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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap orang. Di era

global ini ditemukan lebih dari dua ratus ribu sekolah dan sekitar lebih dari

dua juta tenaga guru, tetapi sayangnya kita memiliki permorma pendidikan

yang paling rendah. Berdasarkan informasi dari PISA (Programme for

International Student Assesment), Indonesia memiliki rangking 62 dari 70

negara. Padahal pendidikan sendiri penting dalam meningkatkan kecerdasan,

cara pikir, serta kepribadian anak. Pendidikan adalah usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa

dan  Negara.1 Pendidikan menjadi harapan utama bagi perbaikan kualitas

manusia di Indonesia. Ditinjau dari peran dasarnya, pendidikan merupakan

jalur peningkatan kualitas manusia yang lebih menekankan pada

pembentukan kualitas dasar, seperti keimanan, ketakwaan, kepribadian,

kecerdasan, kedisiplinan, dan sebagainya.2

Pendidikan sendiri terbagi menjadi dua yakni pendidikan formal dan

informal. Pondok pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan informal

yang fokus pada pendidikan agama. Pendidikan agama di pondok pesantren

1Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 1.
2Ngainun Naim, Charakter Building. Optimalisasi Peran Pendididkan dalam

Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.
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berarti suatu usaha yang secara sadar dilakukan untuk mepengaruhi santri

dalam rangka pembentukan manusia beragama yang menyakini aqidah Islam

serta berprilaku yang sesuai dengan ajaran Islam.3

Pondok pesantren merupakan lembaga yang sangat penting di era

modern seperti ini. Bahkan sekarang banyak pondok pesantren yang

pengelolaannya sudah seperti lembaga pendidikan formal yakni sekolah. Di

dalam pondok pesantren sudah menggunakan sistem pembelajaran dengan

klasifikasi kelas sebagaimana yang ada di sekolah. Di pondok pesantren

terdapat klasifikasi kelas seperti Awaliyah, wustho dan ‘ulya.  Namun dalam

kenyataan istilah pengklasifikasian tersebut kadang berbeda antar pondok

pesantren.

Di dalam dunia pendidikan, kreatif diperlukan dalam pembelajaran

dikarenakan kreatif sendiri mempunya arti sebagai cara berfikir yang selalu

menawarkan solusi dan penuh alternatif, selalu memproduksi ide-ide

terobosan.4 Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil

dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Belajar merupakan suatu yang kompleks yang terjadi pada semua orang yang

berlangsung seumur hidup. Karena kompleksnya masalah belajar, banyak

teori yang menjelaskan bagaimana proses belajar itu sendiri. Dengan

demikian salah satu fungsi belajar adalah mengungkapkan seluk beluk atau

3 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 29.
4 Buku Pedoman & Pengamalan Kapribaden Santri Ponpes Mambaul Hikmah (Pasarpon:

Medio, 2013), 17-18.
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kerumitan peristiwa yang ada.5 Dengan adanya kreativitas belajar, setiap anak

mampu menyelesaikan masalah baik dalam pembelajaran maupun masalah

umum yang dihadapi.

Untuk mencapai kreatif itu ada beberapa hal yang harus dimiliki,

salah satunya yaitu IQ dan EQ yang baik. Kecerdasan intelektual (bahasa

inggris: intelligence quotient, disingkat IQ) adalah istilah umum yang

digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah

kemampuan, seperti kemampuan menalar, berpikir abstrak, memahami

gagasan, menggunakan bahasa, dan belajar.6 Sedangkan EQ (Kecerdasan

emosional), Lawrence Shapiro mengemukakan EQ pengukurannya bukan

didasarkan pada kepintaran seseorang anak, tetapi melalui suatu yang

disebut dengan karakteristik pribadi atau karakter.7

Daniel goleman memperkenalkan tentang pentingnya EQ dengan

menunjukkan bukti empiris dari hasil penelitiannya, bahwa IQ tinggi tidak

secara mutlak menjadi jaminan untuk sukses, sebaliknya orang yang

memiliki EQ tinggi banyak yang menempati posisi kunci eksklusif.

Goleman sendiri menyatakan bahwa EQ merupakan persyaratan dasar untuk

menggunakan IQ secara efektif. Berdasarkan kajian teoritis yang dihasilkan

bahwa setiap orang mempunyai kemampuan yang disebut kecerdasan

intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ). Antara kedua kecerdasan

ini memiliki sebuah potensi fisik dan psikis yang dimiliki setiap individu

5Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: Teras, 2012), 33.
6 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2002).

7 Hamzah B Uno, Perencanaan Pembelajaran. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 67.
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yang sangat menentukan kepribadian yang dimiliki. Untuk menjadi kreatif

keduanya harus seimbang antara yang satu dengan yang lainnya, karena

masing-masing kecerdasan mempunyai ranahnya sendiri untuk saling

dipadukan seperti ranah intelektual berkaitan dengan pemikiran, kehidupan

praktis dan profesi, dan fisik sedangkan kecerdasan emosional meliputi

hubungan sosial, hubungan keluarga, akhlaq serta emosi dan perasaan.8

Hubungan antara otak dan emosi mempunyai kaitan yang sangat erat

secara fungsional. Antara yang satu dengan yang lainnya saling menentukan,

otak berfikir harus tumbuh dari wilayah-wilayah fungsional. Menurut

Cooper dan Sawaf, EQ juga berperan membantu IQ apabila seseorang perlu

memecahkan masalah-masalah penting atau membuat keputusan penting dan

memungkinkan seseorang untuk melakukan hal-hal tersebut dalam waktu

singkat, selain itu juga EQ mencakup kemampuan-kemampuan yang

berbeda tetapi saling melengkapi dengan kecerdasan akademik yaitu

kemampuan kognitif yang diukur dengan IQ.9 Kecerdasan emosional telah

disetarakan dengan kecerdasan intelektual dalam menentukan tingkat

keberhasilan. IQ tidak berfungsi baik tanpa penghayatan emosional

seseorang. Kontribusi kedua intelegensi tersebut saling melengkapi,

sehingga dapat dikatakan kunci keberhasilan prestasi adalah kondisi

optimumnya IQ dan EQ. Prestasi tersebut dapat diartikan baik prestasi pada

8 Ismail, “Kecerdasan IQ, EQ dan SQ dalam Pembentukan Kepribadian Mukmin,”
Kabilah, 1 (Juni, 2017), 174.

9 Ani Muttaqiyathun, “Hubungan Emotional Quotient, Intelectual Quotient dan Spiritual
Quotient dengan Entrepreneur’s Performance,” Jurnal Manajemen Bisnis, 3 (Desember-Maret,
2009-2010), 222.
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bidang pembelajaran maupun prestasi dalam percapaian suatu karya dan

sebagainya. Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Goleman.10

Berbagai pembelajaran menunjukkan seorang eksekutif atau

profesional yang memiliki EQ tinggi merupakan orang yang mampu

mengatasi konflik. Dengan bantuan EQ dan IQ yang baik, akan menjadikan

pendukung yang mendominasi adanya keputusan yang baik pula. Dunia

mengakui bahwa orang-orang yang secara intelektual cerdas (IQ tinggi)

bukanlah orang yang paling berhasil dalam bisnis dan tugas apapun dalam

kehidupan mereka. Maka disinilah urgensi keseimbangan antara IQ dan EQ

harus disetarakan untuk menjadikan seorang pendidik mencapai puncak

keseimbangan kecerdasan yang baik.11

Menurut Hattie dan Rogers, Munandar, dan Thorndike, kreativitas

sudah tentu memerlukan peran intelegensi pada tingkat tertentu. Sebab,

meski baik inteligensi maupun kreativitas merupakan kemampuan

intelektual, namun keduanya memiliki dimensi berbeda dilihat dari

inteligensi lebih dekat dengan dimensi berpikir konvergen dengan mencari

dan memilih satu jawaban yang terbaik atau paling cocok, sedangkan

kreativitas lebih dekat dengan dimensi berpikir divergen dengan menghasil

alternatif jawaban yang banyak. Namun demikian, didalam proses kreatif

sudah tentu terdapat tahapan-tahapan dari proses yang melibatkan

konvergen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang

10 Yuli Anggraeni, “Kontribusi IQ dan EQ terhadap Prestasi Atlet Pelatda Pencak Silat
Pada Pon Ke-XVIII Tahun 2012,” diakses pada 28 Januari 2019.

