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ABSTRAK 

Savitri, Diva. 2019. Pengaruh Kepribadian dan Kecerdasan Emosional 

Terhadap Motivasi Belajar PAI Siswa Kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing, Dr. Ju’subaidi, M.Ag.. 

Kata Kunci: Kepribadian, Kecerdasan Emosional, Motivasi Belajar PAI 

Motivasi belajar sangat berperan penting dalam pembelajaran. Motivasi 

belajar dalam diri siswa harus dipertahankan, karena tanpa adanya motivasi maka 

siswa juga tidak semangat dalam belajar. Fakta di lapangan menunjukkan, banyak 

dari kalangan siswa yang kurang tertarik dalam pembelajaran terutama 

pembelajaran PAI. Hal ini ditunjukkan dengan sikap siswa yang masih ramai 

sendiri ketika proses pembelajaran. Permasalahan terkait motivasi belajar ini 

banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu kepribadian dan 

kecerdasan emosional. Kepribadian dan kecerdasan emosional merupakan suatu 

hal yang dapat menentukan perilaku seseorang termasuk motivasi dalam dirinya. 

Siswa yang dapat mengatur kepribadian dan kecerdasan emosionalnya dengan 

baik, maka ia juga dapat mengatur motivasi belajarnya. Permasalahan umum 

terkait motivasi ini, peneliti temukan di kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019. Oleh karena itu, maka motivasi belajar penting untuk diteliti karena 

akan berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa. Adapun kepribadian dan 

kecerdasan emosional juga penting untuk diteliti karena dua hal ini turut 

memengaruhi motivasi belajar siswa. 

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang 

signifikan kepribadian terhadap motivasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. (2) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

yang signifikan kecerdasan emosional terhadap motivasi belajar PAI siswa kelas 

X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. (3) Untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh yang signifikan kepribadian dan kecerdasan emosional 

terhadap motivasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun populasi 

penelitian ini siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 yang 

berjumlah 407 siswa dan sampel penelitian berjumlah 82 siswa. Pengumpulan 

data menggunakan angket dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis 

regresi sederhana dan ganda. 

Hasil analisis menunjukkan: (1) Ada pengaruh yang signifikan kepribadian 

terhadap motivasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019. (2) Ada pengaruh yang signifikan kecerdasan emosional terhadap 

motivasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 

(3) Ada pengaruh yang signifikan kepribadian dan kecerdasan emosional terhadap 

motivasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok. Hal ini berarti bahwa berhasil 

tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana 

proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. Belajar adalah 

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.1 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Bab II pasal 3, disebutkan bahwa 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.2  

 

Melihat pentingnya tujuan pendidikan tersebut, maka dari itu dalam 

proses pembelajaran harus diciptakan kondisi yang mampu membangkitkan 

motivasi peserta didik agar bersemangat untuk belajar. 

Belajar merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh individu supaya 

mendapatkan suatu pelajaran (ilmu). Ditinjau dari segi guru, kegiatan belajar 

siswa tersebut ada yang tergolong dirancang dalam desain instruksional. 

                                                           
1 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang memengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 1-

2. 
2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Bab II Pasal 3. 
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Kegiatan belajar yang termasuk rancangan guru, bila siswa belajar untuk 

mengerjakan tugas-tugas sekolah. Di samping itu, ada kegiatan belajar yang 

tidak termasuk rancangan guru. Artinya, siswa belajar karena keinginannya 

sendiri.3 Keinginan yang muncul dari dalam diri siswa untuk belajar inilah 

yang biasanya disebut sebagai motivasi belajar. 

Pengertian dasar motivasi adalah keadaan internal organisme, yang 

mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Dalam pengertian ini, motivasi berarti 

pemasok daya (energizer) untuk bertingkah laku secara terarah.4 Motivasi 

belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang 

belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Menurut Hamzah B. Uno, 

setidaknya ada 6 indikator dari motivasi belajar, yaitu: 

Pertama, adanya hasrat dan keinginan berhasil. Kedua, adanya dorongan 

dan kebutuhan dalam belajar. Ketiga, adanya harapan dan cita-cita masa 

depan. Keempat, adanya penghargaan dalam belajar. Kelima, adanya 

kegiatan yang menarik dalam belajar. Keenam, adanya lingkungan 

belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan seseorang siswa dapat 

belajar dengan baik. 5 

 

Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang 

yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tak akan mungkin melakukan 

aktivitas belajar. Hal ini merupakan pertanda bahwa sesuatu yang akan 

dikerjakan itu tidak menyentuh kebutuhannya.6  

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan motivasi 

belajar siswa adalah dengan memerhatikan faktor-faktor yang 

                                                           
3 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 78. 
4 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2008), 136. 
5 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 23. 
6 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 148. 
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memengaruhinya, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal 

terdiri dari cita-cita atau aspirasi siswa, kemampuan siswa, dan kondisi 

siswa.7 Selain itu, faktor internal yang memengaruhi motivasi belajar siswa 

adalah kepribadian dan sikap. Motivasi dari dalam diri lebih efektif 

dibandingkan motivasi dari luar untuk mencapai hasil belajar yang optimal.8 

Adapun faktor internal lain yang dapat memengaruhi motivasi adalah 

kecerdasan emosional. Salovey dan Mayer mendefinisikan: “kecerdasan 

emosional sebagai kemampuan memantau dan mengendalikan perasaan 

sendiri dan orang lain, serta menggunakan perasaan-perasaan itu untuk 

memandu pikiran dan tindakan.”9  

Selanjutnya, faktor eksternal yang memengaruhi motivasi belajar 

adalah kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa dapat berupa keadaan 

alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan 

kemasyarakatan.10 Faktor-faktor yang memengaruhi motivasi belajar tersebut, 

harus selalu diperhatikan oleh seorang guru. Sehingga, tujuan proses 

pembelajaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Selain itu, motivasi 

belajar siswa sangat penting untuk dipertahankan, sebab jika motivasi ini 

tidak dipertahankan maka akan berpengaruh terhadap kelangsungan dari 

proses pembelajaran itu sendiri.  

Masalah motivasi belajar siswa, seperti kebiasaan siswa yang ramai 

sendiri ketika proses pembelajaran sering terjadi saat ini. Berdasarkan 

                                                           
7 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, 97. 
8 Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 152. 
9 Daniel Goleman, Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Puncak Prestasi terj. Alex Tri 

Kantjono (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 513-514. 
10 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, 98. 
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indikator adanya motivasi belajar dalam diri siswa yang telah disebutkan di 

atas, maka dengan adanya masalah tersebut bisa dikatakan bahwa motivasi 

belajar dikalangan pelajar saat ini masih kurang. Hal ini dapat terlihat dari 

rendahnya keinginan beberapa siswa untuk berhasil dalam proses 

pembelajaran yang sedang ia ikuti. 

Salah satu faktor yang memengaruhi permasalahan motivasi belajar di 

atas adalah kepribadian. Kepribadian adalah karakteristik (sifat khas) dari diri 

seseorang yang bersumber dari bentukan yang diterima dari lingkungan, 

misalnya keluarga dari masa kecil, dan juga bawaan sejak lahir.11  

Hippocrates-Galenus berpendapat bahwa kepribadian ini dibentuk karena 

di dalam tubuh manusia terdiri empat cairan pokok, yaitu chole (empedu 

kuning), melanchole (empedu hitam), phlegma (limpa), dan sanguis 

(darah). Jika salah satu dari keempat cairan tersebut ada yang dominan, 

maka kepribadian yang dimiliki individu tersebut adalah choleris, 

melancholis, phlegmatis,  atau sanguinis. Setiap cairan tersebut, tentu 

memiliki karakteristik yang berbeda-beda.12  

 

Faktor kepribadian ini, seringkali memengaruhi keterlibatan dan 

respons siswa dalam aktivitas pembelajaran sehingga dapat memengaruhi 

motivasi belajarnya. Hal ini disebabkan, karena kepribadian menjadi pemicu 

seseorang untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Dalam hal ini siswa lebih 

berpeluang meraih prestasi tinggi apabila mereka memiliki motivasi belajar 

yang gigih, cukup energetik (tidak berlebih), dan mampu mengabaikan 

gangguan-gangguan kecil. Para siswa juga mampu meraih prestasi belajar 

                                                           
11 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak: Peran Moral Intelektual, Emosional, dan 

Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 11. 
12 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 79. 
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yang lebih tinggi bila perilaku mereka mendorong hubungan yang erat dan 

produktif dengan para guru dan teman mereka.13  

Selain karena faktor kepribadian, faktor lain yang memengaruhi 

masalah motivasi belajar di atas adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan 

emosional merujuk kepada kemampuan siswa untuk mengenali perasaan diri 

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

kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri serta dalam 

hubungan dengan orang lain. Komponen-komponen kecerdasan emosional 

tersebut sangat berkaitan dengan motivasi belajar, terutama kemampuan 

siswa untuk memotivasi dirinya sendiri.  

Siswa yang memiliki kecerdasan emosional yang baik, lebih 

cenderung berkonsentrasi dengan baik, mempunyai hubungan yang lebih baik 

dengan teman-teman sebaya, memiliki prestasi akademik yang baik, dan 

tubuh yang sehat.14 

Berdasarkan masalah yang terkait dengan motivasi belajar siswa di 

atas, jika dikaitkan dengan kecerdasan emosional, maka seharusnya hal-hal 

negatif tersebut tidak terjadi dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan, jika 

siswa memiliki kecerdasan emosional yang baik, maka ia akan memiliki 

empati terhadap guru ataupun siswa yang lain. Selain itu, dengan adanya 

permasalahan tersebut, maka siswa yang bersangkutan tidak mampu 

memotivasi dirinya sendiri untuk belajar. 

                                                           
13 Eva Latipah, Psikologi Dasar (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 218. 
14 Goleman, Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Puncak Prestasi, 512. 
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Dalam melakukan penelitian terkait permasalahan motivasi belajar, 

peneliti mengambil lokasi di SMA Negeri 1 Ponorogo. SMA Negeri 1 

Ponorogo merupakan salah satu sekolah unggulan yang memiliki tujuan 

pendidikan yaitu mencetak peserta didik yang memiliki keimanan dan 

ketaqwaan yang kuat, akhlak mulia, dan berkarakter. Tujuan tersebut dapat 

terlaksana salah satunya dengan memberikan wawasan mata pelajaran PAI 

kepada peserta didik.  

Sebagaimana permasalahan motivasi belajar yang sudah disebutkan 

sebelumnya, peneliti menemukan bahwa permasalahan tersebut juga terjadi di 

SMAN 1 Ponorogo. Masalah ini peneliti temukan ketika melaksanakan 

kegiatan Magang 2 di sekolah tersebut. Berdasarkan pengamatan peneliti, 

masih banyak siswa kelas X yang kurang tertarik untuk mengikuti pelajaran 

PAI. Hal ini bisa dilihat dari keaktifan siswa di kelas. Setiap kali peneliti 

praktik mengajar, hanya siswa-siswa yang sama yang bersedia aktif atau 

bersedia mengikuti proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh. 

Sedangkan siswa yang lain, masih memilih untuk diam dan mengikuti proses 

pembelajaran tanpa sikap ekspresif. Hal ini disebabkan, beberapa diantara 

mereka menganggap bahwa pelajaran PAI merupakan pelajaran yang mudah, 

sehingga mereka memilih untuk melaksanakan kegiatan lain seperti 

mengobrol dengan temannya atau bermain dengan handphone mereka. 15 

Melihat permasalahan yang terjadi di sekolah tersebut, dapat dipahami 

bahwa masalah-masalah umum terkait motivasi belajar siswa masih sering 

                                                           
15 Pengamatan peneliti ketika melaksanakan Magang 2 di SMAN 1 Ponorogo pada tanggal 24 

September sampai dengan 5 Oktober 2018. 
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terjadi, seperti siswa ramai sendiri di kelas, bermain dengan handphone 

mereka, dan lain sebagainya. Sesuai dengan faktor-faktor yang memengaruhi 

motivasi belajar yaitu kepribadian dan kecerdasan emosional, maka perilaku-

perilaku tersebut dipengaruhi adanya kepribadian dan kecerdasan emosional 

itu sendiri. Kepribadian siswa merupakan suatu hal yang dapat memengaruhi 

mereka untuk berperilaku demikian, sedangkan siswa yang tidak memiliki 

kecerdasan emosional yang baik, mereka tidak peduli dengan guru ataupun 

temannya, bahkan mereka juga tidak mampu memotivasi dirinya sendiri 

untuk belajar.  

Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena tersebut, peneliti 

tertarik melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kepribadian dan Kecerdasan 

Emosional Terhadap Motivasi Belajar PAI Siswa Kelas X SMAN 1 Ponorogo 

Tahun Ajaran 2018/2019”. 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji terkait dengan motivasi 

belajar. Namun, karena luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai 

keterbatasan yang ada, baik teori maupun jangkauan penulis, dalam penelitian 

ini tidak semua faktor-faktor tersebut dapat ditindak lanjuti. Penelitian ini 

dibatasi pada masalah pengaruh kepribadian dan kecerdasan emosional siswa 

terhadap motivasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019. 
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C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh yang signifikan kepribadian terhadap motivasi belajar 

PAI siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan kecerdasan emosional terhadap 

motivasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan kepribadian dan kecerdasan emosional 

terhadap motivasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019? 

 

D.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan kepribadian terhadap 

motivasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019. 

2. Mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan kecerdasan 

emosional terhadap motivasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 

3. Mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan kepribadian dan 

kecerdasan emosional terhadap motivasi belajar PAI siswa kelas X 

SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat praktis bagi beberapa 

pihak: 

1. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu guru dalam 

menganalisis masalah yang dihadapi siswa terkait dengan pengaruh 

kepribadian dan kecerdasan emosional terhadap motivasi belajar siswa. 

2. Bagi Siswa 

Adanya penelitian ini diharapkan siswa mampu memahami 

pentingnya kepribadian dan kecerdasan emosional yang baik bagi 

kehidupan siswa sehingga mampu menumbuhkan motivasi untuk belajar. 

 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam laporan penelitian kuantitatif terdiri 

dari lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berkaitan. 

Sistematika pembahasan ini adalah: 

Bab pertama (pendahuluan), yang meliputi latar belakang masalah, 

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

sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan 

dalam memaparkan data. 

Bab kedua (kajian pustaka), yang meliputi telaah pustaka, deskripsi 

landasan teori, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. Bab ini 

dimaksudkan untuk memudahkan penelitian dalam menjawab hipotesis. 
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Bab ketiga (metode penelitian), yang meliputi rancangan penelitian, 

populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data 

dan teknik analisis data. 

Bab keempat (hasil penelitian), yang meliputi gambaran umum lokasi, 

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

pembahasan. 

