pelaksanaannya, 

angket diberikan kepada siswa, kemudian siswa diminta untuk mengisi 

angket yang berupa pertanyaan atau pernyataan sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Sebelum mengisi angket, siswa diberikan penjelasan mengenai 

petunjuk pengisiannya dan diberi tahu ahwa angket ini tidak masuk dalam 

penilaian pembelajaran. Sebagai responden, setiap siswa harus mengisi 

angket tersebut. 

Pengumpulan data menggunakan angket ini mengacu pada skala 

likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Dalam 

                                                           
89

 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penilaian (Bandung, Alfabeta, 2011), 25-

26.  
90

 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 103. 



 

 
 

penelitian gejala sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang 

selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.
91

 

Dengan menggunakan skala likert, variabel yang telah ditentukan 

kemudian dijabarkan menjadi beberapa indikator variabel. Artinya indikator 

ini dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam pembuatan item instrumen yang 

berupa pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh responden dan 

responden dalam penelitian ini adalah peserta didik. Adapun pengumpulan 

data dengan menggunakan angket yang mengacu pada skala Likert dengan 

skor sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Skor Pernyataan Skala likert 

Kriteria 
Skor Pernyataan 

Positif Negatif 

Selalu 5 1 

Sering 4 2 

Kadang-kadang  3 3 

Hampir Tidak Pernah 2 4 

Tidak Pernah 1 5 

 

Dalam penelitian ini, angket yang berupa pernyataan digunakan 

untuk memperoleh data tentang Kecerdasan emosional siswa kelas VIII 

SMPN 12 Madiun. 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang 

tertulis.
92

 Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, 

laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan dengan 

penelitian.
93

 Teknik Dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh data 

mengenai sejarah berdirinya SMPN 12 Madiun, struktur organisasi, sarana 

prasarana yang ada, keadaan guru dan siswa SMPN 12 Madiun. Selain itu 

juga Teknik Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang 

berkaitan dengan kedisiplinan siswa yaitu dengan menggunakan buku 

kepribadian siswa SMPN 12 Madiun. 

3. Observasi 

Observasi atau mengamati adalah menatap kejadian, gerak, atau 

proses.
94

 Observasi bisa sangat bermanfaat dalam situasi-situasi tertentu 

ketika bentuk-bentuk lain pengumpulan data semata-mata tidak berjalan 

baik, semisal ketika guru ingin mencermati reaksi nonverbal siswa terhadap 

sesuatu yang sedang berlangsung di kelas atau ketika siswa bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil agar bisa memahami cara mereka berinteraksi dan 
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berkomunikasi satu sama lain dengan lebih baik.
95

 Dalam penelitian ini, 

peneliti mengamati proses pembelajaran di kelas, mulai dari guru, siswa, 

keadaan kelas, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran 

dan keadaan di sekitar lingkungan sekolah. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dimaksud adalah pengolahan data secara statistik 

maupun non statistik untuk memperoleh hasil atau temuan penelitian. 

Berdasarkan temuan penelitian dilakukan pembahasan yang mengarah pada 

pengambilan kesimpulan, implikasi, dan sasaran atau rekomendasi penelitian. 

Proses analisis data secara umum ada dua macam, yaitu analisis data secara 

kuantitatif dan analisis data secara kualitatif. Dalam penelitian ini analisis yang 

digunakan yaitu analisis data secara kuantitatif. 
96

 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan dua langkah teknik analisis data, 

yakni analisa data pra penelitian dan analisa data penelitian, adapun rinciannya 

sebagai berikut: 

1. Pra Penelitian 

Alat pengumpulan data/instrument penelitian, yang berupa pedoman 

observasi, diuji coba terlebih dahulu untuk mengamati perilaku subyek 

sampel yang komparabel dan prosedur yang terstandar digunakan dalam 
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mengumpulkan data penelitian yang sesungguhnya.termasuk pula angket, 

sebelum diedarkan kepada responden terlebih dahulu diuji validitasnya, 

reliabilitasnya dan juga pembobotan itemnya.
97

 

a. Uji Validitas 

Hal ini untuk mengetahui apakah item-item yang diujicobakan 

dapat digunakan untuk mengukur keadaan responden yang sebenarnya 

maka perlu adanya uji validitas. Untuk uji coba validitas 

menggunakann rumus Product Moment.
98

 

    =  
                

                            
 

    = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N = Jumlah Responden 

   =  Jumlah seluruh nilai X 

   = Jumlah seluruh nilai Y 

    =  Jumlah hasil perkalian antara nilai X dan Y 

Kriteria dari validitas setiap item pertanyaan adalah apabila 

koefisien korelasi (         positif dan lebih besar atau sama dengan 

       maka item tersebut dikatakan valid dan sebaliknya apabila 

        negatif atau lebih kecil dari        maka item tersebut dikatakan 

tidak valid. Selanjutnya apabila terdapat item-item pertanyaan yang 
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tidak memenuhi kriteria validitas (tidak valid), maka item tersebut 

akan dikeluarkan dari angket. Nilai        yang digunakan untuk 

sampel uji coba sebanyak 30 yaitu 0,361 dengan taraf signifikan 5%.
99

 

Untuk keperluan uji validitas dan reliabilitas instrumen ini 

peneliti mengambil sampel sebanyak 30 siswa. Dari hasil perhitungan 

validitas item instrumen terhadap 30 item soal variabel kecerdasan 

emosional, terdapat 20 item soal yang dinyatakan valid, yaitu nomor 1, 

2, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Untuk 

mengetahui perhitungan angket uji validitas variabel kecerdasan 

emosional dapat dilihat pada lampiran 3 dan untuk mengetahui skor 

jawaban angket uji variabel kecerdasan emosional dapat dilihat pada 

lampiran 4. 