11 Sriani, “Urgenci Keseimbangan IQ, EQ, EQ Pendidik dalam Proses Manajemen
Pembelajaran,” Nur El-Islam, 1 (April, 2015), 58.
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memiliki inteligensi tinggi cenderung lebih kreatif dari pada mereka yang

memiliki inteligensi rendah.

Hayes telah merangkum sejumlah penelitian mengenai keterkaitan

intelegensi dengan kreativitas, kemudian ia menyimpulkan bahwa

kreativitas memerlukan intelegensi pada taraf tertentu artinya untuk menjadi

kreatif paling sedikit seseorang harus memiliki inteligensi minimal diatas

rata-rata (IQ sekitar 120). 12 Untuk mengoptimalkan kecerdasan intelektual

maka tidak akan dicapai dengan bantuan aktivitas emosional yang positif.

EQ sendiri membantu kita menetapkan standar kita sendiri. Ngermanto

mengatakan kecerdasan intelektual (IQ) hanya 20% menentukan kesuksesan

seseorang. Maka dengan demikian, jelaslah bahwa kecerdasan emosional

mempunyai peranan penting dalam mencapai kesuksesan seseorang karena

dengan mempunyai kecerdasan emosional yang baik maka seseorang

mampu memahami dirinya dan orang lain dengan baik.13

Berdasarkan hasil obeservasi peneliti di Pondok Pesantren Mambaul

Hikmah. Peneliti menemukan masalah berupa santri kurang

mengembangkan potensi yang ada dikarenakan malu atau enggan

menunjukkan potensi yang mereka punya sehingga kreativitas yang ada

pada diri mereka belum berkembang secara maksimal. Kurangnya wawasan

juga menghambat kreativitas santri serta adanya santri yang masih terpacu

pada buku (kurang bisa menjabarkan maksud materi yang disampaikan) saat

kajian, evaluasi, maupun pemberian materi saat sekolah minggu pagi

12 Suharman, Psikologi Kognitif (Surabaya: Srikandi, 2005), 389.
13 Nirmanto, Quantum Quetient: Cara Praktis Melejitkan IQ, EQ, SQ yang Harmonis

(Jakarta:Nuansa, 2001) 37-38.
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(enlighment pasarpon institute) yang hanya dilaksanakan di Pondok

Pesantren Mambaul Hikmah Babadan Ponorogo ini. Berdasarkan dari latar

belakang diatas maka peneliti tertarik  untuk mengadakan penelitian dengan

judul “HUBUNGAN KECERDASAN INTELEKTUAL (IQ) DAN

KECERDASAN EMOSIONAL (EQ) DENGAN KREATIVITAS

BELAJAR SANTRI PONDOK PESANTREN MAMBAUL HIKMAH

BABADAN PONOROGO”.

B. Batasan Masalah

Banyak faktor atau variabel yang dikaji untuk menindaklanjuti

penelitian ini. Namun karena luasnya bidang cakupan serta adanya

keterbatasan baik waktu, dana, maupun jangkauan penulis. Untuk itu, dalam

penelitian ini peneliti membatasi masalah Hubungan Kecerdasan Intelektual

(IQ) dan Kecerdasan Emosional (EQ) dengan Kreativitas Belajar Santri

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Babadan Ponorogo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti

merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan IQ santri dengan kreativitas belajar santri di

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Babadan Ponorogo?

2. Apakah ada hubungan EQ santri dengan kreativitas belajar santri Pondok

Pesantren Mambaul Hikmah Babadan Ponorogo?

3. Adakah hubungan yang signifikan antara IQ dan EQ dengan kreativitas

belajar santri Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Babadan Ponorogo?
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D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka dapat

ditentukan tujuan penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui hubungan IQ santri dengan kreativitas belajar santri

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Babadan Ponorogo.

2. Untuk mengetahui hubungan EQ santri dengan kreativitas belajar santri

Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Babadan Ponorogo.

3. Untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara IQ dan EQ santri

dengan kreativitas belajar santri Pondok Pesantren Mambaul Hikmah

Babadan Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat toeritis

a. Untuk menambah wawasan dan khazanah dalam hal penelitian.

b. Untuk membuktikan teori tentang hubungan Kecerdasan Intelektual

(IQ) dan Kecerdasan Emosional (EQ) dengan kreativitas belajar santri.

2. Manfaat praktis

a. Pondok Pesantren

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguatkan upaya pondok

pesantren, untuk meningkatkan IQ dan EQ santri menjadi lebih kreatif

dalam belajar.
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b. Santri

Adanya penelitian ini diharapkan santri memahami pentingnya IQ dan

EQ yang baik sehingga mampu menumbuhkan kreativitas santri dalam

pembelajaran.

c. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk

penelitian yang selanjutnya tentang hubungan IQ dan EQ dengan

kreativitas belajar santri.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi tentu ada sistematika pembahasannya.

Demikian pula dengan skripsi yang berjudul “HUBUNGAN KECERDASAN

INTELEKTUAL (IQ) DAN KECERDASAN EMOSIONAL (EQ) DENGAN

KREATIVITAS BELAJAR SANTRI PONDOK PESANTREN MAMBAUL

HIKMAH BABADAN PONOROGO”. Sistematika pembahasan pada

penelitian kuantitatif ini terdiri dari lima bab yang berisi:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang

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

penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori lingkungan keluarga,

hukuman, dan kedisiplinan siswa, telaah hasil penelitian terdahulu, kerangka

berfikir, dan pengajuan hipotesis.
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Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi rancangan

penelitian, populasi, sampel dan responden, instrumen pengumpulan data,

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran

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

serta pembahasan dan interpretasi.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan

saran. Bab ini dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat

inti hasil penelitian.
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BAB II

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU,

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Kecerdasan Intelektual

a. Pengertian Kecerdasan Intelektual

Menurut Sardjoe, inteligensi berasal dari bahasa latin

“intellegere” yang artinya menghubungkan atau menyatukan antara

yang satu dengan yang lainnya.14 Menurut W. Stem dalam Abu

Ahmadidan Widodo Supriyono mengemukakan inteligensi adalah

suatu daya jiwa untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan tepat

di dalam situasi yang baru.15 Piaget mengartikan intelegensi adalah

sejumlah struktur psikologis yang ada pada tingkat perkembangan

khusus.16 IQ adalah ukuran kemampuan intelektual, analisis, logika

dan rasio seseorang.17

Mempelajari perkembangan kepribadian anak IQ merupakan

salah satu alat yang banyak digunakan untuk mengetahuinya.18 Para

ilmuan sosial berdebat tentang apa sebenarnya yang membentuk IQ

14 Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 160.
15 Abu Ahmadi & Widodo Supriyono, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),

32.
16 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran: Meningkatkan

Mutu Pembelajaran Sesuai Standar Nasional (Yogyakarta: Teras, 2012), 231-232.
17 Trinanda Rainy Januarsan dan Yidhi Murtanto, Ledakan IQ: Prinsip Dasar Kecerdasan

Emosional Meraih Kesuksesan (Bandung: Kaifa, 2002), 29.
18 Uno, Perencanaan Pembelajaran..., 67.

11
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seseorang. Mereka mengungkapkan bahwa IQ dapat diukur dengan

menggunakan uji-uji kecerdasan standar, misalnya wechsler

intelligence scales, yang mengukur baik kemampuan verbal maupun

nonverbal, termasuk ingatan perbendaharaan kata, wawasan,

pemecahan masalah, abstraksi logika, persepsi, pengelolaan informasi,

dan ketemrampilan motorik visual. Faktor inteligensi umum yang

diturunkan dari skala ini yang disebut IQ dianggap sangat stabil

sesudah anak berusia enam tahun dan biasanya berkorelasi dengan uji-

uji bakat seperti ujian masuk perguruan tinggi.19 Dalam penelitian lain

yang dilakukan oleh Prof. Irving Lorge dari Universitas Colombia

menyebutkan bahwa IQ seseorang berhubungan dengan tingkat

pendidikan.20

Menurut McGregor dalam bukunya Ahmadi memberikan

ilustrasi tentang kategori kecakapan berpikir menjadi lima tahap,

yaitu:

1) Kecakapan memproses informasi, menemukan informasi yang

relevan, memilah, mengklasifikasi, melakukan sequensi informasi,

membandingkan/mencocokkan informasi, mengidentifikasi dan

menganalisis informasi.

2) Kecakapan daya nalar, memberi alasan pada opini dan pilihan,

menyimpulkan, membuat deduksi, membuat keputusan berbasis

informasi, menggunakan bahasa logis sebagai alasan.