Bab kelima (penutup), yang meliputi kesimpulan dan saran. Bab ini 

dimaksudkan supaya pembaca dan penulis mudah melihat inti hasil 

penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERPIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini 

adalah: 

1. Skripsi STIKES Jenderal Achmad Yani Yogyakarta karya Ika Desy 

Astuti pada tahun 2015 dengan judul “Hubungan Tipe Kepribadian: 

Ekstrovert dan Introvert dengan Motivasi Belajar pada Mahasiswa 

Semester VIII Progam Studi Ilmu Keperawatan di STIKES Jenderal 

Achmad Yani Yogyakarta”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tipe 

kepribadian ekstrovert dan introvert dengan motivasi belajar pada 

mahasiswa semester VIII Program Studi Ilmu Keperawatan di STIKES 

Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. Adapun jenis penelitian ini adalah 

penelitian non-eksperimental dengan rancangan penelitian cross 

sectional, menggunakan metode kuantitatif dan bersifat deskriptif 

korelasi. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan simple 

random sampling. Jumlah sampel yang digunakan adalah 51 responden. 
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Analisa data dalam penelitian ini menggunakan Coefficient Contingency, 

dengan tingkat kemaknaan p<0,05.16  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

a. Ada hubungan yang signifikan antara tipe kepribadian ekstrovert dan 

introvert dengan motivasi belajar pada mahasiswa keperawatan 

semester VIII angkatan 2011 di STIKES Jenderal Achmad Yani 

Yogyakarta. 

b. Mahasiswa keperawatan semester VIII angkatan 2011 di STIKES 

Jenderal Achmad Yani Yogyakarta mayoritas mempunyai jenis 

kelamin perempuan sebanyak 28 responden (54,9%), dengan rentang 

usia 20-22 tahun sebanyak 42 responden (82,4%). 

c. Mahasiswa keperawatan semester VIII angkatan 2011 sebagian besar 

mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif dengan rentang 2,76-3,50 

(sangat memuaskan) yaitu sebanyak 31 responden (60,8%). 

d. Mahasiswa keperawatan semester VIII angkatan 2011 mayoritas 

mempunyai kepribadian ekstrovert sebanyak 37 responden (72,5%), 

dan sebanyak 14 responden (27,5%) mempunyai kepribadian 

introvert. 

e. Mahasiswa keperawatan semester VIII angkatan 2011 di STIKES 

Jenderal Achmad Yani Yogyakarta mayoritas mempunyai motivasi 

belajar sedang sebanyak 26 responden (51,0%).17 

                                                           
16 Ika Desy Astuti, “Hubungan Tipe Kepribadian: Ekstrovert dan Introvert dengan Motivasi 

Belajar pada Mahasiswa Semester VIII Progam Studi Ilmu Keperawatan di STIKES Jenderal 

Achmad Yani Yogyakarta” (Skripsi: STIKES Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, 2015), xiii. 
17 Ibid., 57. 
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Terkait dengan penelitian tersebut, terdapat persamaan antara 

penelitian yang dilakukan oleh Ika Desy Astuti dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan variabel kepribadian (X) dan motivasi belajar (Y). 

Namun, perbedaannya terletak pada tipologi kepribadian yang 

digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan tipologi kepribadian 

Ekstrovert dan Introvert, sedangkan peneliti sekarang menggunakan 

tipologi kepribadian Sanguinis, Melankolis, Koleris, dan Plegmatis. 

Selain itu, jumlah variabel yang akan dilakukan peneliti sekarang yaitu 

dengan 2 variabel X dan 1 variabel Y.  

Dalam teknis analisis data kuantitatif juga terdapat perbedaan 

yaitu peneliti Ika menggunakan analisis Coefficient Contingency, dengan 

tingkat kemaknaan p<0,05, sedangkan peneliti sekarang menggunakan 

teknik analisis regresi linier ganda. 

2. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta karya Ilma Amalina Mashuri 

pada tahun 2017 dengan judul “Korelasi antara Kecerdasan Emosional 

dengan Motivasi Belajar PAI Siswa Kelas XI SMK Al-Hikmah 

Gubukrubuh Playen Gunung Kidul Tahun Ajaran 2016/2017”. 

Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan. Dalam 

menguji instrumen penelitian, dalam penelitian ini digunakan uji validitas 

dan reliabilitas, sedangkan untuk menguji hipotesis penelitian digunakan 
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uji normalitas, uji linieritas, dan analisis korelasi Product Moment 

Pearson.18 Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

a. Tingkat motivasi belajar PAI siswa kelas XI SMK Al-Hikmah 

Gubukrubuh Playen Gunungkidul Tahun Ajaran 2016/2017 

tergolong pada kategori cukup baik dengan persentase sebanyak 

40% dengan mean sebesar 96,60 dan standar deviasi sebesar 16,612. 

b. Tingkat kecerdasan emosional siswa di SMK Al-Hikmah 

Gubukrubuh Playen Gunungkidul Tahun Ajaran 2016/2017 

tergolong pada kategori cukup baik dengan persentase sebanyak 

40% dengan mean sebesar 131,33 dan standar deviasi sebesar 

21,821. 

c. Terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara kecerdasan 

emosional siswa dengan motivasi belajar PAI siswa kelas XI SMA 

Al-Hikmah Gubukrubuh Playen Gunungkidul Tahun Ajaran 

2016/2017, (rxy = 0,585, p (one-tailed) = 0,000 < 0,01), dan r2 = 

34,2%.19 

Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ilma 

Amalina Mashuri dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti sekarang 

yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif dengan variabel 

kecerdasan emosional (X) dan motivasi belajar PAI (Y). Namun, 

perbedaannya terletak pada jumlah variabel yang akan dilakukan peneliti 

                                                           
18 Ilma Amalina Mashuri, “Korelasi antara Kecerdasan Emosional dengan Motivasi Belajar 

PAI Siswa Kelas XI SMK Al-Hikmah Gubukrubuh Playen Gunung Kidul Tahun Ajaran 

2016/2017” (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 64-68. 
19 Ibid., 72. 
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sekarang yaitu dengan 2 variabel X dan 1 variabel Y. Selain itu, dalam 

teknis analisis data kuantitatif juga terdapat perbedaan yaitu peneliti Ilma 

menggunakan analisis korelasi Product Moment sedangkan peneliti 

sekarang akan menggunakan teknik analisis regresi linier ganda. 

 

B. Landasan Teori 

1. Motivasi Belajar PAI 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi memiliki akar kata dari bahasa Latin movere, yang 

berarti gerak atau dorongan untuk bergerak.20 Banyak para ahli yang 

sudah mengemukakan pengertian motivasi dengan berbagai sudut 

pandang mereka masing-masing.21 Diantaranya yaitu: 

1) Menurut Atkinson: "motivasi adalah suatu tendensi seseorang 

untuk berbuat yang meningkat guna menghasilkan satu hasil atau 

lebih pengaruh". 

2) A. W. Bernard berpendapat bahwa: "motivasi merupakan usaha 

memperbesar atau mengadakan gerakan untuk mencapai tujuan 

tertentu". 

3) Abraham Maslow mendefinisikan motivasi adalah: "sesuatu yang 

bersifat konstan (tetap), tidak pernah berakhir, berfluktuasi dan 

bersifat kompleks, serta hal itu kebanyakan merupakan 

karakteristik universal pada setiap kegiatan organisme".22 

                                                           
20 Prawira, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Baru, 319. 
21 Djamarah, Psikologi Belajar, 148. 
22 Prawira, Psikologi Pendidikan, 319-320. 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa motivasi adalah karakteristik yang terdapat pada 

setiap individu yang berupa dorongan dalam diri seseorang untuk 

berbuat atau melaksanakan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan 

tertentu. 

Motivasi merupakan sebuah proses yang memberi semangat, 

arah, dan kegigihan perilaku.23 Seberapa kuat motivasi yang dimiliki 

individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang 

ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam 

kehidupan lainnya.24 

Sedangkan definisi dari motivasi belajar menurut Winkel 

ialah: "keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan 

belajar dan memberikan arahan pada kegiatan belajar demi mencapai 

tujuan".25 Motivasi belajar ini dimaksudkan untuk mendorong atau 

memberikan semangat kepada seseorang yang melakukan kegiatan 

belajar agar menjadi lebih giat lagi dalam belajarnya untuk 

memperoleh prestasi yang lebih baik lagi.26 

 

 

 

                                                           
23 John W. Santrock, Psikologi Pendidikan Edisi Kedua terj. Tri Wibowo (Jakarta : Kencana, 

2011), 510. 
24 Indah Sary, Buku Ajar Psikologi Pendidikan, 167. 
25 Ibid., 166. 
26 Prawira, Psikologi Pendidikan, 320. 
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b. Pengertian Motivasi Belajar PAI dan Indikator Motivasi Belajar 

PAI 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana 

dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 

menghayati, mengimani, bertaqwa, berakhlak mulia, mengamalkan 

ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci al-Quran dan al-

Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran latihan, serta 

penggunaan pengalaman.27  

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam diarahkan untuk 

meningkatkan keyakinan, pemahaman, pengahayatan dan 

pengamalan ajaran agama Islam dari peserta didik, yang di 

samping untuk membentuk kesalehan atau kualitas pribadi, 

juga sekaligus membentuk kesalehan sosial. Dalam arti, 

kesalehan pribadi tersebut diharapkan mampu memancar ke 

luar dalam hubungan bermasyarakat baik yang seagama 

(sesama muslim) ataupun yang tidak seagama (hubungan 

dengan non-muslim), serta dalam berbangsa dan bernegara 

sehingga terwujud persatuan dan kesatuan nasional.28 
 

Berdasarkan penjelasan pengertian motivasi belajar dan 

Pendidikan Agama Islam di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

motivasi belajar PAI merupakan keseluruhan daya penggerak psikis di 

dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar PAI, menjamin 

kelangsungan kegiatan belajar PAI dan memberikan arahan pada 

kegiatan belajar PAI demi mencapai tujuan pembelajaran yang sudah 

ditetapkan. 

                                                           
27 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Kalam, 2014), 21. 
28 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam 

di Sekolah (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 76. 
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Menurut Hamzah B. Uno, indikator dari motivasi belajar 

adalah: 

1) Adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil. 

2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. 

3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan. 

4) Adanya penghargaan dalam belajar. 

5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 

6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga 

memungkinkan siswa dapat belajar dengan baik.29 

 

c. Fungsi Motivasi Belajar 

Dalam dunia belajar mengajar sangat diperlukan adanya 

motivasi. Hasil belajar akan optimal, kalau ada motivasi. Makin tepat 

motivasi yang diberikan, akan makin berhasil pula pelajaran itu. Jadi 

motivasi akan senantiasa menentukan intensitas usaha belajar bagi 

para siswa, dan motivasi ini selalu bertalian dengan suatu tujuan.30 

Maka dalam hal ini, motivasi memiliki fungsi dalam kegiatan 

belajar seorang siswa, yaitu: 

1) Motivasi sebagai pendorong perbuatan 

Pada mulanya anak didik tidak ada hasrat untuk belajar, tetapi 

karena ada sesuatu yang dicari muncul minatnya untuk belajar. 

Sesuatu yang akan dicari itu dalam rangka untuk memuaskan rasa 

                                                           
29 Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, 31. 
30 Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta : Teras, 2012), 250-251. 
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ingin tahunya dari sesuatu yang akan dipelajari. Sesuatu yang 

belum diketahui itu akhirnya mendorong anak didik untuk belajar 

dalam rangka mencari tahu. Di sini, anak didik mempunyai 

keyakinan dan pendirian tentang apa yang seharusnya dilakukan 

untuk mencari tahu tentang sesuatu. Sikap itulah yang mendasari 

dan mendorong ke arah sejumlah perbuatan dalam belajar. 31 Jadi, 

motivasi yang berfungsi sebagai pendorong ini memengaruhi 

sikap apa yang seharusnya peserta didik ambil dalam rangka 

belajar. 

2) Motivasi sebagai penggerak perbuatan 

Dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap anak 

didik itu merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung, yang 

kemudian terjelma dalam bentuk gerakan psikofisik. Di sini anak 

didik sudah melakukan aktivitas belajar dengan segenap jiwa dan 

raga. Akal pikiran berproses dengan sikap raga yang cenderung 

tunduk dengan kehendak perbuatan belajar. Sikap berada dalam 

kepastian perbuatan dan akal pikiran mencoba membedah nilai 

yang terpatri dalam wacana, prinsip, dalil, dan hukum, sehingga 

mengerti betul isi yang dikandungnya.32 

3) Motivasi sebagai pengarah perbuatan 

Peserta didik yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi 

mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang 

                                                           
31 Djamarah, Psikologi, 157. 
32 Ibid, 157. 
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diabaikan. Seorang anak didik yang ingin mendapatkan sesuatu 

dari suatu mata pelajaran tertentu, tidak mungkin dipaksakan 

untuk mempelajari mata pelajaran yang lain. Pasti anak didik 

akan mempelajari mata pelajaran yang tersimpan sesuatu yang 

akan dicari itu. Sesuatu yang akan dicari anak didik merupakan 

tujuan belajar yang akan dicapainya. Tujuan belajar itulah sebagai 

pengarah yang memberikan motivasi kepada anak didik dalam 

belajar.33 

 

d. Faktor-faktor yang Memengaruhi Motivasi Belajar  

Faktor-faktor yang memengaruhi motivasi belajar terdiri dari 2 

macam faktor, yaitu: 

1. Faktor intrinsik (faktor pribadi), merupakan faktor yang 

bersumber pada suatu motif yang tidak dipengaruhi dari 

lingkungan. Faktor internal terdiri dari cita-cita atau aspirasi 

siswa, kemampuan siswa, dan kondisi siswa.34 Selain itu, faktor 

internal yang memengaruhi motivasi belajar siswa adalah 

kepribadian dan sikap.35 Adapun faktor lain yang dapat 

memengaruhi motivasi adalah kecerdasan emosional. Salovey dan 

Mayer mendefinisikan: “kecerdasan emosional sebagai 

kemampuan memantau dan mengendalikan perasaan sendiri dan 

                                                           
33 Ibid., 157-158. 
34 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, 97. 
35 Khodijah, Psikologi Pendidikan, 152. 
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orang lain, serta menggunakan perasaan-perasaan itu untuk 

memandu pikiran dan tindakan.”36  

2. Faktor ekstrinsik merupakan faktor yang bersumber dari 

lingkungan individu siswa. Faktor ekstrinsik dapat berupa 

ganjaran (hadiah) dan hukuman. Sebagai contoh, seorang siswa 

yang sedang belajar bernyanyi, apabila orang tuanya memuji dan 

menghargainya. Dalam hal ini, motif belajar bernyanyi siswa 

diperkuat dengan ganjaran (hadiah) yang berupa pujian atau 

penghargaan orang tuanya.37 

 

2. Kepribadian 

a. Pengertian Kepribadian 

Kepribadian berasal dari kata dalam bahasa Inggris, 

personality yang artinya kepribadian. Konsep awal pengertian 

personality dalam masyarakat umum adalah tingkah laku yang 

diperlihatkan ke tengah-tengah masyarakat umum atau lingkungan 

sosial. Hal ini berarti ada upaya untuk memperlihatkan pada 

masyarakat umum tentang sebuah kesan mengenai diri yang 

diinginkan.38  

Kepribadian merupakan organisasi dinamis dalam diri seseorang 

sebagai sistem psikofisik yang menentukan dalam menyesuaikan 

diri terhadap lingkungannya dan bersifat unik. Maka penting 

kepribadian adalah penyesuaian diri, yaitu suatu proses respons 

individu, baik yang bersifat perilaku maupun mental dalam upaya 

                                                           
36 Goleman, Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Puncak Prestasi, 513-514. 
37 Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya,  33-34. 
38 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Kepribadian dengan Perspektif Baru (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2013), 25. 
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mengatasi kebutuhan-kebutuhan dari dalam diri, ketegangan 

emosional, frustasi dan konflik, serta memelihara keseimbangan 

antara pemenuhan kebutuhan tersebut dan norma lingkungan.39 

 

Individu memiliki kualitas psikologis yang berlangsung dari 

hari ke hari dan dari tahun ke tahun. Kualitas yang bertahan lama yang 

mendefinisikan dan membedakan individu satu dengan individu 

lainnya dalam istilah psikolog disebut sebagai struktur kepribadian.40 

Berdasarkan pengertian kepribadian di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa kepribadian merupakan karakteristik yang ada 

dalam diri individu yang dapat membedakan antara individu satu 

dengan individu lainnya, serta melalui kepribadian inilah seseorang 

dapat berperilaku untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

 

b. Aspek-aspek Kepribadian 

Aspek-aspek kepribadian terdiri dari: 

1) Karakter, yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika 

perilaku, konsisten tidaknya dalam memegang pendirian atau 

pendapat. 