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen di atas dapat 

disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini: 

Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Angket Kecerdasan Emosional 

Nomor 

Item 

“r” hitung “r” tabel Keterangan 

1 0.4469 0,361 Valid 

2 0.6264 0,361 Valid 

3 0.2730 0,361 Tidak Valid 
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4 0.3473 0,361 Tidak Valid 

5 0.3513 0,361 Tidak Valid 

6 0.6943 0,361 Valid 

7 0.6138 0,361 Valid 

8 0.3910 0,361 Valid 

9 0.6120 0,361 Valid 

10 0.2761 0,361 Tidak Valid 

11 0.2275 0,361 Tidak Valid 

12 0.5745 0,361 Valid 

13 0.3105 0,361 Tidak Valid 

14 0.4417 0,361 Valid 

15 0.4278 0,361 Valid 

16 0.4661 0,361 Valid 

17 0.2715 0,361 Tidak Valid 

18 0.5865 0,361 Valid 

19 0.6436 0,361 Valid 

20 0.5620 0,361 Valid 

21 0.1987 0,361 Tidak Valid 

22 0.5647 0,361 Valid 

23 0.1958 0,361 Tidak Valid 



 

 
 

24 0.4873 0,361 Valid 

25 0.6897 0,361 Valid 

26 0.4748 0,361 Valid 

27 0.3965 0,361 Valid 

28 0.5704 0,361 Valid 

29 0.3889 0,361 Valid 

30 0.2579 0,361 Tidak Valid 

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas 

menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya dapat 

dipercaya, jadi dapat diandalkan.  

Penelitian ini menggunakan uji reliabilitas dengan internal 

consistency, yaitu dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali 

saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. 

Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas 



 

 
 

instrumen. Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas dilakukan 

dengan teknik belah dua dari Spearman Brown, yakni:
100

 

   
   

    
  

Di mana: 

   = reliabilitas internal seluruh instrument 

  = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua
101

 

Uji reliabilitas menggunakan rumus Spearman Brown ini 

membelah item-item soal menjadi dua yaitu item soal genap dan 

ganjil. Setelah membagi item soal, maka selanjutnya dihitung 

reliabilitas internal seluruh instrumen (  ). Setelah diperoleh nilai    

maka langkah selanjutnya adalah membandingkannya dengan       . 

Jika nilai    >       , maka instrument penelitian dinyatakan reliabel.
102

 

Untuk tabulasi skor angket uji reliabilitas variabel kecerdasan 

emosional dapat dilihat pada lampiran 5, sedangkan untuk tabulasi 

perhitungan nilai angket uji reliabilitas variabel kecerdasan emosional 

dapat dilihat pada lampiran 6. 

Hasil perhitungan uji reliabilitas pada masing-masing variabel 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.5 

Rekapitulasi Uji Reliabilitas Item Instrumen 

Variabel     “r” tabel Keterangan  

Kecerdasan 

Emosional 
0,8757 0,361 Reliabel 

 

Dari keterangan tabel di atas, diketahui bahwa masing-masing 

variabel memiliki     >       . Dengan demikian variabel kecerdasan 

emosional dapat dikatakan reliabel.  

2. Analisis Data Hasil Penelitian 

a. Uji Asumsi Klasik 

Analisis regresi pada dasarnya memiliki syarat atau asumsi 

dasar yang digunakan dalam analisis regresi yang disebut dengan 

asumsi klasik.103 Dalam penelitian ini dilakukan uji pemenuhan asumsi 

klasik yaitu uji normalitas, uji linieritas, uji multikollinieritas, dan uji 

heteroskedastisitas. 

1) Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data 

yang diteliti itu normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov. 

Uji normalitas ini dihitung dengan menggunakan bantuan SPSS 

versi 17.0. Apabila jumlah perhitungan > 0,05 maka dinyatakan 
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distribusi normal, sebaliknya jika jumlah perhitungan < 0,05 maka 

dinyatakan berdistribusi tidak normal.  

2) Uji Linieritas  

Tujuan uji linieritas adalah untuk mencari antara dua 

variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak. Jika tidak 

linier, maka analisis regresi tidak dapat dilanjutkan. Uji linieritas 

penelitian ini diuji dengan menggunakan SPSS versi 17.0. Dua 

variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier apabila nilai 

signikansi pada deviation from linearity > 0.05.  

3) Uji Multikollinieritas 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap 

variabel bebas saling berhubungan secara linier. Jika seluruh 

variabel bebas berkorelasi kuat berarti terjadi multikollinieritas.
104

  

4) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain.
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b. Uji Hipotesis 

1) Analisis Regresi Linier Sederhana 

Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah soal 

no.1 dan 2 menggunakan rumus regresi linier sederhana karena 

dalam penelitian ini akan mencari pola hubungan antara satu 

variabel dependen dengan satu variabel independen. Sedangkan 

untuk mendapatkan model regresi linier sederhananya yaitu: 

         

Langkah-langkah yang diperlukan dalam analisis regresi 

linier sederhana adalah sebagai berikut: 

a) Merumuskan/ mengidentifikasi variabel 

Variabel independen : X 

Variabel dependen : Y 

b) Mengestimesi/menaksir model 

Mencari nilai    dan    dengan rumus:
106

 