19 Ibid., 68.
20 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan (Bina Aksara, 1984), 145.
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3) Inkuiri, yaitu membuat pertanyaan, mendefinisikan pertanyaan,

merencanakan penelitian, memperkirakan kecakapan,

mengantisipasi konsekuensi, dan menggambarkan kesimpulan.

4) Kreativitas, yaitu menarik generalisasi ide, mengembangkan ide,

melakukan hipotesa, mengaplikasikan angan-angan, dan mencari

alternatif inovasi.

5) Evaluasi, mengembangkan kriteria evaluasi, menetapkan kriteria

evaluasi, dan memutuskan nilai-nilai informasi dan ide.21

Anderson membagi proses kognitif menjadi enam bagian,

sebagai berikut:

1) Remember (mengenali dan memanggil ulang),

2) Understand (menerjemahkan, memberi contoh, memilah-milah,

menyimpulkan, menyesuaikan, membandingkan, menjelaskan),

3) Apply (menjalankan, melaksanakan),

4) Analyze (membedakan, mengelola, membantu),

5) Evaluate (mengecek, memberi saran),

6) Create (menarik garis umum, merencanakan, dan memproduksi).

Depdiknas menyimpulkan bahwa cerdas secara intelektual/akademik

yaitu beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh

21 Ahmadi, Manajemen Kurikulum: Pendidikan Kecakapan Hidup (Yogyakarta: Pustaka
Ifada, 2013), 115.
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kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi

serta aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif dan imajinatif.22

Menurut Howard Gardner, dia membagi inteligensi itu dalam

sembilan jenis, yang meliputi:

1) Logical-Mathematical yaitu kepekaan dan kemampuan untuk

mengamati pola-pola logis dan bilangan serta kemampuan untuk

berpikir rasional/logis.

2) Linguistic yaitu kepekaan terhadap suara, ritme, makna kata-kata

dan keragaman fungsi-fungsi bahasa.

3) Musical yaitu kemampuan untuk menghasilkan dan

mengapresiasikan ritme. Nada (warna nada), dan bentuk-bentuk

ekspresi musik.

4) Spatial adalah kemampuan mempersepsi dunia ruang visual secara

akurat dan melakukan transformasi persepsi tersebut.

5) Bodily konesthetic adalah kemampuan untuk mengontrol gerakan

tubuh dan menangani objek-objek secara terampil.

6) Interpersonal yaitu kemampuan untuk mengamati dan merespons

suasana hati, temperamen dan motivasi orang lain.

7) Intrapersonal adalah kemampuan untuk memahami perasaan,

kekuatan dan kelemahan serta inteligensi sendiri.23

8) Kecerdasan eksistensial.

22 Ibid., 122.
23 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2009), 108-109.
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9) Kecerdasan natural.24

b. Tingkat Kecerdasan

Tingkat kecerdasan anak dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

1) Anak yang kurang normal

a) Anak yang idiot dengan IQ dibawah 50.

b) Anak yang embisil (mentally Defective) dengan IQ berkisar

50-70.

c) Anak yang morol (debil) dengan IQ berkisar 70-85.

2) Anak yang normal (anak yang mempunyai MA rata-rata sama

dengan CA-nya. biasanya IQ berkisar 85 sampai 115).

3) Anak yang cerdas

a) Memiliki IQ antara 115-130 (anak yang cerdas)

b) Memiliki IQ antara 130-150 (anak yang sangat cerdas)

c) Memiliki IQ 150 keatas (anak yang genius).25

Menurut Dr. Nancy Baylen dalam bukunya Wasty, ia

berpendapat bahwa seiring bertambahnya usia, maka seorang anak

mengalami peningkatan inteligensi. Peningkatan skor inteligensi ini

terjadi secara pesat saat manusia masih kanak-kanak sampai umur 13

atau 15 tahun, setelah itu inteligensi meningkat secara perlahan.26

24 Ahmadi.., 143.
25 Rohmah, Psikologi Pendidikan..., 167-168.
26 Soemanto, Psikologi Pendidikan..., 146.
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c. Faktor yang mempengaruhi intelegensi

Perbedaan individu dalam tingkat kecerdasan atau inteligensi

ditunjukkan dari hasil IQ. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi

intelegensi adalah:

1) Pembawaan (ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri yang dibawa

sejak lahir).

2) Kematangan (tiap organ dalam tubuh manusia mengalami

pertumbuhan dan perkembangan baik itu fisik maupun psikis).

3) Minat dan bawaan yang khas (minat mengarahkan perbuatan

pada suatu tujuan yang merupakan dorongan dari perbuatan

itu).

4) Pembentukan (segala keadaan luar diri seseorang yang

mempengaruhi intelegensi).

5) Kebebasan (manusia itu dapat memilih metode-metode tertentu

dalam memecahkan masalah.27

Teori Dwi-Faktor Dari Spearman. Menurut spearman, yang

fondamental untuk semua fungsi intelektual adalah pengaruh dari G

atau faktor umum, tetapi adanya berbagai fungsi khusus atau ebilitas-

ebilitas s adalah merupakan keharusan terhadap terwujudnya

berbagai kesanggupan tertentu seperti kecakapan bermain musik atau

27 Arina Restian, Psikologi Pendidikan Teori & Aplikasi (Malang: UMM Press, 2015),
64.
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atletik dan kepandaian berbahasa atau mudahnya melakukan

pekerjaan-pekerjaan dalam lapangan.28

Menurut Hattie dan Rogers, Munandar, dan Thorndike,

kreativitas sudah tentu memerlukan peran intelegensi pada tingkat

tertentu. Sebab, meski baik inteligensi maupun kreativitas

merupakan kemampuan intelektual, namun keduanya memiliki

dimensi berdeda dilihat dari inteligensi lebih dekat dengan dimensi

berpikir konvergen dengan mencari dan memilih satu jawaban yang

terbaik atau paling cocok, sedangkan kreativitas lebih dekat dengan

dimensi berpikir divergen dengan menghasil alternatif jawaban yang

banyak. Namun demikian, didalam proses kreatif sudah tentu

terdapat tahapan-tahapan dari proses yang melibatkan konvergen.

Pemikiran ini didukung oleh beberapa hasil penelitian seperti

Munandar, Suharnan, Wijati dan sebagainya dengan hasil korelasi

antara inteligensi dengan kreativitas sebenarnya cenderung bergerak

dari tingkat rendah sampai sedang. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa orang-orang yang memiliki inteligensi tinggi

cenderung lebih kreatif dari pada mereka yang memiliki inteligensi

rendah. Menurut Halpern, tetapi hal ini tidak berarti bahwa dengan

makin tinggi inteligensi (IQ) seseorang maka dengan sendirinya akan

menjadikan ia lebih kreatif daripada yang lain. Lalu ada pendapat

lain dari Kuncel, Hezlett, dan Ones, menyatakan dengan kata lain

28 Kasijan. Psikologi Pendidikan (Surabaya: Pt Bina Ilmu Offset, 1984), 207.
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memang orang-orang yang memiliki inteligensi tinggi cenderung

atau berpotensi menjadi orang kreatif.29

2. Kecerdasan Emosional

a. Pengertian kecerdasan emosional

Emosi merupakan dinamika terhadap penyesuaian di dalam

diri individu yang bekerja untuk mendatangkan rasa puas,

perlindungan dan kesejahteraan seseorang.30 Menurut English and

english, emosi adalah suatu keadaan perasaan yang kompleks yang

disertai karakteristik kegiatan kelenjar dan motoris. Sedangkan

SarlitoWirawan Sarwono berpendapat bahwa emosi adalah setiap

keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afektif baik pada

tingkat lemah (dangkal) maupun pada tingkat luas (mendalam).31

Emotional Quotient (EQ) adalah serangkaian kecakapan yang

memungkinkan kita melapangkan jalan di dunia yang rumit yang

meliputi aspek pribadi, sosial, dan pertahanan dari seluruh kecerdasan,

akal sehat yang penuh misteri, dan kepekaan yang efektif untuk setiap

harinya.32 Kecerdasan emosional merupakan kemampuan mengenali

perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi

diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri

sendiri dan berhubungan dengan orang lain.33

29 Suharman, Psikologi Kognitif..., 389.
30 Ibid.,116.
31 Yusuf, Psikologi..., 114-115.
32 Rainy. Ledakan IQ.., 30-31.
33 Agus Efendi, Revolusi Kecerdasan Abad 21 kritik MI, EI, SQ, AQ & Successful

Intelligence Atas IQ (Bandung: Alfabeta, 2005), 171.
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Menurut Kaplan dan Saddock, emosi adalah keadaan perasaan

yang kompleks yang mengandung komponen kejiwaan, badan,

perilaku yang berkaitan dengan affect dan mood. Affect merupakan

ekspresi sebagai tampak oleh orang lain dan affect dapat bervariasi

sebagai respons terhadap perubahan emosi, sedangkan mood adalah

suatu perasaan yang meluas, meresap dan terus menerus yang secara

subjektif dialami dan dikatakan oleh individu dan juga dilihat orang

lain.34

b. Pembagian kecerdasan Emosional

Goleman mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional ini menjadi 5,

yaitu:

1) Mengenali emosi diri

Kemampuan untuk memantau perasaan dari waktu ke

waktu merupakan hal penting bagi wawasan psikologi dan

pemahaman diri. Ketidakmampuan untuk mencermati perasaan

kita yang sesungguhnya membuat kita berada dalam kekuasaan

perasaan. Orang yang memiliki keyakinan yang lebih tentang

perasaannya adalah pilot yang handal bagi kehidupan mereka,

karena mempunyai kepekaan lebih tinggi akan perasaan mereka

yang sesungguhnya atas pengambilan keputusan-keputusan

masalah pribadi.