2) Temperamen, yaitu disposisi reaktif seorang, atau cepat 

lambatnya mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang 

dari lingkungan. 

3) Sikap, yaitu respons terhadap objek yang bersifat positif, negatif, 

atau ambivalen. 

                                                           
39 Mahmud, Psikologi Pendidikan (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 366. 
40 Daniel Cervone dan Lawrence A. Pervin, Kepribadian: Teori dan Penelitian Edisi 10 terj. 

Aliya Tusyani, et. al. (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 13. 
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4) Stabilitas emosi, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap 

rangsangan dari lingkungan. Seperti mudah tidaknya tersinggung, 

marah, sedih, atau putus asa. 

5) Responsibilitas (tanggung jawab), kesiapan untuk menerima 

risiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Seperti mau 

menerima risiko secara wajar, cuci tangan, atau melarikan diri 

dari risiko yang dihadapi. 

6) Sosiabilitas, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan 

hubungan interpersonal, seperti sifat pribadi yang terbuka atau 

tertutup dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain.41 

 

c. Tipologi Kepribadian 

Menurut Hipocrates-Galenus bahwa tipologi kepribadian 

manusia dibagi menjadi 4, yaitu: (1) Sanguinis; (2) Koleris; (3) 

Melankolis; dan (4) Flegmatis.42 Penggolongan tersebut didasasarkan 

atas anggapan bahwa di dalam diri manusia terdapat 4 jenis cairan 

yang dapat memengaruhi sifat dan tingkah laku individu yang 

bersangkutan.43  

Cairan-cairan tersebut ada dalam tubuh dalam perbandingan 

tertentu, yaitu salah satu cairan tersebut adanya lebih dari seharusnya; 

cairan yang adanya demikian itu disebut dominan. Dominannya salah 

satu cairan menyebabkan adanya sifat kejiwaan tertentu.44 

                                                           
41 Mahmud, Psikologi Pendidikan, 366-367. 
42 Prawira, Psikologi Kepribadian dengan Perspektif Baru, 103. 
43 Indah Sary, Buku Ajar Psikologi Pendidikan, 93. 
44 Suryabrata, Psikologi Pendidikan, 79. 
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d. Indikator Kepribadian 

Empat cairan yang dimaksud oleh Hipocrates-Galenus beserta 

indikator dari kepribadian tersebut adalah:                                                                                                                                                                                                                                       

1) Sanguinis (Darah) 

Seseorang yang terlalu banyak darah (sangui) dalam 

tubuhnya, maka orang tersebut dimasukkan ke tipe Sanguinisi.45 

Ciri-ciri seseorang yang memiliki kepribadian Sanguinis adalah: 

a) Cenderung populer dan disenangi orang 

b) Senang berbicara 

c) Hidup penuh warna 

d) Mudah senang dan mudah susah46 

2) Koleris (Empedu Kuning) 

Seseorang yang terlalu banyak empedu kuning (chole) dalam 

tubuhnya, maka orang tersebut dimasukkan ke dalam tipe 

cholerisi.47 Ciri-ciri seseorang yang memiliki kepribadian koleris 

adalah: 

a) Senang mengatur orang 

b) Mempunyai sifat seorang Leader 

c) Tegas, kuat, cepat, dan tangkas mengerjakan sesuatu 

d) Tidak mudah menyerah48 

 

                                                           
45 Prawira, Psikologi Kepribadian dengan Perspektif Baru, 104. 
46 Nurul Chomaria, Who am I?: Tes Kepribadian Remaja Muslim (Surakarta: al-Qudwah 

Publishing, 2014), 61. 
47 Prawira, Psikologi Kepribadian dengan Perspektif Baru, 104-105. 
48 Chomaria, Who am I?, 63. 
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3) Melankolis (Empedu Hitam) 

Seseorang yang terlalu banyak empedu hitam (melanchole) 

dalam tubuhnya, maka orang tersebut dimasukkan ke dalam tipe 

melancholerisi.49 Ciri-ciri dari kepribadian melankolis adalah: 

a) Cenderung serba teratur, rapi, dan terjadwal 

b) Sering memikirkan secara mendalam 

c) Perfeksionis50 

4) Flegmatis (limpa) 

Seseorang yang terlalu banyak limpa (flegma) dalam 

tubuhnya, maka orang tersebut dimasukkan ke dalam tipe 

flegmatisi.51 Ciri-ciri dari kepribadian Plegmatis adalah: 

a) Cinta damai 

b) Kurang bersemangat, kurang teratur, serba dingin 

c) Diam, kalem, dan kalau memecahkan masalah umumnya 

menyenangkan52 

Para orang tua dapat memengaruhi kepribadian anak-anaknya 

secara signifikan melalui berbagai macam hal yang mereka lakukan 

dan yang tidak mereka lakukan. Beberapa hal dari orang tua yang 

dapat berpengaruh tersebut meliputi: (1) Kelekatan, (2) Pola asuh,  

dan (3) Pemberian perlakuan yang tidak tepat kepada anak.53 

 

                                                           
49 Prawira, Psikologi Kepribadian dengan Perspektif Baru, 105. 
50 Chomaria, Who am I?, 65. 
51 Prawira, Psikologi Kepribadian dengan Perspektif Baru, 104. 
52 Chomaria, Who am I?, 67-68. 
53 Latipah, Psikologi Dasar, 219. 
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3. Kecerdasan Emosional dan Indikatornya 

Emosi adalah perasaan tertentu yang bergejolak dan dialami 

seseorang serta berpengaruh pada kehidupan manusia. Istilah kecerdasan 

emosional berakar dari konsep social intelligence, yaitu suatu kemampuan 

memahami dan mengatur untuk bertindak secara bijak dalam hubungan 

antarmanusia.54  

Menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional adalah suatu 

kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi 

frustasi; mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan 

kesenangan; mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres 

tidak melumpuhkan kemampuan berpikir; berempati dan berdoa.55  

 

Berdasarkan pengertian kecerdasan emosional di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa kecerdasan emosional merupakan suatu kecerdasan 

yang dimiliki individu yang menentukan bagaimana kemampuannya 

dalam mengatur dan memotivasi dirinya sendiri, serta bagaimana 

kemampuannya dalam berempati dan terampil dalam lingkungan 

sosialnya. 

Patton berpendapat: "EQ dapat disempurnakan sengan 

kesungguhan, pelatihan, pengetahuan, dan kemauan. Dasar untuk 

memperkuat EQ seseorang adalah dengan memahami diri sendiri." 

Kesadaran diri adalah bahan baku penting untuk menunjukkan kejelasan 

dan pemahaman tentang perilaku seseorang. Kesadaran diri juga menjadi 

titik tolak bagi perkembangan pribadi, dan pada titik inilah pengembangan 

                                                           
54 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Baru (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), 159. 
55 Daniel Goleman, Kecerdasan Emosional terj. T. Hermaya (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 1996), 45. 
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EQ dapat dimulai. Saluran menuju pada kesadaran diri adalah rasa 

tanggung jawab dan keberanian. Faktor-faktor inilah yang sangat penting 

pada saat menghadapi berbagai aspek diri sendiri yang tidak 

menyenangkan. Pada saat ini pula diperlukan suatu jembatan, yakni EQ 

yang berfungsi untuk menjelaskan apa yang sewajarnya dilakukan. 

Semakin tinggi derajat EQ seseorang, semakin terampil ia mengetahui 

mana yang benar.56 

Mengenai indikator keseluruhan dari kecerdasan emosional 

menurut Daniel Goleman adalah sebagai berikut: 

a. Kesadaran diri, yaitu mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu 

saat, dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan 

diri sendiri, memiliki tolok ukur yang realistis atas kemampuan diri 

dan kepercayaan diri yang kuat. 

b. Pengaturan diri, yaitu kemampuan menangani emosi kita sedemikian 

sehingga berdampak positif kepada pelaksanaan tugas; peka terhadap 

kata hati dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu 

sasaran; mampu pulih kembali dari tekanan emosi. 

c. Motivasi, yaitu kemampuan menggunakan hasrat kita yang paling 

dalam untuk menggerakkan dan menuntun kita menuju sasaran, 

membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif, dan 

untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. 

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

2006), 70-71. 
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d. Empati, yaitu kemampuan merasakan yang dirasakan orang lain, 

mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan 

saling percaya dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam 

orang. 

e. Keterampilan sosial, yaitu kemampuan untuk menangani emosi 

dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat 

membaca situasi dan jaringan sosial; berinteraksi dengan lancar; 

menggunakan keterampilan-keterampilan ini untuk memengaruhi dan 

memimpin, bermusyawarah dan menyelesaikan perselisihan, dan 

untuk bekerja sama dan bekerja dalam tim.57 

 

4. Pengaruh Kepribadian Terhadap Motivasi Belajar PAI 

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya suatu perbuatan 

dipengaruhi oleh kepribadian dan motivasi itu sendiri. Mengenai pengaruh 

antara kepribadian dan motivasi belajar, menurut Winkel motivasi dibagi 

menjadi 2 yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi 

instrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri orang yang 

bersangkutan tanpa rangsangan atau bantuan orang lain. Motivasi intrinsik 

dapat berupa kepribadian, sikap, pengalaman, pendidikan, atau berupa 

penghargaan dan cita-cita.58 

Menurut Daniel Cervone dan Lawrence A. Pervin, bahwa salah 

satu konsep teori yang berhubungan dengan kepribadian adalah teori 

motivasi dari Abraham Maslow (potensi pergerakan manusia). Dalam 

                                                           
57 Goleman, Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Puncak Prestasi, 513-514. 
58 Khodijah, Psikologi Pendidikan, 152. 
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penjelasannya, bahwa orang-orang memiliki potensi yaitu sebuah 

karakteristik fungsi kepribadian yang memperlihatkan bahwa orang-orang 

memiliki suatu kemampuan untuk bergerak dalam menyadari potensi yang 

ada dalam dirinya.59 

Selain itu, beberapa ahli sepakat bahwa ada satu aspek yang diduga 

akan memicu motivasi individu dalam bekerja, yaitu aspek kepribadian. 

Beberapa riset menjelaskan bahwa kepribadian telah terbukti berpengaruh 

pada perilaku individu, baik dalam organisasi atau dalam kehidupan 

masyarakat.  Keberadaan kepribadian ini juga ikut mewarnai individual 

differences pada setiap manusia.60 Berdasarkan penjelasan tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa kepribadian merupakan salah satu faktor yang 

dapat memengaruhi motivasi seseorang dalam berbuat sesuatu.  

 

5. Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Motivasi Belajar PAI 

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa keterampilan EQ 

yang sama dapat membuat anak atau siswa bersemangat tinggi dalam 

belajar, dan anak yang memiliki EQ yang tinggi disukai oleh teman-

temannya di arena bermain.61 Artinya, dengan EQ yang tinggi maka 

semangat untuk belajar siswa (motivasi belajar) juga akan semakin tinggi. 

Hal ini sebagaimana menurut Daniel Goleman bahwa indikator dari 

kecerdasan emosional salah satunya adalah motivasi. 

                                                           
59 Cervone dan Pervin, Kepribadian: Teori dan Penelitian Edisi 10, 254. 
60 Ayu Dwi Nindyati, “Kepribadian dan Motivasi Berprestasi: Kajian Big Five Personality,” 

Jurnal Psikodinamik 8, no. 1 (2006): 72–89. 
61 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 68. 
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Kecerdasan emosi merupakan kecerdasan prasyarat dasar untuk 

menggunakan kecerdasan intelektual secara efektif, jika bagian-bagian 

perasa manusia tidak bisa berfungsi, maka manusia tidak dapat berpikir 

efektif. Kecerdasan emosi dengan menunjukkan data empiris bahwa 

individu yang cerdas emosinya lebih sukses ditempat ia kerja, adapun 

alasan kenapa mereka sukses karena mereka yang cerdas emosinya 

mempunyai kemampuan yang baik dalam mewujudkan hubungan 

interpersonal, mudah bergaul, lebih bersemangat dalam aktivitas yang 

memerlukan hubungan dengan orang banyak. Sebaliknya, orang yang 

lemah kecerdasan emosi akan menghadapi masalah dalam berhubungan 

dengan orang banyak, sulit menyesuaikan diri dan kurang bersemangat 

dalam pencapaian tujuan pekerjaan.62 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kecerdasan emosional dapat memengaruhi motivasi siswa dalam belajar. 

Hal ini dikarenakan, motivasi menjadi indikator penting yang ada dalam 

kecerdasan emosional itu sendiri. Semakin siswa memiliki kecerdasan 

emosional yang baik, maka motivasi belajar yang dimiliki juga akan 

semakin baik. 

 

6. Pengaruh Kepribadian dan Kecerdasan Emosional Terhadap 

Motivasi Belajar PAI 

Setiap anak memiliki temperamen yang unik dan khas sejak lahir. 

Hal ini ditunjukkan pada sejumlah anak yang tampak bersikap tenang dan 

                                                           
62 Iskandar, Psikologi Pendidikan Sebuah Orientasi Baru (Jakarta: Referensi, 2012), 62-63. 
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cenderung pemalu, namun anak lainnya lebih aktif dan bersemangat. Para 

peneliti telah mengidentifikasi berbagai gaya kepribadian yang muncul 

pada usia dini dan relatif bertahan lama, meliputi: tingkat aktivitas secara 

umum, penyesuaian, kegigihan, kecenderungan suka bertualang, pemarah, 

pemalu, penakut, pendiam, dan sulit berkonsentrasi.63 Sifat-sifat tersebut, 

tentunya akan dibawa siswa dalam proses pembelajaran yang sedang ia 

ikuti, termasuk dalam pelajaran PAI. 