   = 
         

        
 

            

c) Mendapatkan model/ persamaan regresi linier sederhana 

         

d) Menguji signifikansi model 
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Menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel Anova (Analysis 

of Varience) untuk menguji signifikansi pengaruh variabel x 

terhadap variabel y 

 

Tabel 3.6 

Statistika Uji Tabel Anova (Analysis of Variance) 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom 

(df) 

Sum of Square (SS) 

Mean 

Square 

(MS) 

Regresi 1                  

 
     

 
 

    
   

  
 

Error n-2        
    

                           

    
   

  
 

Total n-1                  

       
    

     

 
 

 

 Daerah penolakan:          
   

   
 

 Tolak   bila                          

e) Menghitung koefisien determinasi (besarnya pengaruh variabel x 

terhadap variabel y) 



 

 
 

                       
   

   
 

Keterangan: 

Y : Variabel terikat atau dependen 

X : Variabel bebas atau independen 

   : Prediksi intercept (nilai ŷ jika x = 0)  

   : Prediksi slope (arah koefisien regresi) 

  : Jumlah observasi atau pengamatan 

  : Data ke-i variabel x (independen/bebas), di mana i=1,2..n  

  : Data ke-i variabel y (dependen/terikat), di mana i=1,2..n 

   : Mean atau rata-rata dari penjumlahan data variabel x 

   : Mean atau rata-rata dari penjumlahan data variabel y 

   : Koefisien determinasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah berdirinya SMPN 12 Madiun 

SMPN 12 Madiun adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 

yang berlokasi di  jalan Yos Sudarso No.87, kelurahan Madiun Lor, 

Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. 

Sekolah ini dahulu dikenal Sebagai sekolah Teknik (ST) yaitu menjadi 

basis pelajar-pelajar pemberani yang tergabung dalam TGP (Tentara Genie 

Peladjar) Brigade XVII. Pada tahun 1946 militer melakukan perekrutan 

terhadap para pelajar di SMPN ini, perekrutan ini untuk mempertahankan 

wilayah Negara ini. Yang ketika akan habis dikuasai oleh belanda (pada 

waktu itu Surabaya dan Jakarta telah jatuh di tangan Belanda).  

TNI waktu itu berhasil  merekrut 98 orang peladjar Sekolah Teknik 

(ST). pelajar-pelajar itu dikirim di berbagai daerah seperti Saradan, 

Ponorogo, Ngawi, Pati, Grobogan dan daerah yang rawan konflik. Dan 

pertempuran melawan Belanda itu menewaskan 36 prajurit TGP dan mereka  

meninggal di tempat yang berbeda-beda seperti Ngawi, Pati, Saradan, dll. 

Monument di SMPN 12 Madiun ini sekarang tinggal sejarah dan kisah 

perjuangan TGP sedikit demi sedikit mulai hilang dan banyak dari generasi 

muda yang tidak mengetahui kisah di balik monument yang ada di SMPN 12 



 

 
 

Madiun, SMPN ini adalah satu-satunya sekolah yang mempunyai tugu 

bersejarah di kota Madiun.  

Dahulu SMPN 12 Madiun dikenal sebagai Sekolah Teknik (ST). 

perubahan sekolah dari STN 5 ke SMP PK pada tahun 1992. Lalu dari SMP 

PK ke SMP umum tahun 2001. Pada tanggal 5 Oktober 1994 merupakan 

peresmian peralihan fungsi ST/SKKP menjadi SMP (nomor 0259/0/1994) 

dan juga (nomor 0260/0/1994) tentang pembukaan serta Penegerian Sekolah 

Tahun Pelajaran 1993/1994 oleh Departemen pendidikan dan Kebudayaan. 

Yang sekarang menjadi SMPN 12 Madiun.  

2. Visi dan Misi SMPN 12 Madiun 

a. Visi 

Membentuk generasi beriman, berbudi pekerti luhur, berprestasi, terampil 

dan berwawasan lingkungan. 

b. Misi 

1) Unggul dalam IMTAQ 

2) Terwujudnya generasi berbudi pekerti luhur 

3) Unggul dalam prestasi akademik dan non akademik 

4) Terwujudnya generasi yang memiliki kecakapan hidup 

5) Unggul dalam memfasilitasi sarana prasarana pendidikan yang ramah 

lingkungan 

6) Terwujudnya lingkungan belajar yang rindang, bersih dan sehat 



 

 
 

7) Menumbuhkan sikap peduli terhadap pelestarian, pencegahan 

pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

3. Keadaan Guru, Tenaga Pendidik, dan Peserta Didik SMPN 12 Madiun 

Jumlah guru mata pelajaran di SMPN 12 Madiun ada 56 yang terdiri 

dari 49 orang guru tetap (PNS) dan 7 orang pegawai dan guru tidak tetap 

(GTT). SMP Negeri 12 Madiun memiliki jumlah peserta didik sebanyak 736 

yang terbagi dalam 24 kelas yang terdiri dari 8 kelas untuk masing-masing 

kelas yaitu mulai dari kelas VII, VIII, dan IX. Jumlah kelas VII yaitu 250 

yang terdiri dari siswa laki-laki sebanyak 156 dan siswa perempuan sebanyak 

94. Jumlah kelas VIII yaitu 240 yang terdiri dari siswa laki-laki sebanyak 140 

dan siswa perempuan sebanyak 100. Jumlah  kelas IX yaitu 246 yang terdiri 

dari siswa laki-laki sebanyak 144 dan siswa perempuan sebanyak 102.  