34 Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 37.
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2) Mengelola emosi

Orang-orang yang buruk kemampuannya dalam

keterampilan ini akan terus-menerus bertarung melawan

perasaan murung, sementara mereka yang pintar dapat bangkit

kembali dengan jauh lebih cepat dari kemerosotan dan kejatuhan

dalam kehidupan.

3) Memotivasi diri sendiri

Menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan adalah

hal yang sangat penting kaitannya untuk memberi perhatian,

untuk memotivasi diri sendiri dan menguasai diri sendiri, dan

untuk berkreasi. Kendali diri emosional-menahan diri terhadap

kepuasan dan mengendalikan dorongan hati merupakan landasan

keberhasilan dalam berbagai bidang serta mampu menguasai diri

dalam “flow” memungkinkan terwujudnya kinerja yang tinggi

dalam segala bidang. Orang-orang yang memiliki keterampilan

ini cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam hal apapun

yang mereka kerjakan.

4) Mengenali emosi orang lain

Empati merupakan kemampuan yang juga bergantung

pada kesadaran diri emosional, yang merupakan keterampilan

bergaul mendasar. Orang yang empati lebih mampu menangkap

sinyal-sinyal sosial yang tersebut yang mengisyaratkan apa-apa

yang dibutuhkan atau yang dikehendaki orang lain.
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5) Membina hubungan

Seni membina hubungan ini merupakan keterampilan

yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan

antar pribadi. Orang-orang yang hebat dalam keterampilan ini

akan sukses dalam bidang apapun yang mengandalkan pergaulan

yang mulus dengan orang lain.35

c. Pentingnya meningkatkan kecerdasan Emosional

Menurut Robert K. Cooper dan Ayman Sawaf,  kecerdasan

emosionallah yang lebih memotivasi kita untuk mencari potensi kita

sendiri, untuk mencapai tujuan unik kita, yang meningkatkan nilai-

nilai dan aspirasi-aspirasi kita yang paling dalam dari apa yang kita

pikirkan. Menurut mereka, sudah sekian lama emosi dipandang

sebagai kedalaman dan kekuatan yang berarti jiwa yang

menggerakkan kita.36

Dengan mengacu pada ilustrasi yang di berikan Goleman,

bahwa memahami kecerdasan emosional merupakan hal yang

penting. Para pendidik yang biasanya mencemaskan nilai buruk

anak-anak dalam bidang matematika dan membaca, mulai menyadari

bahwa ada kekurangan lain yang lebih mencemaskan, yaitu buta

emosi. Secara mendalam makna kecerdasan emosional akan dapat

dipahami ketika kita sudah sampai pada kesimpulan dibutuhkannya

kecakapan dalam menangani emosi, menyelesaikan pertengkaran

35 Danil Goleman, Kecerdasan Emosional Mengapa EQ Lebih Penting Daripada IQ
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 58-59.

36 Efendi. Revolusi Kecerdasan..., 177.
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secara damai, dan bergaul biasa. Sedangkan inti dari kecerdasan

emosional menurut Goleman yaitu pengenalan atau kesadaran diri,

yakni kesadaran akan perasaan diri sendiri sewaktu perasaan itu

timbul.37

Goleman menggambarkan beberapa ciri kecerdasan

emosional yang terdapat pada diri seseorang berupa:

1) Kemampuan memotivasi diri sendiri.

2) Ketahanan menghadapi frustasi.

3) Kemampuan mengendalikan dorongan hati dan tidak

melebihkan kesenangan.

4) Kemampuan menjaga suasana hati dan menjaga agar beban stres

tidak melumpuhkan kemampuan berfikir, berempati dan

berdo’a.38

Menurut Suharnan, keadaan emosi seseorang dapat

mempengaruhi proses-proses kognitif seperti stress, depresi,

kecemasan, dan suasana hati (mood). Sedangkan suasana hati

tertentu (emosi positif atau negatif) yang tengah dialami seseorang

berperan penting di dalam menyelesaikan tugas-tugas pemecahan

masalah secara kreatif. Secara umum dapat dikatakan bahwa suasana

hati positif lebih meningkatkan perilaku kreatif daripada suasana hati

yang netral, sedangkan suasana hati yang negatif cenderung

menurunkan perilaku kreatif. Berdasarkan hasil penelitian yang

37 Ibid., 190-191.
38 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2016), 89.
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dilakukan oleh Isen, Johnson Mertz, dan Robinson pada tahun 1987,

menunjukkan bahwa suasana hati (emosi) yang positif dapat

meningkatkan perilaku kreatif, misalnya didalam membuat

keputusan, penyelesaian tugas atau pemecahan masalah.39

3. Kreativitas Belajar Santri

a. Pengertian Kreativitas belajar

1) Kreativitas

Kreatif adalah cara berfikir yang selalu menawarkan solusi

dan penuh alternatif, selalu memproduksi ide-ide terobosan40

Berfikir kreatif adalah berpikir analogis-metaforis.41

Kreatifitas merupakan sebuah komponen penting dan memang

perlu.42 Kreativitas menyiratkan bahwa solusi tidak hanya benar

melainkan juga unik dan berguna.43

Kreativitas akan muncul pada individu yang memiliki

motivasi tinggi, rasa ingin tahu,dan imajinasi. Seseorang yang

kreatif akan selalu mencari dan menemukan jawaban, dengan kata

lain mereka senang memecahkan masalah.44

39 Suharman, Psikologi Kognitif..., 430.
40 Buku Pedoman...,17-18.
41 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015),

75.
42 Narulita Yusron, Creative Learning:Strategi Pembelajaran untuk Melestarikan

Kreatifitas Siswa (Bandung: Nusa Media, 2012), 28.
43 Aliya Tusyani, Kognisi:Teori dan Aplikasi (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 345.
44 Yeni Rachmawati dan Euis Kurniati, Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak

Usia Taman Kanak-kanak (Jakarta: Kencana, 2010), 19-22.
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2) Belajar

Para ahli psikologi Gestarlt mengemukakan belajar yaitu

suatu proses aktif, yang dimaksud proses aktif disini bukan hanya

aktivitas yang nampak seperti gerakan-gerakan badan melainkan

aktivitas mental seperti proses berpikir, mengingat dan

sebagainya.45 Jadi yang dimaksud Kreativitas belajar yaitu suatu

proses aktif yang dilakukan dengan cara, seseorang berfikir

dengan menghasilkan ide-ide baru dan solusi yang bukan hanya

benar melainkan juga unik.

b. Ciri kreativitas

Supriyadi mengelompokkan ciri-ciri kreativitas menjadi dua

kategori yaitu:

1) Kognitif (orisinalitas, fleksibilitas, kelancaran, dan elaborasi)

2) Nonkognitif (motivasi sikap dan kepribadian kreatif).46

c. Tantangan dalam proses berpikir kreatif

Ada banyak tantangan yang dihadapi dalam proses berpikir

kreatif, yang meliputi:

1) Ragu-ragu dan tidak ada keberanian dalam menyampaikan ide

karena dihantui perasaan takut salah, kuatir idenya akan

dilecehkan orang lain, dan takut dikucilkan dari lingkungan.

2) Sangat terikat pada mekanisme berpikir yang sudah terpola secara

baku, sehingga memandang tidak perlu direpotkan dengan

45 Mustaqim dan Abdul Wahib, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 61.
46 Rachmawati, Strategi Pengembangan..., 15.
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mencari-cari sesuatu yang baru dan belum tentu akan menjadi

lebih baik.