Salah satu indikator dari kecerdasan emosional adalah siswa 

mampu memotivasi dirinya sendiri. Kemampuan dasar memotivasi diri 

sendiri meliputi berbagai segi, yaitu pengendalian dorongan hati, kekuatan 

berpikir positif, dan optimisme. Anak yang mempunyai keterampilan 

memotivasi diri sendiri dengan baik cenderung jauh lebih produktif dan 

efektif dalam segala tindakan yang dikerjakannya. Kemampuan ini 

didasari oleh kemampuan mengendalikan emosinya, yaitu menahan diri 

terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati. Jadi, kemampuan 

seseorang dalam menata emosi merupakan modal pokok siswa untuk 

mencapai tujuan atau cita-citanya.64  

Kepribadian dan kecerdasan emosional pasti terdapat dalam diri 

setiap siswa. Kepribadian dan kecerdasan emosional menjadi hal yang 

memengaruhi siswa untuk berperilaku tertentu termasuk motivasi dalam 

dirinya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

                                                           
63 Latipah, Psikologi Dasar, 218. 
64 Prawira, Psikologi Pendidikan Dalam Perspektif Baru, 161. 



32 
 

 
 

kepribadian dan kecerdasan emosional berpengaruh terhadap motivasi 

belajar siswa termasuk motivasi belajar PAI. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori di atas, maka kerangka berfikir yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah:  

1. Jika kepribadian siswa baik, maka motivasi belajar siswa kelas X SMAN 

1 Ponorogo juga akan semakin baik. 

2. Jika kecerdasan emosional siswa baik, maka motivasi belajar siswa kelas 

X SMAN 1 Ponorogo juga akan semakin baik. 

3. Jika kepribadian dan kecerdasan emosional siswa baik, maka motivasi 

belajar siswa kelas X di SMAN 1 Ponorogo juga akan semakin baik. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan 

baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, 

belum jawaban yang empirik dengan data.65 

 

                                                           
65 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2017), 96. 
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Berdasarkan rumusan masalah dan analisis teori yang telah penulis 

sampaikan di atas, maka hipotesis yang peneliti ajukan sebagai berikut:  

1. Hipotesis Nol (H0) 

a. Tidak ada pengaruh yang signifikan kepribadian terhadap motivasi 

belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019. 

b. Tidak ada pengaruh yang signifikan kecerdasan emosional terhadap 

motivasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

c. Tidak ada pengaruh yang signifikan kepribadian dan kecerdasan 

emosional terhadap motivasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

a. Ada pengaruh yang signifikan kepribadian terhadap motivasi belajar 

PAI siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 

b. Ada pengaruh yang signifikan kecerdasan emosional terhadap 

motivasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

c. Ada pengaruh yang signifikan kepribadian dan kecerdasan 

emosional terhadap motivasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang 

berupa angka, atau data berupa kata-kata atau kalimat yang dikonversi 

menjadi data yang berbentuk angka.66 Teknik pengambilan sampel dilakukan 

secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian angket 

dan dokumentasi, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.67 

Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang 

mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yang disebut 

dengan variabel.68 Variabel penelitian adalah suatu atribut atau karakteristik 

seseorang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.69 Adapun analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan analisis data secara kuantitatif yang 

menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk mencari pola hubungan 

antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen,  serta analisis 

                                                           
66 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 20. 
67 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 134. 
68 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 130   
69 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistik Parametrik dalam Penelitian (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2016), 10. 
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regresi linier ganda untuk mengetahui pola hubungan antara satu variabel 

dependen dengan 2 variabel independen.70 

Rancangan  penelitian ini terdiri dari tiga macam variabel yaitu:  

1. Kepribadian (X1) siswa sebagai variabel bebas (independen) merupakan 

variabel yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen. 

2. Kecerdasan emosional (X2) siswa sebagai variabel bebas (independen) 

merupakan variabel yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen. 

3. Motivasi belajar siswa (Y) sebagai variabel terikat (dependen) 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

adanya variabel bebas. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan 

benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang 

ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.71 

                                                           
70 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS (Ponorogo: Stain Po Press, 2012), 121. 
71 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 117. 
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Penelitian  kuantitatif  ini dilakukan di SMAN 1 Ponorogo, 

dengan populasi yaitu siswa/siswi kelas X berjumlah 407 orang yang 

terdiri dari laki-laki berjumlah 141 anak dan perempuan berjumlah 266 

anak. Adapun populasi setiap kelasnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Populasi Penelitian 

Kelas Jumlah Kelas Jumlah 

X MIPA 1 36 X MIPA 7 35 

X MIPA 2 35 X MIPA 8 36 

X MIPA 3 35 X MIPA 9 35 

X MIPA 4 35 X IPS 1 29 

X MIPA 5 35 X IPS 2 31 

X MIPA 6 35 X IPS 3 30 

Jumlah Seluruh Populasi 407 

 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri 

atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau, sampel dapat didefinisikan 

sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur 

tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi.72 Bila populasi 

besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 

populasi, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

itu.73 

Dalam menentukan ukuran sampel, Rescoe memberikan saran-

saran tentang ukuran sampel untuk penelitian sebagai berikut: 

a. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 

dengan 500. 

                                                           
72 Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, 76-77. 
73 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 118. 
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b. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate 

(korelasi atau regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel 

minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. 

c. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, jumlah anggota sampel 

masing-masing antara 10 sampai dengan 20.74 

Disisi lain, Suharsimi Arikunto berpendapat untuk sekedar 

perkiraan, maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil 

semuanya. Selanjutnya jika subjeknya besar, maka dapat diambil 0-15% 

atau 20-25% atau lebih.75 Untuk itu, ukuran sampel penelitian ini 

didasarkan dengan mengambil 20% dari 407 yaitu 82 sampel dengan 

taraf kesalahan 5%. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik probability 

sampling jenis simple random sampling. Simple random sampling adalah 

teknik pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara 

acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.76 

Cara yang digunakan peneliti untuk mengambil sampel penelitian adalah 

melalui pengambilan nomor absen sekitar 1-20 untuk setiap kelas yang 

terjadi jam kosong.  

Peneliti menggunakan cara ini untuk menyesuaikan dengan 

instruksi dari pihak sekolah, bahwa kegiatan penyebaran angket hanya 

                                                           
74 Tukiran Taniredja, Penelitian Kuantitatif: Sebuah Pengantar (Bandung: Alfabeta, 2014), 

38. 
75 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

1996), 120. 
76 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 120. 
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boleh dilakukan ketika jam kosong saja. Dengan demikian, supaya waktu 

jam kosong tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka 

peneliti menggunakan nomor absen untuk pengambilan sampel. Adapun 

untuk keperluan pengambilan sampel ini, peneliti membutuhkan 

sebanyak ± 14 siswa di 6 kelas yang terdapat jam kosong. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.77 Data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang kepribadian siswa kelas X di SMAN 1 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

2. Data tentang kecerdasan emosional siswa kelas X di SMAN 1 Ponorogo 

Tahun Ajaran 2018/2019. 

3. Data tentang motivasi belajar PAI siswa kelas X di SMAN 1 Ponorogo 

Tahun Ajaran 2018/2019. 

Dalam pengumpulan data-data tersebut baik itu data tentang 

kepribadian siswa (X1), kecerdasan emosional (X2), dan motivasi belajar PAI 

(Y), peneliti menggunakan angket. Berikut adalah kisi-kisi intrumen 

pengumpulan data dari ketiga variabel tersebut: 

 

 

 

 

                                                           
77 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 134. 
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Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen Kepribadian Siswa Kelas X 

Sub 

Variabel 
Indikator 

Sebelum Uji 

Validitas 

Setelah Uji 

Validitas 

No. Item No. Item 

(+) (-) (+) (-) 

Sanguinis  

Cenderung populer dan 

disenangi orang 
2 1 2 1 

Senang berbicara 3  4  3 4 

Hidup penuh warna 5, 6  7  5, 6 7 

Mudah senang dan mudah 

susah 
 8  9  8 9 

Koleris  

Senang mengatur orang 10 11  10 

Mempunyai sifat seorang 

Leader 
12 13 11  

Tegas, kuat, cepat, dan 

tangkas mengerjakan sesuatu 
14 15  12 13 

Tidak mudah menyerah 16  17  14 15 

Melankolis 

Cenderung serba teratur, rapi, 

dan terjadwal 
18  19  16  

Sering memikirkan secara 

mendalam 
20  21   17 

Perfeksionis 22  23   18 

Flegmatis 

Cinta damai 24  25   19 

Kurang bersemangat, kurang 

teratur, serba dingin 
26  27   20 

Diam, kalem, dan kalau 

memecahkan masalah 

umumnya menyenangkan 

28 
29, 

30  
21 22 

Jumlah 30 Item 22 Item 

 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Instrumen Kecerdasan Emosional Siswa Kelas X 

Sub Variabel Indikator 

Sebelum Uji 

Validitas 

Setelah Uji 

Validitas 

No. Item No. Item 

(+) (-) (+) (-) 

Kesadaran diri 
Kesadaran emosi 1 2 1 2 

Penilaian diri 3 4 3  

Percaya diri 5 6 4 5 

Pengaturan diri 
Kendali diri 7 8 6 7 

Sifat dapat dipercaya 9 10 8 9 
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Sub Variabel Indikator 

Sebelum Uji 

Validitas 

Setelah Uji 

Validitas 

No. Item No. Item 

(+) (-) (+) (-) 

Adaptabilitas 11 12 10 11 

Inovasi 13 14 12 13 

Motivasi 
Dorongan prestasi 15 16 14 15 

Optimisme 17 18 16 17 

Empati 

Memahami orang 

lain 
19 20 18 19 

Pengembangan 

orang lain 
21 22 20 21 

Mengatasi 

keragaman 
23 24 22 23 

Keterampilan 

sosial 

Komunikasi dan 

pengaruh 
25 26 24 25 

Kepemimpinan dan 

katalisator 

perubahan 

27 28 26 27 

Kemampuan tim 29 30 28 29 

Jumlah 30 Item 29 Item 

 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Instrumen Motivasi Belajar PAI Siswa Kelas X 

Sub 

Variabel 
Indikator 

Sebelum Uji 

Validitas 

Setelah Uji 

Validitas 

No. Item No.Item 

(+) (-) (+) (-) 

Intrinsik 

Adanya hasrat dan 

keinginan berhasil. 
1, 2, 3 4, 5 1, 2, 3 4, 5 

Adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar. 
6, 7 

8, 9, 

10 
6, 7 8, 9 

Adanya harapan dan cita-

cita masa depan. 

11, 12, 

13 
14, 15 

10, 11, 

12 
 

Ekstrinsik 

Adanya penghargaan 

dalam belajar. 
16, 17 

18, 

19, 20 
13, 14 15 

Adanya keinginan yang 

menarik dalam belajar. 

21, 22, 

23 
24, 25 

16, 17, 

18 
 

Adanya lingkungan 

belajar yang kondusif 
26, 27, 

28 
29, 30 19, 20 21 

Jumlah 30 Item 21 Item 
Keterangan: 

1. Sebelum Uji Validitas, nomor pernyataan instrumen sebagaimana disebutkan di kolom. 

2. Setelah Uji Validitas, nomor soal tidak valid dari setiap indikator dieliminasi dan urutan 

nomor pernyataan berubah sebagaimana disebutkan di kolom. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang ditempuh dan 

alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.78 Dalam penelitian ini, 

teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah: 

1. Angket (Kuesioner) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel 

yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.79 

Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana 

kepribadian, kecerdasan emosional, dan motivasi belajar PAI siswa kelas 

X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. Adapun jenis kuesioner 

(angket) yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jenis 

angket tertutup, yaitu angket yang jawaban-jawabannya sudah tersedia 

sedangkan responden tinggal memilih.80 

Dalam penelitian ini, skala yang digunakan peneliti untuk 

menyebarkan angket secara langsung adalah skala Likert. Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

                                                           
78 Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, 159. 
79 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 199. 
80Arikunto, Manajemen Penelitian, 137. 
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Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.81 

Umumnya skala likert menggunakan pertanyaan tertutup dengan 5 

alternatif jawaban. Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 4 

alternatif jawaban. Hal ini dilakukan untuk mengurangi bias 

kecenderungan pilihan di tengah (netral). Jawaban setiap item instrumen 

yang menggunakan Skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif 

sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata untuk keperluan 

analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor.82 Adapun skor 

jawaban dari angket penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Skor Alternatif Jawaban untuk Angket Kepribadian 

Jawaban 
Pernyataan  

Positif (+) 

Pernyataan 

Negatif (-) 

Sangat Setuju 4 1 

Setuju 3 2 

Tidak Setuju 2 3 

Sangat Tidak Setuju 1 4 

 

Tabel 3.6 

Skor Alternatif Jawaban untuk Angket Kecerdasan Emosional  

dan Motivasi Belajar PAI 

Jawaban 
Pernyataan  

Positif (+) 

Pernyataan 

Negatif (-) 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak pernah 1 4 

 

                                                           
81 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 134-135. 
82 Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan Menggunakan SPSS, 

73-74. 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan 

dengan masalah penelitian. Dokumen ini dapat berupa dokumen 

pemerintah, hasil penelitian, foto-foto atau gambar, buku harian, laporan 

keuangan, undang-undang, hasil karya seseorang, dan sebagainya. 

Dokumen tersebut dapat menjadi sumber data pokok, dapat pula hanya 

menjadi data penunjang dalam mengeksplorasi masalah penelitian.83 

Metode dokumentasi ini akan peneliti lakukan untuk mencari 

informasi tentang SMA Negeri 1 Ponorogo, struktur organisasi sekolah 

dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sekolah yang sudah dalam 

bentuk dokumen. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam 

analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 

menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data dalam penelitian 

kuantitatif menggunakan statistik.84 Analisis data dalam penelitian ini, 

                                                           
83 Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, 87. 
84 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 207. 
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peneliti menggunakan bantuan program komputer yaitu program Excel dan 

Statistical Product and Services Solution (SPSS 16.0 for Windows). 

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas 

Intrumen yang digunakan dalam suatu penelitian, harus diuji 

validitas dan reliabilitasnya. Instrumen yang valid berarti alat ukur 

yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid 

berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur.85 

Untuk menguji validitas instrumen dalam penelitian, peneliti 

menggunakan jenis validitas konstrak. Sebab, variabel dalam 

penelitian ini berkaitan dengan fenomena dan objek yang abstrak 

tetapi gejalanya dapat diamati dan diukur.86 Adapun cara 

menghitungnya menggunakan korelasi Product Moment dengan 

rumus: 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

√(𝑛∑𝑋2 − (∑𝑋2)(𝑛∑𝑌2 − (∑𝑌2)
 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦 = Angka indeks Korelasi Product Moment 

∑𝑋 = Jumlah seluruh nilai X 

∑𝑌 = Jumlah seluruh nilai Y 

∑𝑋𝑌 = Jumlah hasil perkalian antara nilai X dan nilai Y87 

 

                                                           
85 Ibid., 173. 
86 Ibid., 177. 
87 Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2015), 107. 
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Dengan cara yang sama didapatkan koefisien korelasi untuk 

item pertanyaan yang lain. Setelah itu untuk mendapatkan informasi 

kevalidannya, masing-masing nilai rxy dibandingkan dengan nilai 

rtabel. Apabila nilai 𝑟𝑥𝑦 ˃ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka item pertanyaan dinyatakan 

valid.88 

Dalam pengujian validitas dan reliabilitas instrumen 

penelitian, peneliti menggunakan sampel sebanyak 1,5 x jumlah 

soal angket. Sehingga untuk pengujian validitas dan reliabitas ini, 

didapatkan sampel sebanyak 45 siswa. Setelah dilakukan uji validitas 

instrumen terhadap 30 item soal variabel kepribadian siswa, terdapat 

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

9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 28, dan 30. Untuk 

mengetahui skor jawaban dan perhitungan angket uji validitas 

kepribadian siswa, dapat dilihat di lampiran 4. 