4. Sarana dan Prasarana SMPN 12 Madiun 

Sarana dan prasarana dalam sebuah lembaga pendidikan sangat 

diperlukan untuk menunjang kelancaran program kegiatan belajar mengajar. 

Maka dari itu, untuk menunjang keberhasilan kegiatan belajar mengajar 

diperlukannya dukungan ruang kelas, perpustakaan, ruang bimbingan dan 

konseling, ruang praktikum dan lingkungan yang bersih dan nyaman. Selain 

itu, untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta didik fasilitas pendukung 

berupa jaringan listrik dan jaringan air menjadi perhatian sekolah. Demikian 

juga perkembangan teknologi informatika guna menunjang kelancaran 



 

 
 

kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk lebih terperincinya sarana dan 

prasarana SMPN 12 Madiun dapat dilihat pada lampiran 7. 

5. Struktur Organisasi SMPN 12 Madiun 

Struktur organisasi SMP Negeri 12 Madiun adalah struktur organisasi 

sekolah yang secara umum mengikuti aturan di bawah Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan yang dikembangkan SMP Negeri 12 Madiun 

juga memperhatikan pada aturan yang ditetapkan. Bagan struktur organisasi  

SMP Negeri 12 Madiun dapat dilihat pada lampiran 8. 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data tentang Kecerdasan Emosional Siswa kelas VIII SMPN 

12 Madiun 

Untuk mendapatkan data mengenai proses pembelajaran siswa 

peneliti menggunakan metode angket. Dalam penelitian ini yang dijadikan 

objek penelitian adalah siswa SMPN 12 Madiun yaitu kelas VIII yang 

berjumlah 60 siswa. 

 Dalam analisis ini untuk memperoleh jawaban tentang bagaimana 

kecerdasan emosional siswa kelas VIII SMPN 12 Madiun, maka peneliti 

menggunakan teknik perhitungan Mean dan Standar Deviasi untuk 

menentukan kategori kecerdasan emosional tinggi, sedang dan rendah. 

Kemudian hasil skor kecerdasan emosional siswa kelas VIII dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 



 

 
 

Skor Jawaban Angket Kecerdasan Emosional Siswa Kelas VIII SMP 

Negeri 12 Madiun 

No Nama Responden X X
2 

1 Adam Mauladani 78 6084 

2 Bobi Saputra 80 6400 

3 Cornelius Satria Cahya D. 86 7396 

4 Erisca Putri Anjani 87 7569 

5 Govan Hanif Sasongko 77 5929 

6 Muh. Rizky Setya Abadi 72 5184 

7 Ramadhani Aulia Akbar 83 6889 

8 Yonathan Krisna Thanael J. 91 8281 

9 Adevia Ayunda Marchella 85 7225 

10 Alif Fransisca Nurjanah 82 6724 

11 Atasya Septila Irawan 75 5625 

12 Choirul Dawam 70 4900 

13 Daffa Naufal Aristyawan 66 4356 

14 Farel akbar Kustianto 94 8836 

15 Hanif Dwi Surya saputra 78 6084 

16 Muh. Viola Ridho Ayomi 66 4356 

17 Ria Amelia 74 5476 

18 Adinda Anggara Kusuma 82 6724 

19 Ayu Karisma Prawati P. 91 8281 

20 Dela Puspita Sari 88 7744 

21 Fenna Devi Marlina 86 7396 

22 Krisna Brata Kiswara 87 7569 



 

 
 

23 Nabil Rayhan Fadilah 73 5329 

24 Riska Widya Ningrum 86 7396 

25 Titin Rahma Ningsih 73 5329 

26 Yuke Mega Putri 74 5476 

27 Affandika Bima Saputra 77 5929 

28 Bambang Setiyanto 73 5329 

29 Dicky Azis Oktama Vianto 82 6724 

30 Fadila Cantikasari 84 7056 

31 Ferdiansyah Prasetya U. 71 5041 

32 Lusi Ratna sari 84 7056 

33 Nindia Erien 92 8464 

34 Rivaldo Assyam Dimas E. 85 7225 

35 Afrielza Dewda Farah A. 86 7396 

36 Beniditus Bayu Dwi K. 78 6084 

37 Dimas Mahendra N. 82 6724 

38 Edy Mei Bagus Prasetya 83 6889 

39 Fitri Anasari 88 7744 

40 Moh. Fajar Nuriman 84 7056 

41 Mutiara Syakirah R. 69 4761 

42 Nur Azizah 94 8836 

43 Septyani Eka Putri W. 79 6241 

44 Aji Satria Winulung 88 7744 

45 Christian Daniel A. 93 8649 

46 Dina Dwi Oktaviani 78 6084 



 

 
 

47 Gentavio Almahiva N.F. 89 7921 

48 Maulana Ferly Ardiyansyah 70 4900 

49 Nero Maulana 89 7921 

50 Purcahyono Bagas Dwi W. 72 5184 

51 Shindy Prasilia Putri 95 9025 

52 Aldo surya nata 91 8281 

53 Cindy Athalia Cezariani C. 85 7225 

54 Erino Putra Wardamudia P. 89 7921 

55 Gilang Rahmad Prasetyo 79 6241 

56 Muh. Mahesa Dewangga 76 5776 

57 Rellyan Falah Wijaksana 86 7396 

58 Slamet Siswanto 92 8464 

59 Ulandari Nurgalih 97 9409 

60 Qurrotu Aini Putri A. 84 7056 

 

Jumlah Total 4928 408310 

 