3) Kondisi lingkungan yang bersifat status quo sehingga cenderung

akan menolak perubahan.

4) Proses berpikir yang lamban sehingga idenya keburu ditangkap

pihak lain.47

B. Telaah Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada

relevansinya dengan penelitian ini. Adapun hasil temuan penelitian terdahulu

adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Cynthia Tesarani, mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni

Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul “Hubungan Kreativitas dan

Kecerdasan Emosional terhadap Prestasi Belajar Seni Tari Siswa Kelas

IX A SMP N 2 Pengasih” dengan hasil sebagai berikut: kreativitas

memiliki nilai data tertinggi 54 dan nilai data terendah 34, kecerdasan

emosional memiliki data tertinggi 68 dan nilai data terendah 43, prestasi

belajar memiliki nilai data tertinggi 92 dan nilai data terendah 79,

variabel kreativitas dan kecerdasan emosional berpengaruh secara

signifikan terhadap prestasi belajar seni tari siswa kelas IX A SMP N 2

Pengasih.

Dari kajian pustaka diatas perbedaanya dari penelitian ini ada

pada variabel Independent (X1) kreativitas dan (X2) minat. Sedangkan

47 Restian, Psikologi Pendidikan..., 38-39.
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dalam penelitian ini (X1) IQ dan (X2) EQ. Penelitian yang dilakukan

Cynthia Tesarani memiliki kesamaan dalam penelitian ini, yakni terdapat

persamaan pada variabel independent nya (X) yaitu sama-sama EQ, dan

dependen nya (Y) Kreativitas Belajar .

2. Hubungan antara Kecerdasan Emosional dengan Prestasi Belajar Siswa

Kelas XI SMA Wachid Hasyim Surabaya. Oleh Datsratul Chubba, Nim:

01410001. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa skor kecerdasan

emosional (M X) = 384,42 dan standart deviasi skor kecerdasan

emosional (SD X) = 27,12, maka akan diperoleh klasifikasi kecerdasan

emosional dengan hasil dari 76 subjek penelitian terdapat 2 anak (13%)

memiliki nilai prestasi belajar atau raport dengan kategori sangat baik, 9

anak (12%) kategori baik, 41 anak (54%) termasuk kategori cukup baik

dan yang berkategori kurang baik sebanyak 20 anak (26%) dan sisanya

sebanyak 4 anak (5%) berkategori sangat kurang baik.

Dari kajian pustaka diatas perbedaanya dari penelitian ini ada

pada variabel Independent (X1) EQ dan (Y) Prestasi Belajar. Sedangkan

dalam penelitian ini (X1) IQ (X2) EQ Santri. Penelitian yang Datsratul

Chubba memiliki kesamaan dalam penelitian ini, yakni terdapat

persamaan pada variabel independent nya (X) yaitu sama-sama EQ.

3. Hubungan antara Tingkat Kecerdasan Emosional (EQ) dan Konsentrasi

Terhadap Kemampuan Juggling Pada Peserta Ekstrakurikuler Sepak Bola

SMP Negeri di Petarukan Tahun 2016. Oleh Rifqi Aliansyah, Nim:
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6101412026 dengan hasil penelitian: Ada hubungan antara tingkat

kecerdasan emosional (EQ) terhadap kemampuan juggling pada peserta

ekstrakurikuler sepak bola SMP Negeri di Petarukan Tahun 2016 dengan

koefisien korelasi sebesar 0,494. Ada hubungan antara konsentrasi

terhadap kemampuan juggling pada peserta ekstrakurikuler sepak bola

SMP Negeri di Petarukan Tahun 2016 dengan koefisien korelasi sebesar

0,542. Ada hubungan antara tingkat kecerdasan emosional (EQ) dan

konsentrasi terhadap kemampuan juggling pada peserta ekstrakurikuler

sepak bola SMP Negeri di Petarukan Tahun 2016 dengan koefisien

korelasi sebesar 0,592.

Dari kajian pustaka diatas perbedaanya dari penelitian ini ada

pada variabel Independent (X1) EQ. Sedangkan dalam penelitian ini (X1)

IQ dan (X2) EQ. Penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Aliansyah

memiliki kesamaan dalam penelitian ini, yakni terdapat persamaan pada

variabel independent nya (X) yaitu sama-sama EQ.

C. Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekaran kerangka berfikir adalah model konseptual

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah

diidentifikasikan sebagai masalah yang penting.48

Berbagai pembelajaran menunjukkan seorang eksekutif atau

profesional yang memiliki EQ tinggi merupakan orang yang mampu

48 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan
R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 91.
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mengatasi konflik. Dengan bantuan EQ dan IQ yang baik, akan menjadikan

pendukung yang mendominasi adanya keputusan yang baik pula. Maka

disinilah urgensi keseimbangan antara IQ dan EQ harus disetarakan untuk

menjadikan seorang pendidik mencapai puncak keseimbangan kecerdasan

yang baik.49 Hayes telah merangkum sejumlah penelitian mengenai

keterkaitan intelegensi dengan kreativitas, kemudian ia menyimpulkan bahwa

kreativitas memerlukan intelegensi pada taraf tertentu artinya untuk menjadi

kreatif paling sedikit seseorang harus memiliki inteligensi minimal diatas

rata-rata (IQ sekitar 120).50 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Isen, Johnson Mertz, dan Robinson pada tahun 1987, menunjukkan bahwa

suasana hati (emosi) yang positif dapat meningkatkan perilaku kreatif,

misalnya didalam membuat keputusan, penyelesaian tugas atau pemecahan

masalah.51 Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka diatas maka

kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah:

Variabel Independen (X1): IQ santri(X2): EQ santri

Variabel Dependen (Y): Kreativitas Belajar

Berdasarkan landasan teori dan kajian pustaka di atas, maka dapat

diajukan kerangka berpikir sebagai berikut:

1. Jika IQ santri baik, maka Kreativitas belajar santri baik.

2. Jika EQ santri baik, maka kreativitas belajar santri baik.

49 Sriani, “Urgenci Keseimbangan IQ, EQ, EQ...,” 58.
50 Ibid.,
51 Suharman, Psikologi Kognitif..., 430.
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3. Jika IQ baik dan EQ santri baik, maka kreativitas belajar santri akan baik.

D. Pengajuan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir di atas, selanjutnya

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Hipotesis Nihil (Ho)

Tidak ada korelasi positif yang signifikan antara IQ dan EQ dengan

kreativitas belajar santri Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Babadan

Ponorogo.

2. Hipotesis Alternatif (Ha)

Ada korelasi positif yang signifikan antara IQ dan EQ dengan kreativitas

belajar santri Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Babadan Ponorogo.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat

korelasional, yang merupakan kegiatan penelitian yang berusaha mencari

informasi tentang adakah hubungan antara dua variabel atau lebih.52

Rancangan penelitian ini terdiri dari 3 variabel, yang terdiri dari 2 variabel

independen dan 1 variabel dependen. Variabel independennya yaitu IQ dan

EQ, sedangkan variabel dependennya yaitu kreativitas belajar santri. Tujuan

penelitian ini adalah untuk menyelidiki adakah hubungan antara IQ dan EQ

terhadap Kreativitas Belajar Santri Pondok Pesantren Mambaul Hikmah.

Dalam penelitian ini yang akan dikorelasikan adalah lingkungan IQ

(X1) dan kreativitas belajar santri (Y) dengan menggunakan analisis korelasi

product moment sederhana, EQ (X2) dan kreativitas belajar santri (Y) dengan

menggunakan analisis korelasi product moment sederhana, serta IQ (X1), EQ

(X2), kreativitas belajar santri (Y) dengan menggunakan analisis korelasi

berganda.

Gambar desain penelitian

52 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan..., 36-37.