Berikut ini adalah rekapitulasi hasil perhitungan validitas 

item instrumen kepribadian siswa: 

Tabel 3.7 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Kepribadian Siswa 
 

No. Item 𝒓𝒙𝒚 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

1.  0,549 0,294 Valid 

2.  0,670 0,294 Valid  

3.  0,542 0,294 Valid  

4.  0,370 0,294 Valid 

5.  0,333 0,294 Valid 

                                                           
88 Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan Menggunakan SPSS, 

84. 
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No. Item 𝒓𝒙𝒚 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

6.  0,404 0,294 Valid  

7.  0,448 0,294 Valid  

8.  0,379 0,294 Valid 

9.  0,455 0,294 Valid 

10.  0,213 0,294 Tidak Valid 

11.  0,465 0,294 Valid 

12.  0,295 0,294 Valid 

13.  0,291 0,294 Tidak Valid 

14.  0,528 0,294 Valid 

15.  0,391 0,294 Valid 

16.  0,394 0,294 Valid 

17.  0,478 0,294 Valid  

18.  0,547 0,294 Valid  

19.  0,171 0,294 Tidak Valid 

20.  0,095 0,294 Tidak Valid 

21.  0,510 0,294 Valid 

22.  0,214 0,294 Tidak Valid 

23.  0,538 0,294 Valid 

24.  0,286 0,294 Tidak Valid  

25.  0,431 0,294 Valid 

26.  0,239 0,294 Tidak Valid 

27.  0,618 0,294 Valid 

28.  0,548 0,294 Valid 

29.  0,288 0,294 Tidak Valid 

30.  0,296 0,294 Valid 

Setelah dilakukan uji validitas instrumen terhadap 30 item 

soal variabel kecerdasan emosional  siswa, terdapat 29 item soal 

yang dinyatakan valid yaitu nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
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13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 

30. Untuk mengetahui skor jawaban dan perhitungan angket uji 

validitas kecerdasan emosional  siswa, dapat dilihat di lampiran 5. 

Berikut ini adalah rekapitulasi hasil perhitungan validitas 

item instrumen kecerdasan emosional  siswa: 

Tabel 3.8 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Kecerdasan Emosional  Siswa  
 

No. Item 𝒓𝒙𝒚 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

1.  0,451 0,294 Valid 

2.  0,395 0,294 Valid  

3.  0,455 0,294 Valid  

4.  0,216 0,294 Tidak Valid 

5.  0,370 0,294 Valid 

6.  0,405 0,294 Valid  

7.  0,576 0,294 Valid  

8.  0,420 0,294 Valid 

9.  0,396 0,294 Valid 

10.  0,474 0,294 Valid 

11.  0,495 0,294 Valid 

12.  0,364 0,294 Valid 

13.  0,415 0,294 Valid 

14.  0,462 0,294 Valid 

15.  0,517 0,294 Valid 

16.  0,419 0,294 Valid 

17.  0,510 0,294 Valid  

18.  0,372 0,294 Valid  

19.  0,520 0,294 Valid 

20.  0,359 0,294 Valid 

21.  0,542 0,294 Valid 
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No. Item 𝒓𝒙𝒚 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

22.  0,380 0,294 Valid 

23.  0,462 0,294 Valid 

24.  0,482 0,294 Valid  

25.  0,405 0,294 Valid 

26.  0,300 0,294 Valid 

27.  0,437 0,294 Valid 

28.  0,484 0,294 Valid 

29.  0,385 0,294 Valid 

30.  0,485 0,294 Valid 

 

Setelah dilakukan uji validitas instrumen terhadap 30 item 

soal variabel motivasi belajar PAI, terdapat 21 item soal yang 

dinyatakan valid yaitu nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 

18, 21, 22, 23, 27, 28, dan 29. Untuk mengetahui skor jawaban dan 

perhitungan angket uji validitas motivasi belajar PAI, dapat dilihat di 

lampiran 6. 

Berikut ini adalah rekapitulasi hasil perhitungan validitas 

item instrumen motivasi belajar PAI: 

Tabel 3.9 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Motivasi Belajar PAI 
 

No. Item 𝒓𝒙𝒚 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

1.  0,596 0,294 Valid 

2.  0,658 0,294 Valid  

3.  0,646 0,294 Valid  

4.  0,428 0,294 Valid 

5.  0,512 0,294 Valid 

6.  0,582 0,294 Valid  
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No. Item 𝒓𝒙𝒚 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

7.  0,621 0,294 Valid  

8.  0,398 0,294 Valid 

9.  0,447 0,294 Valid 

10.  0,125 0,294 Tidak Valid 

11.  0,323 0,294 Valid 

12.  0,678 0,294 Valid 

13.  0,631 0,294 Valid 

14.  0,073 0,294 Tidak Valid 

15.  0,166 0,294 Tidak Valid 

16.  0,493 0,294 Valid 

17.  0,489 0,294 Valid  

18.  0,381 0,294 Valid  

19.  0,249 0,294 Tidak Valid 

20.  0,225 0,294 Tidak Valid 

21.  0,335 0,294 Valid 

22.  0,470 0,294 Valid 

23.  0,357 0,294 Valid 

24.  0,130 0,294 Tidak Valid  

25.  0,256 0,294 Tidak Valid 

26.  0,235 0,294 Tidak Valid 

27.  0,446 0,294 Valid 

28.  0,476 0,294 Valid 

29.  0,515 0,294 Valid 

30.  -0,151 0,294 Tidak Valid 
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b. Uji Reliabilitas 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan 

data yang sama.89 Dalam penelitian ini, rumus yang digunakan 

pengujian reliabilitas instrumen adalah koefisien alpha cronbach. 

Namun, untuk mengecek reliabilitas pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Apabila hasil 

dari koefisien cronbach alpha ( 𝒓𝟏𝟏 ) ˃ 0,7 (𝒓𝒌𝒓𝒊𝒕𝒊𝒔), maka intrumen 

penelitian dinyatakan reliabel.90  

Berikut ini adalah rekapitulasi hasil perhitungan reliabilitas 

masing-masing item instrumen: 

Tabel 3.10 

Rekapitulasi Uji Reliabilitas Item Instrumen 
 

Variabel 𝒓𝟏𝟏 𝒓𝒌𝒓𝒊𝒕𝒊𝒔 Ket. 

Kepribadian Siswa 0,830 0,7 Reliabel 

Kecerdasan Emosional Siswa 0,846 0,7 Reliabel 

Motivasi Belajar PAI 0,847 0,7 Reliabel 
 

Dari keterangan tabel di atas, diketahui bahwa masing-

masing variabel memiliki 𝒓𝟏𝟏 > 0,7. Dengan demikian variabel 

kepribadian siswa, kecerdasan emosional  siswa, dan motivasi 

belajar PAI dapat dikatakan reliabel. Untuk mengetahui hasil 

perhitungan uji reliabilitas variabel kepribadian siswa, variabel  

kecerdasan emosional  siswa, dan variabel motivasi belajar PAI 

                                                           
89 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 173. 
90 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Yogyakarta: Universitas Atma 

Jaya Yogjakarta, 2009), 110. 
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menggunakan SPSS versi 16.0 for windows dapat dilihat pada 

lampiran 7. 

2. Analisis 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.91 Dalam penelitian ini, untuk melakukan uji asumsi 

klasik, peneliti menggunakan uji: 

1) Uji Normalitas 

Untuk menghindari kesalahan dalam penyebaran data 

yang tidak 100% normal (tidak normal sempurna) maka 

diperlukan uji normalitas residual. Uji normalitas residual 

digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan 

dari model regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Jadi, 

dalam hal ini yang diuji normalitas bukan masing-masing variabel 

independen dan dependen tetapi nilai residual yang dihasilkan 

dari model regresi.92 

Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai 

residual yang terdistribusi normal. Uji normalitas ini 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan pengujiannya 

menggunakan SPSS versi 16.0 for windows. Kriteria dari uji 

                                                           
91 Edi Irawan, Pengantar Statistika Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014), 

287.   
92 Danang Sunyoto,  Analisis Validitas dan Asumsi Klasik  (Yogyakarta: Gava Media, 2012), 

119 . 
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moralitas residual adalah apabila signifikansi residual lebih dari 

0,05 maka residual berdistribusi normal.93 Berdasarkan 

perhitungan mengunakan SPSS versi 16.0 for windows 

didapatkan hasil 0,583 pada tabel One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test yang dapat dilihat pada lampiran 8. Dengan 

demikian dapat disimpulkan, bahwa hasil normalitas 0,583 > 0,05 

sehingga data berdistribusi normal. 

2) Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan uji kelinieran garis regresi. 

Digunakan pada analisis regresi sederhana dan analisis regresi 

linier ganda. Uji linieritas dilakukan dengan cara mencari model 

garis regresi dari variabel independen terhadap variabel dependen. 

Untuk pengujian uji linieritas pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan SPSS versi 16.0 for windows. Uji linieritas pada 

SPSS digunakan Test for Liniearity dengan taraf signifikansi 0,05. 

Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila 

nilai signifikansi pada Deviation From Liniearity lebih dari 

0,05.94 

Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS versi 16.0 

for windows variabel kepribadian siswa (X1) mempunyai 

hubungan yang linier dengan motivasi belajar PAI (Y) dengan 

hasil 0,449 > 0,05. Adapun variabel kecerdasan emosional siswa 

                                                           
93 Wulansari, Aplikasi Statistik Parametrik dalam Penelitian, 55. 
94 Ibid. 
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(X2) didapatkan hasil 0,852 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kedua variabel independen tersebut mempunyai hubungan 

yang linier dengan motivasi belajar PAI (Y). Uji linieritas ini 

ditunjukkan pada tabel ANOVA kolom Deviation from Linearity 

di lampiran 9. 

3) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditujukan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (variabel independen). Model uji regresi yang baik 

selayaknya tidak terjadi multikolinieritas. Dalam melakukan uji 

multikolinieritas ini, peneliti menggunakan aplikasi SPSS versi 

16.0 for windows. Adapun cara untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolinieritas adalah dapat dilihat dari nilai VIF dan 

nilai Tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance lebih dari 

0,1, maka tingkat kolonieritas dapat ditoleransi.95  

Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS versi 16.0 

for windows, didapatkan hasil VIF sebesar 1,569 dan Tolerance 

sebesar 0,637. VIF 1,569 < 10 dan Tolerance 0,637 > 0,1. Dengan 

demikian dapat disimpulkan, bahwa tidak terjadi korelasi yang 

tinggi di antara variabel bebas. Hasil ditunjukkan pada tabel 

Coefficients pada lampiran 10. 

 

                                                           
95 Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS, 119. 
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4) Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel 

tidak sama untuk semua pengamatan. Jika varians dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

Homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena 

data cross section memiliki data yang mewakili berbagai ukuran 

(kecil, sedang, dan besar).96 Uji heteroskedastisitas pengujiannya 

menggunakan SPSS versi 16.0 for windows. Metode pengujian 

yang digunakan adalah uji korelasi Spearman yaitu melakukan 

korelasi absolut residual dengan masing-masing variabel 

independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas.97 

Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS versi 16.0 

for windows, didapatkan hasil pada variabel kepribadian siswa 

(X1) sebesar 0,722 > 0,05 dan pada variabel kecerdasan 

emosional  siswa (X2) sebesar 0,904 > 0,05. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen tersebut 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil ditunjukkan pada tabel 

Correlations pada lampiran 11. 

 

 

                                                           
96 Ibid., 124 
97 Sunyoto,  Analisis Validitas dan Asumsi Klasik, 135. 
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b. Uji Hipotesis 

1) Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mencari 

pola hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel 

independen.98 Uji hipotesis ini dilakukan untuk menjawab 

rumusan masalah nomor 1 dan 2. Adapun langkah-langkah untuk 

melakukan analisis regresi linier sederhana adalah: 

Langkah 1 : Merumuskan/mengidentifikasi variabel. 

  Variabel Independen (X) 

  Variabel Dependen (Y) 

Langkah 2 : Mengestimasi/menaksir model 

a) Membuat tabel perhitungan (menggunakan 

bantuan Excel) 

b) Menghitung nilai �̅� dan �̅� 

c) Menghitung nilai b1 dan b0 (menggunakan 

bantuan SPSS versi 16.0 for windows) 

d) Mendapatkan model/persamaan regresi linier 

sederhana  

�̂� = 𝑏0 +  𝑏1𝑥 

Langkah 3 : Uji signifikansi model 

a) Hipotesis 

𝑯𝟎 ∶  𝜷𝟏 = 𝟎 dan 𝑯𝟏 ∶  𝜷𝟏 ≠ 𝟎 

                                                           
98 Ibid., 122. 
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b) Menghitung nilai-nilai dalam tabel ANOVA 

(Analysis of Variance(. Untuk menghitung nilai 

dalam tabel ANOVA, peneliti menggunakan 

bantuan SPSS versi 16.0 for windows. 

c) Mencari Fhitung dan Ftabel 

Untuk mencari Fhitung, peneliti menggunakan 

bantuan SPSS versi 16.0 for windows dengan 

melihat nilai F pada kolom ANOVA, kemudian 

dibandingkan dengan  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = Fα(1;n−2). 𝐻0 

ditolak jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ˃ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

Langkah 4 : Menghitung koefisien determinasi (R2) dan  

Menginterpretasikan.99 Untuk menghitung nilai R2, 

peneliti menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 for 

windows dengan melihat nilai Rsquare pada kolom 

Model Summary. Kemudian untuk 

menginterpretasikannya nilai Rsquare x 100%. 

 

2) Analisis Regresi Linier Ganda 

Analisis regresi linier ganda digunakan untuk mencari pola 

hubungan antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu 

variabel independen.100 Uji hipotesis ini dilakukan untuk 

menjawab rumusan masalah nomor 3, yaitu untuk menganalisis 

pengaruh kepribadian dan kecerdasan emosional terhadap motivasi 

                                                           
99 Ibid., 137-143. 
100 Ibid., 122. 
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belajar PAI siswa. Adapun langkah-langkah untuk melakukan 

analisis regresi linier ganda adalah: 

Langkah 1 : Merumuskan atau mengidentifikasi variabel 

a) Variabel Independen (X1) dan (X2)  

b) Variabel Dependen (Y)  

Langkah 2 : Mengestimasi/menaksir model 

a) Membuat tabel perhitungan (menggunakan 

bantuan Excel) 

b) Menghitung nilai Ʃ𝑋1
2 dan Ʃ𝑋2

2  

c) Menghitung nilai Ʃ𝑋1𝑋2  

d) Menghitung nilai Ʃ𝑋1𝑌 dan Ʃ𝑋2𝑌 

e) Menghitung nilai b0, b1, dan b2 (menggunakan 

bantuan SPSS versi 16.0 for windows) 

f) Mendapatkan model regresi linier ganda 

ŷ = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 

Langkah 3 : Uji signifikansi model 

a) Hipotesis 

b) Menghitung nilai-nilai dalam tabel ANOVA 

(Analysis of Variance(. Untuk menghitung nilai 

dalam tabel ANOVA, peneliti menggunakan 

bantuan SPSS versi 16.0 for windows. 
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c) Mencari Fhitung dan Ftabel 

Untuk mencari Fhitung, peneliti menggunakan 

bantuan SPSS versi 16.0 for windows dengan 

melihat nilai F pada kolom ANOVA, kemudian 

dibandingkan dengan  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = Fα(1;n−2). 𝐻0 

ditolak jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ˃ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

Langkah 4 : Menghitung koefisien determinasi (R2) dan 

Menginterpretasikan. 101 Untuk menghitung nilai R2, 

peneliti menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 for 

windows dengan melihat nilai Rsquare pada kolom 

Model Summary. Kemudian untuk 

menginterpretasikannya nilai Rsquare x 100%. 