Dari data skor di atas kemudian dicari mean dan standar deviasi 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mencari Mean 

    
   
 

 
    

  
        

 

 

 



 

 
 

b. Mencari Standar Deviasi 

     
   

    

 
    

        

  
      

  
           

                     

         

              

        

Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa            dan 

          . Untuk menemukan tingkat kecerdasan emosional siswa 

tinggi, rendah, dan sedang maka dibuat pengelompokan dengan 

menggunakan rumus: 

a. Skor lebih dari          adalah tingkat kecerdasan emosional siswa 

VIII SMP Negeri 12 Madiun termasuk kategori baik. 

b. Skor kurang dari          adalah tingkat kecerdasan emosional 

siswa VIII SMP Negeri 12 Madiun termasuk kategori rendah. 

c. Skor antara                       adalah tingkat kecerdasan 

emosional siswa VIII SMP Negeri 12 Madiun termasuk kategori cukup. 

Adapun perhitungannya adalah: 

                           



 

 
 

          

     (dibulatkan) 

                          

         

    (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor 90 ke atas dikategorikan 

kecerdasan emosional siswa kelas VIII tinggi, sedangkan skor 74 – 90 

dikategorikan tingkat kecerdasan emosional siswa kelas VIII sedang, dan skor 

kurang dari 74 dikategorikan tingkat kecerdasan emosional siswa kelas VIII 

termasuk kategori rendah. Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang 

kecerdasan emosional siswa kelas VIII SMPN 12 Madiun dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Kategori Kecerdasan Emosional Siswa 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 90 10 16,67 % Tinggi 

2 74-90 40 66,66 % Sedang 

3 Kurang dari 74 10 16,67 % Rendah  

Jumlah  100%  

 

Dari kategori di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional 

siswa frekuensi 10 memiliki 16,67 % berkategori tinggi, kecerdasan 

emosional siswa frekuensi 40 memiliki 66,66 % berkategori sedang, dan 



 

 
 

kecerdasan emosional siswa frekuensi 10 memiliki 16,67 % berkategori 

rendah. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa Kecerdasan 

emosional siswa kelas VIII termasuk dalam kategori sedang dengan 

prosentase 66,66%. Adapun hasil pengkategorian ini secara terperinci dapat 

dilihat dalam lampiran 10. 

2. Deskripsi Data tentang Tingkat Kedisiplinan Siswa kelas VIII SMPN 12 

Madiun 

 Untuk mendapatkan data mengenai proses pembelajaran siswa, peneliti 

menggunakan metode Dokumentasi. Dalam penelitian ini yang dijadikan 

objek penelitian adalah siswa SMPN 12 Madiun yaitu kelas VIII yang 

berjumlah 60 siswa. 

 Dalam analisis ini untuk memperoleh jawaban tentang bagaimana 

tingkat kedisiplinan siswa, maka peneliti menggunakan pendekatan sturges 

untuk menentukan kategori kedisiplinan siswa tinggi, sedang, dan rendah. 

Yaitu dimana skor akan mempunyai interval yang sama.
107

 Kemudian hasil 

skor tingkat kedisiplinan siswa kelas VIII menurut buku kepribadian SMPN 

12 Madiun dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.3 

Skor Tingkat Kedisiplinan Siswa Kelas VIII SMPN 12 Madiun 

No. Responden Jumlah Skor 

1 Adam Mauladani 8 

2 Bobi Saputra 6 

3 Cornelius Satria Cahya D. 6 

4 Erisca Putri Anjani 12 

5 Govan Hanif Sasongko 10 

6 Muh. Rizky Setya Abadi 10 

7 Ramadhani Aulia Akbar 4 

8 Yonathan Krisna Thanael J. 6 

9 Adevia Ayunda Marchella 10 

10 Alif Fransisca Nurjanah 18 

11 Atasya Septila Irawan 26 

12 Choirul Dawam 18 

13 Daffa Naufal Aristyawan 36 

14 Farel akbar Kustianto 20 

15 Hanif Dwi Surya saputra 16 

16 Muh. Viola Ridho Ayomi 32 

17 Ria Amelia 18 

18 Adinda Anggara Kusuma 6 

19 Ayu Karisma Prawati P. 4 

20 Dela Puspita Sari 4 

21 Fenna Devi Marlina 4 

22 Krisna Brata Kiswara 10 

23 Nabil Rayhan Fadilah 18 



 

 
 

24 Riska Widya Ningrum 6 

25 Titin Rahma Ningsih 26 

26 Yuke Mega Putri 0 

27 Affandika Bima Saputra 18 

28 Bambang Setiyanto 28 

29 Dicky Azis Oktama Vianto 0 

30 Fadila Cantikasari 24 

31 Ferdiansyah Prasetya U. 12 

32 Lusi Ratna sari 6 

33 Nindia Erien  2 

34 Rivaldo Assyam Dimas E. 44 

35 Afrielza Dewda Farah A. 8 

36 Beniditus Bayu Dwi K. 12 

37 Dimas Mahendra N. 8 

38 Edy Mei Bagus Prasetya 10 

39 Fitri Anasari 8 

40 Moh. Fajar Nuriman 10 

41 Mutiara Syakirah R. 6 

42 Nur Azizah 10 

43 Septyani Eka Putri W. 22 

44 Aji Satria Winulung 18 

45 Christian Daniel A. 12 

46 Dina Dwi Oktaviani 16 

47 Gentavio Almahiva N.F. 12 

48 Maulana Ferly Ardiyansyah 14 

49 Nero Maulana 12 

50 Purcahyono Bagas Dwi W. 18 



 

 
 

51 Shindy Prasilia Putri 6 

52 Aldo surya nata 8 

53 Cindy Athalia Cezariani C. 8 

54 Erino Putra Wardamudia P. 16 

55 Gilang Rahmad Prasetyo 16 

56 Muh. Mahesa Dewangga 2 

57 Rellyan Falah Wijaksana  26 

58 Slamet Siswanto 0 

59 Ulandari Nurgalih 12 

60 Qurrotu Aini Putri A. 16 

 

Adapun hasil penskoran untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

lampiran 12. 