X
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Keterangan:X : IQX : EQY : Kreativitas belajar santri

: hubungan secara parsial

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisai 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

subyek dan benda alam yang lain. Populasi juga bukan hanya sekedar

jumlah obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakter/sifat

yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.53

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh santri Pondok

Pesantren Mambaul Hikmah Babadan Ponorogo dengan jumlah 35 santri.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi tersebut.54 Dalam pengambilan dan penentuan jumlah

sampel, sebenarnya tidak ada ketentuan yang mutlak, tetapi sekedar

gambaran dapat mengikuti petunjuk berikut: (1) Jika jumlah anggota

populasi sampai dengan 50, maka sebaiknya dijadikan sampel semua atau

53Ibid., 117.
54 Ibid., 81.
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sering disebut dengan sampel total, artinya seluruh anggota populasi

dijadikan sebagai objek penelitian. (2) Jika jumlah anggota populasi

berada  antara 51 sampai dengan 100, maka sampel dapat di ambil 50-60%

atau dapat juga menggunakan sampel total. (3) Jika anggota populasi

berada antara 101 sampai dengan 500, maka sampel dapat diambil 30-

40%. (4) Jika jumlah anggota populasi berada antara 501 smpai dengan

1000, maka sampel dapat diambil 20-25%, dan (5) Jika jumlah anggota

populasi diatas 1000, maka sampel dapat diambil 10-15%.55

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan

sampel nonprobability sampling, sampel jenuh. Sampel jenuh adalah

teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai

sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil.56 Jadi,

sampel penelitian berjumlah 35 santri Pondok Pesantren Mambaul Hikmah

Babadan Ponorogo.

C. Instrumen Pengumpulan Data

Pada prinsipnya meneliti adalah pengukuran. Alat ukur dalam

penelitian dinamakan instrumen. Jadi instrumen adalah alat untuk mengukur

fenomena alam maupun sosial yang diamati (variabel penelitian). Peneliti

menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Instrumen digunakan

untuk mengukur nilai variabel yang diteliti, sehingga jumlah instrumen yang

55 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 224.
56 Sugiyono, Metodologi Penelitian..., 124-125.
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akan digunakan untuk penelitian tergantung pada jumlah variabel yang

diteliti.57 Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Data tentang IQ santri yang diambil dari angket.

2. Data tentang EQ santri yang diambil dari angket.

3. Data tentang kreativitas belajar santri yang diambil dari angket.

Dalam pengumpulan data tersebut, peneliti menggunakan angket

yang jawabannya mengacu pada skala likert. Jawaban setiap item

instrument mempunyai gradiasi dari sangat positif sampai sangat negatif,

yang dapat berupa kata-kata, misalnya sangat setuju, setuju, ragu-ragu,

tidak setuju dan sangat tidak setuju. Untuk keperluan analisis kuantitatif,

maka setiap jawaban dapat diberi skor.58

Adapun instrument pengumpulan data dalam penelitian ini dapat

dilihat pada tabel dibawah ini:

57Ibid., 78.
58Ibid., 135.

Variabel  Penelitian Indikator
No. Angket

Favorable Unfavorable

(VARIABEL X-1)

IQ

Pembawaan 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11,

13, 14.

3, 6, 9, 12, 15.

Kematangan
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Minat dan bawaan

yang khas

Pembentukan

Kebebasan

(VARIABEL  X-2)

EQ

mengenali emosi

diri

1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11,

13, 14.

3, 6, 9, 12, 15.

mengelola emosi

memotivasi diri

sendiri

mengenali emosi

orang lain

membina hubungan

(VARIABEL Y)

KREATIVITAS

BELAJAR

SANTRI

Dimensi kreatif yaitu

tanpa kubu, rasa

keindahan dan

imajinasi,

kecerdasan

pandangan, rasa

ingin tahu.

1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11,

13, 14, 16, 17, 19, 20,

22, 23, 25, 26, 28, 29,

31, 32, 34, 35, 37, 38,

40, 41, 43, 44, 46, 47,

49, 50, 52, 53, 55, 56,

58, 59, 61, 62.

3, 6, 9, 12, 15, 18,

21, 24, 27, 30, 33,

36, 39, 42, 45, 48,

51, 54, 57, 60, 63.
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D. Teknik Pengumpulan Data

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

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data.59 Dalam penelitian

ini sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik kuesioner atau Angket.

Metode angket atau kuosioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan

data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya dengan

responden). Angket berisi sebuah pertanyaan atau pernyataan yang harus

dijawab oleh responden. Bentuk pertanyaan bisa bermacam-macam, yaitu

pertanyaan terbuka, pertanyaan berstruktur dan pertanyaan tertutup.60 Dengan

menggunakan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik

tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan

atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala

likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negative, yang

dapat berupa kata-kata antara lain:61

Jawabkan Gradasi Positif Gradasi Negatif

Selalu 4 1

Sering 3 2

Kadang-kadang 2 3

59 Deni Dermawan, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2014), 159.

60 Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2013), 219.

61 Sugiyono, Metode Penelitian..., 135.
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Tidak pernah 1 4

Dalam penelitian ini, angket yang berupa pernyataan digunakan untuk

mencari data mengenai IQ, EQ, dan kreativitas belajar santri.

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.62

Karena data penelitian adalah data kuantitatif, maka teknik analisis data

menggunakan statistik. Adapun analisis data dalam penelitian ini sebagai

berikut:

1. Tahap pra penelitian

a) Uji Validitas Instrumen

Untuk menguji validitas instrument dalam penelitian, peneliti

menggunakan jenis validitas konstruk. Sebab, variabel dalam

penelitian ini berkaitan dengan fenomena dan objek yang abstrak

tetapi gejalanya dapat diamati dan diukur. Adapun cara

menghitungnya menggunakan korelasi Product Moment dengan

rumus:

62Ibid.,, 207.
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= ∑ − (∑ )(∑ )( ∑ − (∑ )( ∑ − (∑ )
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 Y.63

Dalam hal analisis item ini Masrun menyatakan ”Teknik

korelasi untuk menentukan validitas item ini sampai sekarang

merupakan teknik yang paling banyak digunakan” selanjutnya dalam

memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi, Masrun

menyatakan ”item yang mempunyai korelasi positif dengan

kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa

item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Syarat minimum

untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau “r” tabel = 0,30”. Jadi

kalau korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0,30 maka

butir dalam instrument tersebut dinyatakan tidak valid.64

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen dapat

disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini.

63Retno Widyaningrum, Statistika. (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 107.
64 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan..., 187-189.
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Tabel 3.3 Rekapitulasi Uji Validitas Variabel X1 (IQ)

No. Item “r” hitung “r” tabel Keterangan
1 0,550 0,334 Valid
2 0,523 0,334 Valid
3 0,424 0,334 Valid
4 0,636 0,334 Valid
5 0,538 0,334 Valid
6 0,511 0,334 Valid
7 0,769 0,334 Valid
8 0,567 0,334 Valid
9 0,375 0,334 Valid
10 0,582 0,334 Valid
11 0,674 0,334 Valid
12 0,625 0,334 Valid
13 0,284 0,334 Tidak Valid
14 0,684 0,334 Valid
15 0,547 0,334 Valid

Dengan demikian instrument yang tidak valid adalah nomor

item 13. Sedangkan nomor item yang valid dan digunakan untuk

penelitian sesungguhnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,

15.

Tabel 3.4 Rekapitulasi Uji Validitas Variabel X2 (EQ)

No. Item “r” hitung “r” tabel Keterangan
1 0,325 0,334 Tidak Valid
2 0,584 0,334 Valid
3 0,433 0,334 Valid
4 0,490 0,334 Valid
5 0,485 0,334 Valid
6 0,430 0,334 Valid
7 0,360 0,334 Valid
8 0,624 0,334 Valid
9 0,489 0,334 Valid
10 0,543 0,334 Valid
11 0,633 0,334 Valid
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12 0,391 0,334 Valid
13 0,613 0,334 Valid
14 0,626 0,334 Valid
15 0,375 0,334 Valid

Dengan demikian instrument yang tidak valid adalah nomor

item 1. Sedangkan nomor item yang valid dan digunakan untuk

penelitian sesungguhnya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15.