Tabel 3.11 

Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r102 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,800 – 1,000 Sangat Kuat 

0,600 – 0,799 Kuat 

0,400 – 0,599 Cukup Kuat 

0,200 – 0,399 Lemah 

0,000 – 1,999 Sangat Lemah 

 

 

 

                                                           
101 Ibid., 157-165. 
102 Ibid., 94. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SMA Negeri 1 Ponorogo 

SMA Negeri 1 Ponorogo merupakan SMA Negeri pertama di 

Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0558/O/1984 

tanggal 20 Desember 1984 menerangkan bahwa keputusan No. 

328/SK/B.III tertanggal 16 Juli 1960, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 

1960 SMA Negeri 1 Ponorogo berdiri. 

Pada awalnya sekolah ini belum memiliki gedung sendiri yang tetap 

dan masih berpindah-pindah dari gedung satu ke gedung yang lain. 

Beberapa gedung yang pernah digunakan antara lain: gedung SMP Negeri 

2 Ponorogo yang terletak di Jalan Basuki Rahmat (dahulu Jalan Ksatrian) 

digunakan sebagai ruang Kepala Sekolah, ruang Guru, ruang Tata Usaha 

serta beberapa kelas, sedangkan beberapa kelas lainnya menempati 

Paseban Aloon-aloon Ponorogo untuk kelas II C (II Sosial). 103 

Gedung yang sekarang, ditempati DPRD Kabupaten Ponorogo pernah 

pula dihuni anak-anak kelas III C (III Sosial). Kelas II B (II Paspal) 

terpaksa menyewa rumah joglo milik penduduk untuk dijadikan ruang 

belajar. Di sebelah tenggara SMP Negeri 2 Ponorogo, dahulu berdiri 

barak-barak bekas penampungan Permesta yang dipergunakan sebagai 

                                                           
103 Profil SMA Negeri 1 Ponorogo (Ponorogo: SMAN 1 Ponorogo, 2016), 6. 
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ruang belajar kelas I. Cukup unik bilamana saat hujan turun. Air hujan 

menetes melalui atap yang terbuat dari “atep” jatuh ke atas meja atau 

kepala para peserta didik. Namun, kondisi demikian tidak berlangsung 

lama, karena SMA Negeri 1 Ponorogo mendapat jaminan pinjaman 

gedung sekolah milik “Yayasan Bakti” di Jalan Batoro Katong, Ponorogo. 

Sejak tahun 1983 sampai sekarang SMA Negeri 1 Ponorogo telah 

menempati gedung sekolah milik pemerintah yang berada di Jalan Budi 

Utomo No. 1, Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten 

Ponorogo dengan luas tanah 21.075 m2 dengan nomor sertifikat 

B.2914305 dan IMB Nomor 1262 Tahun 2005 yang terdiri dari luas 

bangunan 10,078 m2, halaman/taman 2.991 m2, lapangan olah raga 2.634 

m2, kebun 2.252 m2, dan lain-lain 3.120 m2.104 

2. Visi dan Misi SMA Negeri 1 Ponorogo 

a. Visi 

“Terciptanya lulusan yang cerdas, berakhlak mulia, dan 

berbudaya lingkungan.”  
 

Makna visi sekolah adalah: 

1) Cerdas dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

2) Unggul dalam IMTAQ dan IPTEK yang beretika. 

3) Memiliki kepeduliaan dan wawasan terhadap lingkungan. 

b. Misi 

1) Mengembangkan pembelajaran yang efektif, kreatif, dan 

menyenangkan. 

                                                           
104 Ibid, 6-7. 
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2) Mengembangkan pembelajaran yang peduli terhadap peningkatan 

keimanan, ketakwaan, akhlaq mulia dan karakter bangsa. 

3) Mengaplikasikan pembelajaran berkelanjutan guna membentuk 

sikap peserta didik yang peduli, sadar, dan berbudaya lingkungan. 

3. Letak Geografis SMA Negeri 1 Ponorogo 

SMA Negeri 1 Ponorogo berada di kawasan pendidikan dan 

perkantoran, sebelah selatan (depan) sekolah ada Universitas 

Muhammadiyah (UNMUH) Ponorogo, Kantor Pemerintahan dan 

Puskesmas Ronowijayan. Sebelah barat terdapat SD Ronowijayan dan 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Selain itu, berada di 

lingkungan yang nyaman karena di sebelah utara merupakan area 

persawahan dan sebelah timur merupakan hunian tidak padat.105 

4. Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Ponorogo 

Kepala Sekolah  : Drs. H. Nurhadi Hanuri, M.M. 

Ketua Komite  : Ir. Sumarno, M.M. 

Koordinator Tata Usaha  : Marsiti 

Wakasek Kurikulum  : H. Sri Utomo Budi, S.Pd. 

Wakasek Kesiswaan  : Drs. Dwi Yanto, M.Pd. 

Wakasek Sarana Prasarana : Hj. Novia Kresnawati, M.Pd. 

Wakasek Humas  : Agus Triyono, S.Pd. 

 

 

                                                           
105 Ibid., 11. 
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5. Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA Negeri 1 Ponorogo 

Terdapat 120 tenaga pendidik dan kependidikan di SMA Negeri 1 

Ponorogo. Dalam bidang pengajaran memiliki 59 orang guru tetap dan 24 

orang guru tidak tetap. Pengajar di SMA Negeri 1 Ponorogo memiliki 

jenjang S1 sebanyak 56 orang, jenjang S2 26 orang, dan jenjang S3 1 

orang. Untuk tenaga kependidikan, SMA Negeri 1 Ponorogo memiliki 37 

orang tenaga administrasi yang terdiri dari 9 tenaga administrasi tetap dan 

28 tenaga administrasi tidak tetap.106 

6. Keadaan Siswa SMA Negeri 1 Ponorogo 

SMA Negeri 1 Ponorogo memiliki 1259 siswa yang terdiri dari 475 

siswa laki-laki dan 784 siswa perempuan dengan rincian 407 siswa kelas 

X, 426 siswa kelas XI, dan 426 siswa kelas XII. Setiap tingkatan kelas 

dibagi menjadi 12 kelas, yaitu 9 kelas jurusan IPA dan 3 kelas jurusan 

IPS.107 

7. Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Ponorogo 

Guna menunjang keberhasilan Kegiatan Belajar Mengajar diperlukan 

dukungan ruang kelas, perpustakaan, ruang administrasi, bimbingan dan 

konseling, praktikum dan lingkungan yang bersih dan nyaman. Adapun 

sarana dan prasarana yang tersedia di SMA Negeri 1 Ponorogo yaitu 31 

ruang kelas, masing-masing 1 lab. IPA, lab. Biologi, lab. Kimia, lab. 

Fisika, lab. Bahasa, lab. IPS, ruang perpustakaan, ruang keterampilan, 

ruang serba guna, ruang UKS, ruang Pencinta Alam, ruang Pameran, 

                                                           
106 Lampiran 12. 
107 Lampiran 13. 
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ruang Gambar, Koperasi, ruang BK, ruang Kepala Sekolah, ruang Guru, 

ruang TU, ruang OSIS, 4 lab. Komputer, 3 kamar mandi (WC Guru), 30 

kamar mandi (WC Siswa), gudang, 1 ruang Ibadah, 1 ruang penggandaan, 

1 ruang pramuka, dan 1 ruang WKS.108 

 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data Kepribadian Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Ponorogo  

Deskripsi data tentang skor kepribadian siswa kelas X SMAN 1 

Ponorogo diperoleh dari skor angket yang didistribusikan kepada 

responden. Skor jawaban angket berupa angka-angka yang 

diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. Sistem penskoran dalam 

pengambilan data angket yaitu dengan menggunakan skala likert. Adapun 

skala yang digunakan berdasarkan ketentuan pernyataan positif dan 

negatif. 

Pada penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah siswa 

kelas X SMAN 1 Ponorogo dengan jumlah 82 siswa. Dalam analisis ini 

untuk memperoleh jawaban tentang bagaimana tingkat kepribadian siswa 

kelas X SMAN 1 Ponorogo, maka peneliti menggunakan teknik 

perhitungan Mean dan Standart Deviasi untuk menentukan kategori 

kepribadian siswa baik, cukup, dan kurang. Adapun hasil skor 

kepribadian siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

                                                           
108 Lampiran 14. 
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Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Variabel Kepribadian Siswa 

No. Skor Angket Frekuensi No. Skor Angket Frekuensi 

1.  46 1 10.  61 8 

2.  52 3 11.  62 1 

3.  54 7 12.  63 3 

4.  55 5 13.  64 2 

5.  56 8 14.  65 4 

6.  57 3 15.  66 4 

7.  58 11 16.  67 1 

8.  59 17 17.  68 1 

9.  60 3 Jumlah 82 
 

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan perolehan skor variabel 

kepribadian siswa tertinggi bernilai 68 dengan frekuensi 1 dan terendah 

bernilai 46 dengan frekuensi 1 orang. Skor hasil angket kepribadian siswa 

dapat dilihat pada lampiran 15. 

Berdasarkan data diatas, dapat dikelompokkan menjadi tiga 

tingkatan yaitu kepribadian siswa baik, cukup, dan kurang. Untuk 

menentukan tingkatan baik, cukup, dan kurang maka dikelompokkan 

dengan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Rumusnya sebagai berikut: 

a. Kepribadian baik  : X > Mean + SD 

b. Kepribadian cukup  : Mean – SD ≤ X ≤ Mean + SD 

c. Kepribadian kurang : X < Mean – SD 109 

 

 

 

 

                                                           
109 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 327. 
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Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Variabel Kepribadian Siswa 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kepribadian Siswa 82 46 68 58.79 3.990 

Valid N (listwise) 82     

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui Mean sebesar 58,79 pada nilai 

Standart Deviation sebesar 3,990 nilai terendah 46 dan nilai tertinggi 68. 

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Kepribadian baik  : X > 62,78 

b. Kepribadian cukup : 54,8 ≤ X ≤ 62,78 

c. Kepribadian kurang  : X < 54,8 

Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 62,78 dikategorikan 

kepribadian siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo baik, skor antara 54,8 − 

62,78 dikategorikan kepribadian siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo cukup, 

dan skor kurang dari 54,8 dikategorikan kepribadian siswa kelas X 

SMAN 1 Ponorogo kurang. Dirinci pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Persentase dan Kategorisasi Variabel Kepribadian Siswa 

No. Nilai Frekuensi Persentase Kategori 

1.  > 62,78 15 18,29% Baik 

2.  54,8 – 62,78 56 68,29% Cukup 

3.  < 54,8 11 13,42% Kurang 

Jumlah 82 100% 
 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa siswa yang 

memiliki kepribadian dengan kategori baik sebanyak 13 siswa dengan 

persentase 15,85%, kategori cukup sebanyak 58 siswa dengan persentase 
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70,73%, dan kategori kurang sebanyak 11 siswa dengan persentase 

13,41%. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan kepribadian 

siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 dalam 

kategori cukup dengan 82 responden. 

 

2. Deskripsi Data Kecerdasan Emosional  Siswa Kelas X SMA Negeri 1 

Ponorogo  

Deskripsi data tentang skor kecerdasan emosional siswa kelas X 

SMAN 1 Ponorogo diperoleh dari skor angket yang didistribusikan 

kepada responden. Skor jawaban angket berupa angka-angka yang 

diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. Sistem penskoran dalam 

pengambilan data angket yaitu dengan menggunakan skala likert. Adapun 

skala yang digunakan berdasarkan ketentuan pernyataan positif dan 

negatif. 

Pada penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah siswa 

kelas X SMAN 1 Ponorogo dengan jumlah 82 siswa. Dalam analisis ini 

untuk memperoleh jawaban tentang bagaimana tingkat kecerdasan 

emosional siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo, maka peneliti menggunakan 

teknik perhitungan Mean dan Standart Deviasi untuk menentukan 

kategori kecerdasan emosional siswa tinggi, sedang, dan rendah. Adapun 

hasil skor kecerdasan emosional siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019 dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Variabel Kecerdasan Emosional Siswa 

No. Skor Angket Frekuensi No. Skor Angket Frekuensi 

1.  60 1 16.  89 2 

2.  72 1 17.  90 6 

3.  75 1 18.  91 6 

4.  76 2 19.  92 1 

5.  77 1 20.  93 8 

6.  79 1 21.  94 3 

7.  80 1 22.  95 3 

8.  81 4 23.  96 4 

9.  82 2 24.  97 4 

10.  83 1 25.  98 1 

11.  84 2 26.  99 3 

12.  85 3 27.  100 2 

13.  86 3 28.  103 1 

14.  87 6 29.  104 2 

15.  88 6 30.  106 1 

Jumlah 82 
 

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan perolehan skor variabel 

kecerdasan emosional siswa tertinggi bernilai 106 dengan frekuensi 1 dan 

terendah bernilai 60 dengan frekuensi 1 orang. Skor hasil angket 

kecerdasan emosional siswa dapat dilihat pada lampiran 16. 

Berdasarkan data diatas, dapat dikelompokkan menjadi tiga 

tingkatan yaitu kecerdasan emosional siswa tinggi, sedang, dan rendah. 

Untuk menentukan tingkatan tinggi, sedang, dan rendah maka 

dikelompokkan dengan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Rumusnya 

sebagai berikut: 

a. Kecerdasan emosional tinggi  : X > Mean + SD 

b. Kecerdasan emosional sedang  : Mean – SD ≤ X ≤ Mean + SD 
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c. Kecerdasan emosional rendah  : X < Mean – SD 110 

Tabel 4.5 

Statistik Deskriptif Variabel Kecerdasan Emosional Siswa 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

EQ Siswa 82 60 106 89.61 7.749 

Valid N (listwise) 82     

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui Mean sebesar 89,61 pada nilai 

Standart Deviation sebesar 7,749 nilai terendah 60 dan nilai tertinggi 106. 

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Kecerdasan emosional tinggi  : X > 97,359 

b. Kecerdasan emosional sedang : 81,861 ≤ X ≤ 97,359 

c. Kecerdasan emosional rendah  : X < 81,861 

Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 97,359 dikategorikan 

kecerdasan emosional siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo tinggi, skor 

antara 81,861 – 97,359 dikategorikan kecerdasan emosional siswa kelas X 

SMAN 1 Ponorogo sedang, dan skor kurang dari 81,861 dikategorikan 

kecerdasan emosional siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo rendah. Dirinci 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Persentase dan Kategorisasi Variabel Kecerdasan Emosional Siswa 

No. Nilai Frekuensi Persentase Kategori 

1.  > 97,359 10 12,19% Tinggi 

2.  81,861 – 97,359 64 78,05% Sedang 

3.  < 81,861 8 9,76% Rendah 

Jumlah 82 100% 
 

                                                           
110 Ibid. 
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Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa siswa yang 

memiliki kecerdasan emosional dengan kategori tinggi sebanyak 10 siswa 

dengan persentase 12,19%, kategori sedang sebanyak 64 siswa dengan 

persentase 78,05%, dan kategori rendah sebanyak 8 siswa dengan 

persentase 9,76%. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan 

kecerdasan emosional siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019 dalam kategori sedang dengan 82 responden. 