Dari skor di atas, maka dapat dicari interval untuk kedisiplinan siswa 

dengan menggunakan patokan penskoran buku kepribadian siswa yaitu dapat 

dilihat pada table berikut:
108

 

Tabel 4.4 

Penskoran penyelesaian sanksi SMPN 12 Madiun 

No Jumlah 

Point 

Bentuk Pemyelesaian Jumlah 

Point 

Nilai 

1 0  - A 

2 2-6 Di peringatkan secara lisan  

2-22 B 

3 8-12 Di peringatkan secara tertulis diketahui 

wali kelas  

4 14-18 Di peringatkan secara tertulis diketahui 

wali kelas, BK dan orang tua 
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5 20-22 Orang tua dipanggil I 

6 24-32 Orang tua dipanggil II dan III membuat 

surat pernyataan 
22-59 C 

7 34-42 Siswa diskorsing 3 hari 

8 44-58 Siswa diskorsing 1 minggu 

9 60 Siswa dikembalikan ke orang tua  60 D 

 

Apabila dari data tersebut akan dikelompokkan menjadi tiga (3) kategori 

kedisiplinan, yaitu tinggi, sedang dan rendah. Maka untuk mencari skor rata-

rata (MX), yaitu:
109

 

Diketahui : 

Skor maksimum  = 60 

Skor minimum  = 0 

Range (jarak)  = 60 – 0 = 60 

Banyaknya kategori = 3 

Interval setiap kategori adalah : 

     

        
  

  

 
    

Sehingga dapat diketahui interval skor tingkat kedisiplinan siswa kelas 

VIII untuk interval 0 – 20 dikategorikan tinggi, sedangkan skor 21 - 40 tingkat 

kedisiplinan siswa kelas VIII dikategorikan sedang, dan skor 41 – 60 

dikategorikan kedisiplinan siswa kelas VIII termasuk dalam kategori rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang tingkat kedisiplinan siswa kelas VIII 

SMP Negeri 12 Madiun dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

                                                           
109

 Zainal Mustafa EQ, Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi, 150. 



 

 
 

Tabel 4.5 

Kategori Tingkat Kedisiplinan Siswa 

No Interval Frekuensi Prosentase Kategori 

1 0 – 20  51 85% Tinggi 

2 21 – 40  8 13,33% Sedang 

3 41 – 60  1 1,67% Rendah 

Jumlah 60 100%  

 

Dengan menggunakan kategori di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat 

kedisiplinan kelas VIII SMPN 12 Madiun cukup tinggi. Hal ini dapat 

ditunjukkan bahwa siswa yang masuk kategori tinggi sejumlah 51 siswa, siswa 

pada kategori disiplin sedang ada 11 dan untuk disiplin rendah hanya 1 siswa. 

Untuk lebih terperinci dapat dilihat pada lampiran 11. 

 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Analisis Data Hasil Penelitian 

a. Uji Asumsi Klasik 

 Analisis regresi pada dasarnya memiliki syarat atau asumsi dasar 

yang digunakan dalam analisis regresi yang disebut dengan asumsi 

klasik.110 Dalam penelitian ini dilakukan uji pemenuhan asumsi klasik 

yaitu uji normalitas, uji linieritas, uji multikollinieritas, dan uji 

heteroskedastisitas. 
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1) Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang 

diteliti itu normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov. Uji 

normalitas ini dihitung dengan menggunakan bantuan SPSS versi 16.0. 

Apabila jumlah perhitungan > 0,05 maka dinyatakan distribusi normal, 

sebaliknya jika jumlah perhitungan < 0,05 maka dinyatakan 

berdistribusi tidak normal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Uji Normalitas Kecerdasan Emosional 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  x 

N 60 

Normal Parameters
a
 Mean 82.13 

Std. Deviation 7.764 

Most Extreme Differences Absolute .095 

Positive .069 

Negative -.095 

Kolmogorov-Smirnov Z .736 

Asymp. Sig. (2-tailed) .651 

a. Test distribution is Normal.  

   

Dari tabel di atas diketahui bahwa perhitungan uji normalitas 

dengan Kolmogorov-Smirnov diperoleh jumlah 0,736. Hal ini berarti 

bahwa jumlah perhitungan lebih besar dari 0,05 . Dengan demikian 



 

 
 

dapat disimpulkan bahwa variabel Kecerdasan emosional (   

berdistribusi normal. Adapun hasil perhitungan untuk variabel 

kedisiplinan siswa (y) dapat dilihat secara terperinci pada lampiran 15. 