Tabel 3.5 Rekapitulasi Uji Validitas Variabel Y (Kreativitas Belajar Santri)

No. Item “r” hitung “r” tabel Keterangan
1 0,718 0,334 Valid
2 0,612 0,334 Valid
3 0,279 0,334 Tidak Valid
4 0,493 0,334 Valid
5 0,650 0,334 Valid
6 0,389 0,334 Valid
7 0,659 0,334 Valid
8 0,698 0,334 Valid
9 0,531 0,334 Valid
10 0,552 0,334 Valid
11 0,557 0,334 Valid
12 0,407 0,334 Valid
13 0,495 0,334 Valid
14 0,634 0,334 Valid
15 0,073 0,334 Tidak Valid
16 0,424 0,334 Valid
17 0,590 0,334 Valid
18 0,458 0,334 Valid
19 0,535 0,334 Valid
20 0,537 0,334 Valid
21 0,270 0,334 Tidak Valid
22 0,692 0,334 Valid
23 0,495 0,334 Valid
24 0,288 0,334 Tidak Valid
25 0,373 0,334 Valid
26 0,459 0,334 Valid
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27 0,464 0,334 Valid
28 0,290 0,334 Tidak Valid
29 0,483 0,334 Valid
30 0,292 0,334 Tidak Valid
31 0,435 0,334 Valid
32 0,592 0,334 Valid
33 0,353 0,334 Valid
34 0,475 0,334 Valid
35 0,383 0,334 Valid
36 0,318 0,334 Tidak Valid
37 0,587 0,334 Valid
38 0,350 0,334 Valid
39 0,375 0,334 Valid
40 0,647 0,334 Valid
41 0,688 0,334 Valid
42 0,296 0,334 Tidak Valid
43 0,679 0,334 Valid
44 0,503 0,334 Valid
45 0,481 0,334 Valid
46 0,612 0,334 Valid
47 0,612 0,334 Valid
48 0,377 0,334 Valid
49 0,214 0,334 Tidak Valid
50 0,718 0,334 Valid
51 0,315 0,334 Tidak Valid
52 0,486 0,334 Valid
53 0,244 0,334 Tidak Valid
54 0,476 0,334 Valid
55 0,630 0,334 Valid
56 0,491 0,334 Valid
57 0,390 0,334 Valid
58 0,659 0,334 Valid
59 0,631 0,334 Valid
60 0,476 0,334 Valid
61 0,611 0,334 Valid
62 0,588 0,334 Valid
63 0,419 0,334 Valid

Dengan demikian instrument yang tidak valid adalah nomor

item 3, 15, 21, 24, 28, 30, 36, 42, 49, 51 dan 53. Sedangkan nomor

item yang valid dan digunakan untuk penelitian sesungguhnya
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adalah 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22,

23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45,

46, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.

b) Uji Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa tinggi

suatu instrumen dapat dipercaya atau dapat diandalkan, artinya

reliabilitas menyangkut ketepatan alat ukur. Instrument yang reliable

adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk

mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.65

Untuk menguji realibilitas instrument dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan teknik “belah dua (Split Half)” yang dianalisis dengan

rumus Sperman Brown di bawah ini.

= 2 .1 +
Keterangan:

ri = Reliabilitas internal seluruh instrument.

rb = Korelasi Product Moment antara belahan pertama

dan belahan kedua.66

Adapun secara terperinci hasil perhitungan reliabilitas

instrumen variabel IQ, EQ dan Kreativitas Belajar Santri dapat

dijelaskan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

65Ibid., 174.
66Ibid., 185-186.
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Langkah 1 : Mengelompokkan item soal menjadi dua bagian yaitu

kelompok item ganjil dan item genap. Secara

terperinci lihat lampiran 5, 6 dan 7.

Langkah 2 : Mencari koefisien korelasi dengan rumus Product

Moment antara belahan pertama (skor ganjil) dan

belahan kedua (skor genap)

Langkah 3 : Memasukkan nilai koefisien korelasi ke dalam rumus

Spearman Brown.

Setelah diperoleh angka koefisien reliabilitas, langkah

selanjutnya adalah mengkonsultasikan atau membandingkan dengan

angka kritik atau batas minimal reliabilitas. Batas minimal reliabilitas

sebuah instrumen menurut Linn dan Kaplan adalah 0,7.67

Tabel 3.6 Rekapitulasi Uji Reliabilitas

Variabel X1 (IQ), X2 (EQ) dan Kreativitas Belajar Santri (Y)

Variabel ”r” hitung “r” kritis Keterangan

X1 0,915 0,7 Reliabel

X2 0,744 0,7 Reliabel

Y 0,956 0,7 Reliabel

Dari tabel penolong pada lampiran 5, 6, dan 7 dapat diketahui:

1) Perhitungan Reliabilitas Angket IQ

ri = .
67 Eko Putro W, Penilaian Hasil Pembelajaran Di Sekolah, (Yogyakarta: Pustaka Belajar,

2014), 195-196.



43

ri = . ,,
ri = ,,
ri = 0,9152532

ri = 0,915

Dari hasil perhitungan yang diperoleh bahwa rhitung > rkritis

yaitu, 0,915 > 0,7. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen

tersebut reliabel.

2) Perhitungan Reliabilitas Angket EQ

ri = .
ri = . ,,
ri = ,,
ri = 0,7443533

ri = 0,744

Dari hasil perhitungan yang diperoleh bahwa rhitung > rkritis

yaitu, 0,744 > 0,7. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen

tersebut reliabel.

3) Perhitungan Reliabilitas Angket Kreativitas Belajar Santri

ri = .
ri = . ,,
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ri = ,,
ri = 0,955794164

ri = 0,956

Dari hasil perhitungan yang diperoleh bahwa rhitung > rkritis

yaitu, 0,956 > 0,7. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen

tersebut reliabel.

2. Tahap analisis hasil penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2 digunakan analisis

statistik deskriptif dengan menggunakan korelasi Product Moment

dengan rumus:

= ∑ − (∑ )(∑ )( ∑ − (∑ )( ∑ − (∑ )
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 Y.68

Untuk menjawab rumusan masalah ke tiga digunakan analisis

korelasi ganda, dengan rumus sebagai berikut:

68 Widyaningrum, Statistika..., 107.
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= − 21 −
Keterangan:

= Korelasi antara dan bersama-sama

dengan Y.

= Korelasi product moment Y dengan .

= Korelasi product moment Y dengan .

= Korelasi product moment dengan .

Adapun teknik yang digunakan untuk menjawab pengajuan

hipotesis atau rumusan masalah ketiga adalah teknik korelasi Product

Moment, karena menghubungkan antara dua variabel atau lebih yang

berbentuk kategori.  Syarat penggunaan korelasi Product Moment yaitu

menggunakan data interval dan ration dengan persyaratan data dipilih

secara acak, datanya berdistribusi normal, data yang dihubungkan

berpola linier, dan data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang

sama sesuai dengan subjek yang sama.69

Adapun teknik korelasi Product Moment yaitu secara operasional

analisis data tersebut dilakukan melalui tahap:

a. Menyusun hipotesa baik Ha dan Ho

b. Menyiapkan tabel perhitungan

69 Riduwan. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula.
(Bandung: Alfabeta, 2012), 138.
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c. Menjumlahkan nilai variabel X

d. Menjumlahkan nilai variabel Y

e. Mengalikan masing-masing baris antara variabel X dan Y

f. Mengkuadratkan nilai variabel X

g. Mengkuadratkan nilai variabel Y

h. Menghitung koefisien korelasi rxy

= ∑ − (∑ )(∑ )( ∑ − (∑ )( ∑ − (∑ )
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 Y.

i. Untuk interpretasinya, mencari drajad bebas (db atau df) dengan

rumusan db = nr

j. Setelah nilai db diketahui maka kita lihat nilai tabel nilai “r” Product

Moment

k. Membandingkan antara rxy dan rt.

l. Membuat simpulan. Memberikan interpretasi koefisien korelasi70

70 Widyaningrum, Statistika…, 107-110.
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Adapun pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi

adalah sebagai berikut: 71

Tabel 3.7

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koevisien Tingkat Hubungan

0,00 – 0,199 Sangat rendah

0,20 – 0,399 Rendah

0,40 – 0,599 Sedang

0,60 – 0,799 Kuat

0,80 – 1,000 Sangat kuat

71 Sugiyono, Metode Penelitian…, 257.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data Umum

Dalam hal ini akan dipaparkan secara berurutan gambaran

deskripsi data umum. Gambaran umum objek penelitian ini akan

menerangkan tentang Pondok Pesantren Mambaul Hikmah.

1. Profil Umum Pondok Pesantren Mambaul Hikmah

Pondok Pesantren Mamba’ul Hikmah (PPMH) Pasar Pon

merupakan lembaga pendidikan yang didirikan pada tahun 1970 oleh

Almaghfurlah KH. Maghfur Hasbulloh. Beliau adalah putra Kyai

Hasbulloh dari Pondok Pesantren Darul Hikam Joresan Mlarak

Ponorogo. KH. Maghfur Hasbulloh dikenal sebagai ulama kharismatik

dan pendakwah kampiun Ponorogo. Salah satu peninggalan beliau, yang

sekarang menjadi marak di setiap masjid pesantren Ponorogo selama

bulan Ramadhan adalah pelaksanaan kuliah subuh dan khatm al-Qur’an

yang dulu diasuhnya di Masjid Kauman Kota Lama Pasar Pon.