 

3. Deskripsi Data Motivasi Belajar PAI Siswa Kelas X SMA Negeri 1 

Ponorogo  

Deskripsi data tentang skor motivasi belajar PAI siswa kelas X 

SMAN 1 Ponorogo diperoleh dari skor angket yang didistribusikan 

kepada responden. Skor jawaban angket berupa angka-angka yang 

diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. Sistem penskoran dalam 

pengambilan data angket yaitu dengan menggunakan skala likert. Adapun 

skala yang digunakan berdasarkan ketentuan pernyataan positif dan 

negatif. 

Pada penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah siswa 

kelas X SMAN 1 Ponorogo dengan jumlah 82 siswa. Dalam analisis ini 

untuk memperoleh jawaban tentang bagaimana tingkat motivasi belajar 

PAI siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo, maka peneliti menggunakan 

teknik perhitungan Mean dan Standart Deviasi untuk menentukan 

kategori motivasi belajar PAI siswa tinggi, sedang, dan rendah. Adapun 
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hasil skor motivasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi Belajar PAI 

No. Skor Angket Frekuensi No. Skor Angket Frekuensi 

1.  46 2 16.  65 4 

2.  49 1 17.  66 4 

3.  50 1 18.  67 4 

4.  52 1 19.  68 5 

5.  53 1 20.  69 2 

6.  55 2 21.  70 1 

7.  56 2 22.  71 6 

8.  57 1 23.  72 4 

9.  58 2 24.  73 1 

10.  59 4 25.  74 4 

11.  60 1 26.  75 3 

12.  61 5 27.  76 1 

13.  62 4 28.  77 2 

14.  63 5 29.  78 1 

15.  64 8 Jumlah 82 
 

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan perolehan skor variabel 

motivasi belajar PAI tertinggi bernilai 78 dengan frekuensi 1 dan terendah 

bernilai 46 dengan frekuensi 2 orang. Skor hasil angket motivasi belajar 

PAI siswa kelas X dapat dilihat pada lampiran 17. 

Berdasarkan data diatas, dapat dikelompokkan menjadi tiga 

tingkatan yaitu motivasi belajar PAI tinggi, sedang, dan rendah. Untuk 

menentukan tingkatan tinggi, sedang, dan rendah maka dikelompokkan 

dengan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Rumusnya sebagai berikut: 

a. Motivasi belajar PAI tinggi  : X > Mean + SD 

b. Motivasi belajar PAI sedang  : Mean – SD ≤ X ≤ Mean + SD 
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c. Motivasi belajar PAI rendah  : X < Mean – SD 111 

Tabel 4.8 

Statistik Deskriptif Variabel Motivasi Belajar PAI Siswa Kelas X 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Motivasi Belajar PAI 82 46 78 64.91 7.160 

Valid N (listwise) 82     

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui Mean sebesar 64,91 pada nilai 

Standart Deviation sebesar 7,160 nilai terendah 46 dan nilai tertinggi 78. 

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Motivasi belajar PAI tinggi : X > 72,07 

b. Motivasi belajar PAI sedang : 57,75 ≤ X ≤ 72,07 

c. Motivasi belajar PAI rendah  : X < 57,75 

Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 72,07 dikategorikan 

motivasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo tinggi, skor antara 

57,75 – 72,07 dikategorikan motivasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 

Ponorogo sedang, dan skor kurang dari 57,75 dikategorikan motivasi 

belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo rendah. Dirinci pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.9 

Persentase dan Kategorisasi Variabel Motivasi Belajar PAI  

No. Nilai Frekuensi Persentase Kategori 

1.  > 72,07 12 14,63% Tinggi 

2.  57,75 – 72,07 59 71,95% Sedang 

3.  < 57,75 11 13,42% Rendah 

Jumlah 82 100% 
 

                                                           
111 Ibid. 
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Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa siswa yang 

memiliki motivasi belajar PAI dengan kategori tinggi sebanyak 12 siswa 

dengan persentase 14,63%, kategori sedang sebanyak 59 siswa dengan 

persentase 71,95%, dan kategori rendah sebanyak 11 siswa dengan 

persentase 13,42%. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan 

motivasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019 dalam kategori sedang dengan 82 responden. 

 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Analisis Data Pengaruh Kepribadian Siswa (X1) Terhadap Motivasi 

Belajar PAI (Y) Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019 

Untuk mendapatkan jawaban mengenai ada tidaknya pengaruh 

yang signifikan kepribadian siswa (X1) terhadap motivasi belajar PAI (Y) 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019, 

digunakan teknik perhitungan uji regresi linier sederhana. Sebelum 

perhitungan tersebut, dibutuhkan tabel penolong perhitungan yang dapat 

dilihat pada lampiran 18.  

Analisis dalam regresi linier sederhana pengaruh yang signifikan 

kepribadian siswa (X1) terhadap motivasi belajar PAI (Y) siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Ponorogo dalam penelitian ini dibantu menggunakan 

perhitungan program SPSS versi 16.0 for windows. Hasilnya sebagai 

berikut: 
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a. Identifikasi Variabel 

Variabel Independen (X1) : Kepribadian Siswa 

Variabel Dependen (Y) : Motivasi Belajar PAI 

b. Mengestimasi dan Menaksir Model 

1) Membuat Tabel Perhitungan 

Berdasarkan tabel bantu pada lampiran 18 didapatkan: 

Ʃ𝑥1  = 4821 

Ʃy = 5323 

Ʃ𝑥1
2 =  284729 

Ʃy2 = 349693 

Ʃ𝑥1y = 313496 

N = 82 

 

 

 

2) Menghitung Nilai �̅� dan �̅� 

𝑥 ̅ =
Ʃ𝑥1

𝑁
=  

4821

82
= 𝟓𝟖, 𝟕𝟗 �̅� =

Ʃ𝑦

𝑁
=  

5323

82
= 𝟔𝟒, 𝟗𝟏 

 

3) Menghitung Nilai b0 dan b1 

Perhitungan analisis regresi linier sederhana melalui SPSS 

versi 16.0 for windows didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Nilai b0 dan b1 variabel X1 terhadap Y 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 40.178 11.493  3.496 .001 

 Kepribadian Siswa .421 .195 .234 2.157 .034 

a. Dependent Variable: Motivasi Belajar PAI 

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 
 

Berdasarkan tabel di atas, pada kolom B, maka b0 didapatkan 

nilai 40,178 dan b1 didapatkan nilai 0,421. 
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4) Model Regresi Linier Sederhana 

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data regresi linier 

sederhana pengaruh kepribadian siswa (X1) terhadap motivasi 

belajar PAI (Y) pada tabel 4.10, maka dapat dibuat model regresi 

linier sederhana dengan persamaan: 

�̂� = 𝑏0 +  𝑏1𝑥 

�̂� = 40,178 +  0,421𝑥 

c. Uji Signifikansi Model 

1) Hipotesis 

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan kepribadian terhadap 

motivasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo 

Tahun Ajaran 2018/2019. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan kepribadian terhadap 

motivasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo 

Tahun Ajaran 2018/2019. 

 

2) Statistik Uji 

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data regresi linier 

sederhana X1 terhadap Y dengan SPSS versi 16.0 for windows 

bagian tabel ANOVA pada lampiran 19 , didapatkan hasil berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Statistik X1 terhadap Y 
Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom (df) 
Sum of Square (SS) 

Mean Square 

(MS) 

Regresi 1 SSR = 228,278 MSR = 228,278 

Error 80 SSE = 3924,124 MSE = 49,052 

Total 81 SST = 4152,402  
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3) Mencari Fhitung dan Ftabel 

Nilai Ftabel dengan tingkat signifikansi 𝛼 = 5% dan degrees of 

freedom (df) sebesar 1 : 80 adalah 3,96. Hasil pengolahan data 

diketahui bahwa Fhitung sebesar 4,654 dan nilai Fhitung lebih besar 

dari Ftabel, sedangkan nilai signifikansinya 0,034 yang artinya 

dibawah 0,05. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana melalui 

program SPSS versi 16.0 for windows dinyatakan bahwa Fhitung > 

Ftabel atau Sig < 0,05 maka H0 ditolak, artinya ada pengaruh yang 

signifikan kepribadian terhadap motivasi belajar PAI siswa kelas 

X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. Nilai Fhitung dan 

signifikansi dapat dilihat pada tabel ANOVA lampiran 19. 

 

d. Koefisien Determinasi (R2) dan Interpretasi 

1) Koefisien Determinasi (R2)  

Nilai koefisien determinasi (R2) dapat dilihat pada tabel hasil 

pengolahan data regresi linier sederhana bagian Model Summary, 

yaitu pada nilai Rsquare. Hasil pengolahan tersebut menunjukkan 

nilai (R2) sebesar 0,055. Perhitungan ini menggunakan bantuan 

program SPSS versi 16.0 for windows yang dapat dilihat pada 

lampiran 19. 

2) Interpretasi 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi didapatkan 

nilai 0,055. Nilai tersebut menggambarkan bahwa kepribadian 
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siswa (X1) berpengaruh sebesar 5,5% terhadap motivasi belajar 

PAI (Y) dan 94,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

termasuk dalam model. 

 

2. Analisis Data Pengaruh Kecerdasan Emosional  Siswa (X2) Terhadap 

Motivasi Belajar PAI (Y) Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Ponorogo 

Tahun Ajaran 2018/2019 

Untuk mendapatkan jawaban mengenai ada tidaknya pengaruh 

yang signifikan kecerdasan emosional siswa (X2) terhadap motivasi 

belajar PAI (Y) siswa kelas X SMA Negeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019, digunakan teknik perhitungan uji regresi linier sederhana. 

Sebelum perhitungan tersebut, dibutuhkan tabel penolong perhitungan 

yang dapat dilihat pada lampiran 18.  

Analisis dalam regresi linier sederhana pengaruh yang signifikan 

kecerdasan emosional  siswa (X2) terhadap motivasi belajar PAI (Y) 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Ponorogo, dalam penelitian ini dibantu 

menggunakan perhitungan program SPSS versi 16.0 for windows. 

Hasilnya sebagai berikut: 

a. Identifikasi Variabel 

Variabel Independen (X1) : Kecerdasan Emosional Siswa 

Variabel Dependen (Y) : Motivasi Belajar PAI 
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b. Mengestimasi dan Menaksir Model 

1) Membuat Tabel Perhitungan 

Berdasarkan tabel bantu pada lampiran 18 didapatkan: 

Ʃ𝑥2  = 7348 

Ʃy = 5323 

Ʃ𝑥2
2 = 663316 

Ʃy2 = 349693 

Ʃ𝑥2y = 479668 

N = 82 

2) Menghitung Nilai �̅� dan �̅� 

𝑥 ̅ =
Ʃ𝑥2

𝑁
=  

7348

82
= 𝟖𝟗, 𝟔𝟏 �̅� =

Ʃ𝑦

𝑁
=  

5323

82
= 𝟔𝟒, 𝟗𝟏 

 

3) Menghitung Nilai b0 dan b1 

Perhitungan analisis regresi linier sederhana melalui SPSS 

versi 16.0 for windows, didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Nilai b0 dan b1 variabel X2 terhadap Y 
         Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15.623 7.466  2.093 .040 

 EQ Siswa .550 .083 .595 6.627 .000 

a. Dependent Variable: Motivasi Belajar PAI 

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

 

Berdasarkan tabel di atas, pada kolom B, maka b0 didapatkan 

nilai 15,623 dan b1 didapatkan nilai 0,550. 

4) Model Regresi Linier Sederhana 

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data regresi linier 

sederhana pengaruh kecerdasan emosional (X2) terhadap motivasi 
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belajar PAI (Y) pada tabel 4.12, maka dapat dibuat model regresi 

linier sederhana dengan persamaan: 

�̂� = 𝑏0 + 𝑏1𝑥 

�̂� = 15,623 +  0,550𝑥 

c. Uji Signifikansi Model 

1) Hipotesis 

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan kecerdasan 

 emosional  terhadap motivasi belajar  PAI siswa kelas X  

SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 

Ha  : Ada pengaruh yang signifikan kecerdasan emosional 

terhadap motivasi belajar PAI siswa  kelas X SMAN 1 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 

 

2) Statistik Uji 

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data regresi linier 

sederhana X2 terhadap Y dengan SPSS versi 16.0 for windows 

bagian tabel ANOVA pada lampiran 20, didapatkan hasil berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Statistik X2 terhadap Y 
Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom (df) 
Sum of Square (SS) 

Mean Square 

(MS) 

Regresi 1 SSR = 1471,583 MSR = 1471,583 

Error 80 SSE =  2680,820 MSE = 33,510 

Total 81 SST =  4152,402  
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3) Mencari Fhitung dan Ftabel 

Nilai Ftabel dengan tingkat signifikansi 𝛼 = 5% dan degrees of 

freedom (df) sebesar 1 : 80 adalah 3,96. Hasil pengolahan data 

diketahui bahwa Fhitung sebesar 43,914 dan nilai Fhitung lebih besar 

dari Ftabel, sedangkan nilai signifikansinya 0,000 yang artinya 

dibawah 0,05. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana melalui 

program SPSS versi 16.0 for windows dinyatakan bahwa Fhitung > 

Ftabel atau Sig < 0,05 maka H0 ditolak, artinya ada pengaruh yang 

signifikan kecerdasan emosional terhadap motivasi belajar PAI 

siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. Nilai 

Fhitung dan signifikansi dapat dilihat pada tabel ANOVA lampiran 

20. 

 

d. Koefisien Determinasi (R2) dan Interpretasi 

1) Koefisien Determinasi (R2)  

Nilai koefisien determinasi (R2) dapat dilihat pada tabel hasil 

pengolahan data regresi linier sederhana bagian Model Summary, 

yaitu pada nilai Rsquare. Hasil pengolahan tersebut menunjukkan 

nilai (R2) sebesar 0,354. Perhitungan ini menggunakan bantuan 

program SPSS versi 16.0 for windows yang dapat dilihat pada 

lampiran 20. 
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2) Interpretasi 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi didapatkan 

nilai 0,354. Nilai tersebut menggambarkan bahwa kecerdasan 

emosional  siswa (X2) berpengaruh sebesar 35,4% terhadap 

motivasi belajar PAI (Y) dan 64,6% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak termasuk dalam model. 

 

3. Analisis Data Pengaruh Kepribadian (X1) dan Kecerdasan Emosional  

(X2) Terhadap Motivasi Belajar PAI (Y) Siswa Kelas X SMA Negeri 

1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 

Untuk mendapatkan jawaban mengenai ada tidaknya pengaruh 

yang signifikan kepribadian siswa (X1) dan kecerdasan emosional  (X2) 

terhadap motivasi belajar PAI (Y) siswa kelas X SMA Negeri 1 Ponorogo 

Tahun Ajaran 2018/2019, digunakan teknik perhitungan uji regresi linier 

ganda. Sebelum perhitungan tersebut, dibutuhkan tabel penolong 

perhitungan yang dapat dilihat pada lampiran 18.  

Analisis dalam regresi linier ganda pengaruh kepribadian siswa 

(X1) dan kecerdasan emosional  (X2) terhadap motivasi belajar PAI (Y) 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Ponorogo, dalam penelitian ini dibantu 

menggunakan perhitungan program SPSS versi 16.0 for windows. 