2) Uji Linieritas  

 Tujuan uji linieritas adalah untuk mencari antara dua variabel 

mempunyai hubungan yang linier atau tidak. Jika tidak linier, maka 

analisis regresi tidak dapat dilanjutkan. Uji linieritas penelitian ini diuji 

dengan menggunakan SPSS versi 16.0. Dua variabel dikatakan 

mempunyai hubungan yang linier apabila nilai signifikansi pada 

deviation from linearity > 0.05. Untuk lebih jelasnya hasil uji linieritas 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Tabel Uji Linieritas Kecerdasan Emosional (   dan Kedisiplinan Siswa 

(Y) 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

y * x Between 

Groups 

(Combined) 2686.067 26 103.310 1.660 .084 

Linearity 642.049 1 642.049 10.319 .003 

Deviation 

from 

Linearity 

2044.018 25 81.761 1.314 .229 

Within Groups 2053.333 33 62.222   

Total 4739.400 59    

 



 

 
 

 Berdasarkan tabel ANOVA di atas diketahui bahwa P-value = 

0,229. Hasil ini dilihat dari Deviation from Linearity Sig. Dua variabel 

dikatakan mempunyai hubungan linier apabila P-value > α, nilai 

signifikansi (α) yaitu 0,05. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa P-

value lebih besar dari nilai α, yaitu 0,229 > 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan linier secara signifikan antara 

variabel kecerdasan emosional dan tingkat kedisiplinan siswa. 

  Berdasarkan hasil uji linieritas di atas bahwa antar variabel 

yang diteliti sudah terbukti linier, maka dari itu regresi linier dalam 

penelitian ini dapat dilanjutkan. Adapun hasil uji linieritas dapat dilihat 

secara terperinci pada lampiran 16 

3) Uji Multikollinieritas 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap 

variabel bebas saling berhubungan secara linier. Jika seluruh variabel 

bebas berkorelasi kuat berarti terjadi multikollinieritas.
111

 Dalam 

penelitian ini, uji multikollinieritas diuji dengan menggunakan SPSS 

versi 16.0 for windows. Hasil uji multikollinieritas dapat dilihat pada 

tabel Coefficients pada bagian (X), Tolerance dan Vif. 

Berdasarkan hasil uji multikollinieritas diketahui bahwa nilai 

tolerance variabel Kecerdasan emosional (X) yakni  > 0,10, artinya 
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tidak terjadi multikollinieritas. Adapun hasil uji multikollinieritas 

dapat dilihat secara terperinci pada lampiran 17. 

4) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain.
112

 Dalam penelitian ini, uji multikollinieritas diuji 

dengan menggunakan SPSS versi 16.0 for windows. Hasil uji 

heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel Coefficients pada bagian    

Sig.  

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diketahui bahwa nilai 

signifikansi   > 0,05 yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas 

Adapun hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat secara terperinci pada 

lampiran 18. 

2. Analisis Data Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Kedisiplinan Siswa 

Kelas VIII SMPN 12 Madiun 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kecerdasan emosional 

terhadap kedisiplinan siswa dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa 

langkah, yaitu: 

1) Identifikasi Variabel 

Variabel independen : kecerdasan emosional ( ) 

Variabel dependen : kedisiplinan siswa (Y) 
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2) Membuat tabel perhitungan analisis regresi sederhana 

                               

                        

3) Menghitung nilai    

   
  

 
 
    

  
        

4) Menghitung nilai    

    
  

 
 
   

  
      

5) Menghitung nilai           

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier sederhana melalui 

SPSS versi 16.0 for windowas untuk    didapatkan nilai -0,416 dan    

didapatkan nilai 46,977. Nilai           dapat dilihat dari tabel 

Coefficients yang terletak pada hasil pengolahan data uji regresi 

sederhana pada lampiran 19. 

6) Mendapatkan model atau persamaan regresi linier sederhana 

 Berdasarkan tabel pada hasil pengolahan data regresi linier 

sederhana pengaruh kecerdasan emosional terhadap kedisiplinan siswa 

pada bagian tabel Coefficients  yang terletak pada lampiran 19, maka 

dapat dilihat model regresi linier sederhana dengan persamaan sebagai 

berikut: 

          



 

 
 

                       

                       

7) Setelah menemukan model persamaan regresi linier sederhana, 

kemudian melakukan uji signifikansi model dengan langkah sebagai 

berikut: 

a) Hipotesis 

  : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan 

emosional terhadap kedisiplinan siswa kelas VIII SMPN 12 

Madiun tahun pelajaran 2017/2018 

  : Ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional 

terhadap kedisiplinan siswa kelas VIII SMPN 12 Madiun tahun 

pelajaran 2017/2018 

b) Statistik Uji 

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data regresi linier 

sederhana   terhadap Y dengan program SPSS versi 16.0 for 

windows pada bagian tabel ANOVA, maka didapatkan hasil uji 

statistik regresi linier sederhana sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabel 4.8  

Hasil Uji Statistik Regresi Linier Sederhana   terhadap Y (Tabel 

ANOVA) 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom 

(df) 

Sum of Square (SS) Mean Square 

(MS) 

Regresi 1 SS Regresi (SSR) 

614,702 

MS Regresi 

(MSR) 

614,702  

Error 60 – 2 = 58 SS Error (SSE) 

4099,631 

MS Error (MSE) 

70,683 

Total 60 – 1 = 59 SS Total (SST) 

4714,333 

 

 

Hasil pengolahan data regresi linier sederhana pengaruh 

kecerdasan emosional terhadap kedisiplinan siswa dengan program 

SPSS versi 16.0 for windows dapat dilihat pada lampiran 19. 

c) Mencari         dan        

Nilai        dengan tingkat signifikan α = 5% dan degree of 

freedom (df) sebesar 1:59 adalah 4,00. Hasil pengolahan data 

diketahui bahwa nilai         sebesar 8,697 dan nilai         

tersebut lebih besar dari        . 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana melalui 

program SPSS versi 16.0 for windows dinyatakan bahwa         > 



 

 
 

      , maka    ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan 

antara kecerdasan emosional terhadap kedisiplinan siswa. 