Hasilnya sebagai berikut: 

a. Identifikasi Variabel 

Variabel Independen (X1) : Kepribadian Siswa 

Variabel Independen (X2)  : Kecerdasan Emosional Siswa 
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Variabel Dependen (Y) : Motivasi Belajar PAI 

b. Mengestimasi dan Menaksir Model 

1) Membuat Tabel Perhitungan 

Berdasarkan tabel bantu pada lampiran 18 didapatkan: 

Ʃ𝑥1  = 4821 

Ʃ𝑥2  = 7348 

Ʃy = 5323 

Ʃ𝑥1
2 = 284729 

Ʃ𝑥2
2 = 663316 

Ʃy2 = 349693 

Ʃ𝑥1y = 313496 

Ʃ𝑥2y = 479668 

Ʃ𝑥1𝑥2 = 433517 
 

2) Menghitung Nilai Ʃ𝑿𝟏
𝟐
 dan Ʃ𝑿𝟐

𝟐
 

Ʃ𝑋1
𝟐 = Ʃ𝑥1

2 −
(Ʃ𝑥1)2

𝑁
 

 = 284729 −
(4821)2

82
 

 = 284729 −
23242041

82
 

 =284729 − 283439,52 

 = 1289,48 

Ʃ𝑋2
𝟐 = Ʃ𝑥2

2 −
(Ʃ𝑥2)2

𝑁
 

 = 663316 −
(7348)2

82
 

 = 663316 −
53993104

82
 

 = 663316 −  658452,5 

 = 4863,5 

 

3) Menghitung Nilai Ʃ𝑿𝟏𝑿𝟐 

Ʃ𝑋1𝑋2  = Ʃ𝑥1𝑥2 −
(x1)(x2)

N
 

 = 433517 − 
(4821)(7348)

82
 

 = 433517 −
35424708

82
 

 = 433517 −  432008,63 

 = 1508,37 
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4) Menghitung Nilai Ʃ𝑿𝟏𝒀 dan Ʃ𝑿𝟐𝒀 

Ʃ𝑋1𝑌 = Ʃ𝑥1𝑦 −
(Ʃx1)(Ʃ𝑦)

N
 

 = 313496 −
(4821)(5323)

82
 

 = 313496 −
23662183

82
 

 = 313496 −  312953,45 

 = 542,55 

Ʃ𝑋2𝑌 = Ʃ𝑥2𝑦 −
(Ʃx2)(Ʃ𝑦)

N
 

 = 479668 −
(7348)(5323)

82
 

 = 479668 −
39113404

82
 

 = 479668 −  476992,7 

 = 2675,3 

5) Menghitung Nilai b0, b1, dan b2 

Perhitungan analisis regresi linier ganda melalui SPSS versi 

16.0 for windows didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Nilai b0, b1, dan b2 Variabel X1 – X2 Terhadap Y 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 26.457 9.619  2.750 .007 

 Kepribadian Siswa -.349 .199 -.195 -1.753 .084 

 EQ Siswa .658 .103 .713 6.414 .000 

a. Dependent Variable: Motivasi Belajar PAI 

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

 
Berdasarkan tabel di atas, pada kolom B, maka b0 didapatkan 

nilai 26,457 sedangkan b1 didapatkan nilai -0,349 dan b2 

didapatkan nilai 0,658.  

6) Model Regresi Linier Ganda 

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data regresi linier ganda 

pengaruh kepribadian (X1) dan kecerdasan emosional (X2) 
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terhadap motivasi belajar PAI (Y) pada tabel 4.14, maka dapat 

dibuat model regresi linier ganda dengan persamaan: 

ŷ = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 

ŷ = 26,457 − 0,349𝑥1 + 0,658𝑥2 

c. Uji Signifikansi Model 

1) Hipotesis 

H0  : Tidak ada pengaruh yang signifikan kepribadian dan 

 kecerdasan emosional  terhadap motivasi belajar PAI siswa  

kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan kepribadian dan 

 kecerdasan emosional  terhadap motivasi belajar PAI  siswa 

kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 

2) Statistik Uji 

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data regresi linier ganda 

X1 dan X2 terhadap Y dengan SPSS versi 16.0 for windows bagian 

tabel ANOVA pada lampiran 21 , didapatkan hasil berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Statistik X1 dan X2 terhadap Y 
Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom (df) 
Sum of Square (SS) 

Mean Square 

(MS) 

Regresi 2  SSR = 1571,938 MSR = 785,969 

Error 79  SSE = 2580,465 MSE = 32,664 

Total 81 SST = 4152,402  
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3) Mencari Fhitung dan Ftabel 

Nilai Ftabel dengan tingkat signifikansi 𝛼 = 5% dan degrees of 

freedom (df) sebesar 2 : 79 adalah 3,11. Hasil pengolahan data 

diketahui bahwa Fhitung sebesar 24,062 dan nilai Fhitung lebih besar 

dari Ftabel, sedangkan nilai signifikansinya 0,000 yang artinya 

dibawah 0,05. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier ganda melalui 

program SPSS versi 16.0 for windows dinyatakan bahwa Fhitung > 

Ftabel atau Sig < 0,05 maka H0 ditolak, artinya ada pengaruh yang 

signifikan kepribadian dan kecerdasan emosional terhadap 

motivasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019. Nilai Fhitung dan signifikansi dapat dilihat pada 

tabel ANOVA lampiran 21. 

 

d. Koefisien Determinasi (R2) dan Interpretasi 

1) Koefisien Determinasi (R2)  

Nilai koefisien determinasi (R2) dapat dilihat pada tabel hasil 

pengolahan data regresi linier ganda bagian Model Summary, yaitu 

pada nilai Rsquare. Hasil pengolahan tersebut menunjukkan nilai 

(R2) sebesar 0,379. Perhitungan ini menggunakan bantuan 

program SPSS versi 16.0 for windows yang dapat dilihat pada 

lampiran 21. 
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2) Interpretasi 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi didapatkan 

nilai 0,379. Nilai tersebut menggambarkan bahwa kepribadian 

(X1) dan kecerdasan emosional  siswa (X2) berpengaruh sebesar 

37,9% terhadap motivasi belajar PAI (Y) dan 62,1% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. 

 

D. Interpretasi dan Pembahasan  

1. Pengaruh Kepribadian Siswa (X1) Terhadap Motivasi Belajar PAI 

(Y) Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2019/2019 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana mengenai 

pengaruh kepribadian siswa terhadap motivasi belajar PAI siswa kelas X 

SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019, diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔(4,654) >

 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(3,96) sehingga H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kepribadian 

siswa berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi belajar PAI siswa 

kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. Adapun besar 

koefisien determinasi (R2) adalah 5,5% yang artinya bahwa kepribadian 

siswa berpengaruh sebesar 5,5% terhadap motivasi belajar PAI siswa 

kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019, sedangkan 94,5% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. 

Setiap anak memiliki kepribadian yang unik dan khas sejak lahir. 

Kepribadian yang dimiliki seorang anak, tidak ada yang berburuk. Hal ini 

dikarenakan setiap kepribadian yang dimiliki seorang anak memiliki 

kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada akhirnya semua 
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tergantung pribadi masing-masing anak yang harus pandai membawa 

dirinya ketika berhubungan dengan orang lain, termasuk dalam motivasi 

belajarnya baik dalam pembelajaran ataupun di luar pembelajaran.112  

Sifat-sifat yang menjadi aspek kepribadian akan terus dibawa oleh 

seorang anak termasuk dalam kebiasaannya mengikuti proses 

pembelajaran di kelas. Melihat sifat-sifat tersebut, tentu saja akan 

berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa itu sendiri. Berdasarkan hasil 

penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa, kepribadian siswa berpengaruh 

secara signifikan terhadap motivasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 dengan tingkat yang sangat lemah. 

Dengan demikian, hasil dari penelitian ini sesuai dengan teori Daniel 

Cervone dan Lawrence A. Pervin serta penelitian yang telah dilakukan 

oleh Ayu Dwi Nindyati, bahwa kepribadian berpengaruh terhadap 

motivasi siswa. 

 

2. Pengaruh Kecerdasan Emosional  Siswa (X2) Terhadap Motivasi 

Belajar PAI (Y) Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana mengenai 

pengaruh kecerdasan emosional siswa terhadap motivasi belajar PAI 

siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019, diperoleh 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔(43,914) >  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(3,96) sehingga H0 ditolak. Hal ini menunjukkan 

bahwa kecerdasan emosional siswa berpengaruh secara signifikan 

                                                           
112 Chomaria, Tes Kepribadian Remaja Muslim, 82-83. 
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terhadap motivasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019. Adapun besar koefisien determinasi (R2) adalah 35,4% 

yang artinya bahwa kecerdasan emosional siswa berpengaruh sebesar 

35,4% terhadap motivasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo 

Tahun Ajaran 2018/2019, sedangkan 64,6% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak termasuk dalam model. 

Salah satu indikator dari kecerdasan emosional adalah siswa 

mampu memotivasi dirinya sendiri. Kemampuan dasar memotivasi diri 

sendiri meliputi berbagai segi, yaitu pengendalian dorongan hati, 

kekuatan berpikir positif, dan optimisme. Anak yang mempunyai 

keterampilan memotivasi diri sendiri, dengan senang hati menyongsong 

tantangan; sedangkan mereka yang peragu mencoba pun tidak berani, 

tidak peduli betapa baiknya kemampuan mereka yang sesungguhnya. 

Rasa percaya diri meningkatkan hasrat untuk berprestasi, sedangkan 

keraguan menurunkannya.113  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, kecerdasan 

emosional siswa berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi belajar 

PAI siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 dengan 

tingkat yang lemah. Hal ini sesuai dengan teori dari Daniel Goleman, 

bahwa kecerdasan emosional berhubungan erat dengan motivasi siswa. 

 

 

 

                                                           
113 Goleman, Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Puncak Prestasi, 111. 
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3. Pengaruh Kepribadian (X1) dan Kecerdasan Emosional  (X2) 

Terhadap Motivasi Belajar PAI (Y) Siswa Kelas X SMA Negeri 1 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier ganda mengenai 

pengaruh kepribadian dan kecerdasan emosional siswa terhadap motivasi 

belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019, 

diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔(24,062) >  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(3,11) sehingga H0 ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa kepribadian dan kecerdasan emosional siswa 

berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi belajar PAI siswa kelas 

X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. Adapun besar koefisien 

determinasi (R2) adalah 37,9% yang artinya bahwa kepribadian dan 

kecerdasan emosional siswa berpengaruh sebesar 37,9% terhadap 

motivasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019, sedangkan 62,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

termasuk dalam model. 

Kepribadian siswa merupakan faktor genetik yang dibawanya 

sejak lahir. Kepribadian ini juga ikut mewarnai kegiatan proses 

pembelajaran di kelas. Siswa yang memiliki kepribadian Koleris, ia 

sangat bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran dan berusaha 

sungguh-sungguh untuk mengerjakan sesuatu sampai tujuannya tercapai. 

Tentu saja, siswa dengan kepribadian Koleris memiliki motivasi belajar 

yang sangat tinggi. Disisi lain, siswa dengan kepribadian Melankolis, ia 

akan lebih teratur untuk menjadwal semua kegiatan sehari-harinya dan 
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lebih memilih untuk memikirkan sesuatu secara mendalam dan mendetail. 

Siswa dengan kepribadian Melankolis akan cenderung sistematis dalam 

mengatur hidupnya dan tidak tergesa-gesa dalam mengerjakan sesuatu. 

Kecerdasan emosional sangat memiliki peran dalam kesuksesan 

seseorang. Kecerdasan emosional ini memiliki pengaruh terhadap proses 

jalannya pembelajaran di kelas, karena ketika di kelas dibutuhkan 

interaksi yang baik antara siswa dengan guru ataupun siswa dengan siswa. 

Siswa yang memiliki kecerdasan emosional yang baik, tentu saja ia akan 

mampu merasakan kondisi di lingkungannya serta ia juga mampu 

memotivasi dirinya sendiri untuk belajar. Kecerdasan emosional ini dapat 

dikembangkan dan diperbaiki tentu saja dengan pola asuh orang tua yang 

baik. Sehingga, ketika siswa memiliki kecerdasan emosional yang baik, 

maka siswa tersebut juga akan memiliki motivasi belajar yang baik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, kepribadian dan 

kecerdasan emosional siswa berpengaruh secara signifikan terhadap 

motivasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019 dengan tingkat yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa teori 

kepribadian menurut Daniel Cervone dan Lawrence A. Pervin, penelitian 

Ayu Dwi Nindyati, serta kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman 

terbukti berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian analisis hasil penelitian di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan tiga hal yang berkaitan dengan rumusan masalah: 

1. Ada pengaruh yang signifikan kepribadian terhadap motivasi belajar PAI 

siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019, diperoleh 

Fhitung (4,654) > Ftabel (3,96) sehingga H0 ditolak. Dengan presentase 

pengaruh sebesar 5,5% sedangkan 94,5% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak termasuk dalam model. 

2. Ada pengaruh yang signifikan kecerdasan emosional  terhadap motivasi 

belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019, 

diperoleh Fhitung (43,914) > Ftabel (3,96) sehingga H0 ditolak. Dengan 

presentase pengaruh sebesar 35,4% sedangkan 64,6% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak termasuk dalam model. 

3. Ada pengaruh yang signifikan kepribadian dan kecerdasan emosional  

terhadap motivasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019, diperoleh Fhitung (24,062) > Ftabel (3,11) sehingga H0 

ditolak. Dengan presentase pengaruh sebesar 37,9% sedangkan 62,1% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti 

memiliki saran untuk beberapa pihak, antara lain: 
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1. Bagi sekolah, diharapkan mampu mengembangkan kepribadian dan 

kecerdasan emosional siswa dengan baik melalui: 

a. Diadakan tes kepribadian, sehingga siswa juga dapat memahami 

kepribadian dalam dirinya. 

b. Diadakan tes kecerdasan emosional, sehingga siswa dapat mengetahui 

kecerdasan emosional yang dimilikinya. Selain itu, jika terdapat siswa 

yang memiliki kecerdasan emosional yang kurang baik, dapat 

diupayakan penanganan yang sesuai. 

2. Bagi guru, terutama untuk guru PAI agar terus membangkitkan motivasi 

belajar siswa dengan beberapa cara seperti: 

a. Mengapresiasi bagi siswa yang aktif atau berprestasi di kelas ketika 

pelajaran PAI.  

b. Memahami setiap karakter (kepribadian) dan kecerdasan emosional 

siswa. 

3. Bagi orang tua siswa, untuk terus memantau kondisi anak, baik itu di 

sekolah ataupun di rumah dengan cara: 

a. Membangun komunikasi yang baik dengan guru. 

b. Mengarahkan sikap anak supaya selalu bertindak positif melalui: 

pembimbingan, kelekatan dengan anak, dan pola asuh yang baik. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menganalisis lebih lanjut 

pengaruh kepribadian siswa terhadap motivasi belajar PAI dikarenakan 

dalam penelitian ini, tingkat pengaruhnya sangat rendah dibandingkan 

dengan pengaruh kecerdasan emosional terhadap motivasi belajar PAI. 
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