Nilai         dapat dilihat pada hasil pengolahan data regresi 

linier sederhana pengaruh yang signifikan antara kecerdasan 

emosional terhadap kedisiplinan siswa. 

8) Koefisien determinasi      dan interpretasi 

a) Koefisien determinasi       

Nilai koefisien determinasi      dapat dilihat pada tabel 

hasil pengolahan data regresi linier sederhana bagian Model 

Summary. Hasil pengolahan tersebut menunjukkan bahwa nilai 

koefisien determinasi      sebesar 0,130. 

Perhitungan analisis regresi linier sederhana pengaruh 

kecerdasan emosional terhadap kedisiplinan siswa dengan program 

SPSS versi 16.0 for windows, hasil pengolahan data dapat dilihat 

pada lampiran 19. 

b) Interpretasi 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi      di atas 

didapatkan nilai 0,130. Nilai tersebut menggambarkan bahwa 

kecerdasan emosional     berpengaruh sebesar 13% terhadap 

kedisiplinan siswa (y) dan 87% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti. 



 

 
 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier sederhana tentang 

kecerdasan emosional terhadap kedisiplinan siswa diperoleh                  

              sehingga    ditolak. Hal itu berarti ada pengaruh yang signifikan 

antara kecerdasan emosional terhadap kedisiplinan siswa kelas VIII SMPN 12 

Madiun tahun pelajaran 2017/2018. Besar koefisien determinasi (    adalah 

0,130 artinya kecerdasan emosional (   berpengaruh sebesar 13 % terhadap 

kedisiplinan siswa (y) kelas VIII SMPN 12 Madiun tahun pelajaran 2017/2018, 

sedangkan 87% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa kecerdasan emosional 

berpengaruh secara signifikan terhadap kedisiplinan siswa kelas VIII SMPN 12 

Madiun. Hal tersebut sekaligus menguatkan pernyataan Ngainun Naim yang 

menyatakan bahwa: 

Mendisiplinkan siswa harus diawali dari pendekatan secara emosional 

yang baik sehingga siswa memperbaiki tingkah lakunya atas dasar 

kesadaran yang tumbuh dari dalam dirinya.
113

 

 

Pernyataan tersebut telah jelas menyatakan bahwa pendekatan emosional 

dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku siswa. Dalam hal ini 

mendisiplinkan siswa untuk senantiasa patuh terhadap aturan yang ada sehingga 

nilai-nilai kedisiplinan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Interpretasi tentang kedisiplinan siswa di atas sekaligus menguatkan pernyataan 
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Mursidin dalam bukunya “MORAL SUMBER PENDIDIKAN” yang menyatakan 

bahwa: 

Emosi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keadaan seseorang secara 

cepat. Proses penyadaran moral bisa dilakukan dengan pengkondisian 

emosi. Seperti penyesalan, perasaan berdosa, merasa bersalah, haru dan 

sedih, bisa efektif untuk menumbuhkan kesadaran, kecintaan, dan 

perasaan bermoral.
114

 

Pernyataan tersebut jelas menunjukkan bahwa Proses penyadaran moral 

bisa dilakukan dengan pengkondisian emosi. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional terhadap 

kedisiplinan siswa kelas VIII SMPN 12 Madiun tahun pelajaran 2017/2018. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian pembahasan yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat 

menyimpulkan tiga hal yang berkaitan dengan rumusan masalah, yaitu: 

1. Kecerdasan Emosional siswa kelas VIII SMPN 12 Madiun termasuk 

kategori sedang dengan prosentase 66,66%. 

2. Kedisiplinan siswa kelas VIII SMPN 12 Madiun termasuk kategori tinggi 

dengan prosentase 85%. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara Kecerdasan Emosional terhadap 

Kedisiplinan siswa kelas VIII SMP Negeri 12 Madiun tahun pelajaran 

2017/2018. Karena         sebesar 8,697 lebih besar dari         dengan 

taraf signifikan 5% = 4,00. Besarnya pengaruh dari kecerdasan emosional 

terhadap kedisiplinan siswa sesuai perhitungan koefisien determinasi (R
2
) 

sebanyak 0,130 atau sebesar 13% sedangkan sisanya 87% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memiliki saran 

untuk beberapa pihak, anatara lain: 

1. Bagi SMP Negeri 12 Madiun, agar meningkatkan pembelajaran yang 

mengarah pada pelatihan emosional diri pada siswa. Sehingga, diharapkan 



 

 
 

untuk kedepannya dengan pelaksanaan latihan emosional yang baik, siswa 

dapat menjaga emosi serta disiplin dalam sekolah. 

2. Bagi guru agar lebih memperhatikan siswa yang kurang disiplin di sekolah. 

Dan juga penelitian ini bisa digunakan sebagai informasi mengenai tingkat 

kecerdasan emosional terhadap kedisiplinan siswa, sehingga dapat 

menambah wawasan untuk meningkatkan disiplin siswa di sekolah.  

3. Bagi orangtua siswa sebagai pendidikan yang utama bagi anak dalam 

lingkungan keluarga. Hendaknya berusaha memperhatikan anaknya baik dari 

segi jasmani maupun rohani sehingga anak akan memiliki sikap disiplin di 

rumah maupun di sekolah. 
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