Magnitude KH. Maghfur Hasbulloh yang luas menempatkan beliau

sebagai salah satu dari 30 kyai pada pelaksanaan Istighotsah Kubro

PBNU sebagai bentuk keprihatinan NU pada Bangsa, tahun 1997 di

Stadion Tambak Sari Surabaya.

48
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Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Pasar Pon (PPMH) didirikan

KH. Maghfur Hasbulloh sebagai wahana pendalaman agama (Tafaqquh fī

al-Dīn) yang berbasis Manhāj Ahl al-Sunah wa al-Jamā’ah (ASWAJA)

Al-al-Nahdiȳah. Awalnya, PPMH lebih berorientasi mengakomodasi

santri-mahasiswa dari perguruan tinggi yang bertebaran di Ponorogo

dengan mempertahankan pola Al-Salāfīyah-Syafi’īyah yang kental.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, PPMH memodifikasi diri

menjadi pionir Pondok Pesantren yang berbasis kepemimpinan

(leadership) sebagaimana  dikatakan Montgomery Subbān al-Yaum Rijāl

al-Ghodd (pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan). Pondok

Pesantren menjadi wahana mencetak insan muslim yang berkarakter juga

pelatihan menjadi kader-kader pemimpin muslim yang mampu berjuang

di segala medan (leiden ist leijden).

Proses regeneratif tak terelakkan dan itu sebuah keniscayaan, di

mana PPMH Pasar Pon juga berjalan pada era generasi dengan pola yang

lebih baru. Namun proses regenerasi itu berjalan wajar karena berlaku

kaidah, Al-muhāfadah alā Qodīm al-Sālih, wa al-Akhd bī al-Jadid al-

Ashlah (Melestarikan metode lama yang baik dan mengembangkan

metode baru yang lebih baik). Maka perubahan yang terjadi lebih

bersifat dinamis dan melengkapi.

Pada dasarnya, PPMH Pasar Pon lebih berorientasi sebagai

wahana pembentukkan manusia pembelajar. Tatakan orientasi ini lebih

mengedepankan sinergi belajar sekaligus beramal (learning by doing) di
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mana mampu mensinergikan trilogi antara iman (dzikir), ilmu (fikir) dan

amal (tindakan/ikhtiar).  Karena itulah perlu sekali mengenal PPMH

Pasar Pon melalui pengenalan dan pendalaman dalam Orientasi Santri

Mamba’ul Hikmah (OSMAH). Dari hasil observasi peneliti dari arsip

kegiatan OSMAH terlihat Dalam orientasi ini lebih berupaya untuk

membentuk fundamen dasar santri yang termaktub dalam Sesanti Santri

yaitu Berdzikir Kuat - Berfikir Cepat – Bertindak Tepat – Berjamaah

Rapat.

Target dari Sesanti Santri Berdzikir Kuat merupakan cermin dari

keimanan seseorang yang mampu melahirkan ketauhidan dan

kebijaksanaan. Bentuk pengembangannya dalam Majelis Dzikir

Hasbunalloh (MDH) Jumat Pahing yaitu istighosah. Berfikir Cepat

merupakan cermin dari buahnya ilmu dan luasnya wawasan. Bentuk

yang dikembangkan adalah Sekolah Minggu Pagi Enligthmen Pasar Pon

Institute (EPIs). Bertindak Tepat merupakan cermin dari elaborasi antara

Iman (dzikir) dan Ilmu (Fikir). Bentuk yang dikembangkan adalah kajian

buku dan pengajian kitab-kitab klasik (kitab kuning) di Pondok

Pesantren Mamba’ul Hikmah (PPMH). Berjamaah Rapat merupakan

cermin dari organisasi yang dikembangkan sebagai kesatuan sistemik

dari 3 komponen: santri, alumni dan PPMH. Bentuk yang dikembangkan

adalah Organisasi Santri Mamba’ul Hikmah (OSMAH).

Dalam berperilaku sehari-hari, seorang santri PPMH Pasar Pon

tidak lepas dari cerminan kode etik yang kuat (adab). Muara Etika
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PPMH Pasar Pon tersimpul dalam Dasa Jiwa Kapribaden (Ten

Personality Ethic’s) PPMH Pasar Pon. Materi pokok dan wajib setiap

pertemuan dibagi dalam tiga Fasal :

a. Fasal I       : Kapribaden Mamba’ul Hikmah

b. Fasal II      : Keorganisasian Mamba’ul Hikmah

c. Fasal III     : Kerohanian Mamba’ul Hikmah

Dengan model semacam ini, di mana termaktub di dalam 3 asas

berjuang (Itqon-Nidhom-Ikhlas) maka diharapkan santri tidak hanya

belajar ilmu agama tekstual semata, namun juga disiplin keras untuk

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku terbentuk

karena pembiasaan yang terus menerus, Al-Insān Ibn Awāidih (Manusia

cenderung malakukan apa yang menjadi kebiasaannya). Kata kuncinya

adalah disiplin sebagai modal utamanya dan istikomah (kontinuitas)

sebagai pelumasnya.72

2. Letak Geografis Pondok Pesantren Mamba’ul Hikmah

Dari hasil observasi  pada tanggal 11 Februari 2018 lokasi Pondok

Pesantren Mamba’ul Hikmah secara geografis terletak di Kota

Ponorogo, tepatnya di jalan Parang Centung No.12 (Pasar Pon, Kauman,

Kota Lama) Desa Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten

Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.

72 Diambil dari buku pedoman dan pengamalan kapribaden santri Pondok Pesantren
Mambaul Hikmah, Lihat Transkip dokumentasi 01/D/28-III/2019 dalam Lampiran hasil penelitian
ini.
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Lokasi Pondok Pesantren Mamba’ul Hikmah merupakan lokasi

yang sangat strategis yang terletak di jantung Kota Ponorogo. Batas-

batas lokasi tersebut adalah:

Sebelah Utara : Jl. Parang Menang

Sebelah Selatan : Pasar Pon

Sebelah Timur : Jl. Brigjen Katamso

Sebelah Barat : Jl. Parang Parung

3. Struktur Pengurus Organisasi Santri Mambaul Hikmah (OSMAH)

Pondok Pesantren Mamba’ul Hikmah (PPMH)

Di dalam suatu lembaga pendidikan perlu adanya penataan

struktur kepengurusan untuk memudahkan membagi tugas dalam suatu

organisasi, begitu pula dengan Pondok Pesantren. Dengan adanya

struktur kepengurusan didalam Pondok Pesantren, kewenangan masing-

masing unit saling bekerja sama dan saling membantu dalam pencapaian

suatu tujuan yang sudah ditetapkan.

Adapun struktur pengurus organisasi Pondok Pesantren Mambaul

hikmah adalah:

a. Pengurus Umum

Pelindung & Yayasan : KH. Faruq Samtohana SH, MM

: KH. Syahriyal Muzaky SAg, M.Ag

Pengasuh : KH.Fathur  Rochman Effendie, SE.Ak

Ketua Umum : Fahrijal Mahmudi (IAIN-TBA)

Wakil Ketua Umum : Siti Nur Jannah (IAIN-KPI)
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Sekretaris Umum : Muhammad Izzul Vikri (UNMUH-TI)

Bendahara : Ibu Nyai Naily Farikhah S.Pd.I

b. Bidang-Bidang

1) Kajian Bidang Pembinaan Ubudiah (KPU):

Umar kisah (IAIN-TI)

Sulton Aula Marzuq (IAIN-AS)

Vina Maulida Hanifah (IAIN-PAI)

Sulastri (IAIN-Tadris IPA)

Nur Muzdalifah Ummiyah (IAIN-IAT)

Ahmad Ad Dailamy (IAIN-MUAMALAH)

2) Kajian Bidang Pengajian dan Kaijian (KPK):

Azizah Nurmayanti (IAIN-PAI)

Satiti Alif Marta Arum Wibowo (IAIN-Tadris Bahasa Inggris)

Rizky Damayanti (IAIN-PAI)

Fuadatul Farida (IAIN-PGMI)

Alif Ibnu Nurrohman (IAIN-PAI)

3) Kajian bidang Urusan Ketertiban dan Keamanan (KUTIKAM):

Farid Iskandar (IAIN-PAI)

Edo Fikianto (UNMUH-TEKNIK MESIN)

Umi Nur Azizah (IAIN-PGMI)

Anam Asrofi (SMK PEMKAB)

4) Jaringan Alumni Santri (JAS):

Bayu Swastika S.Sos (UMM-TUBAN)
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Vacky Perbawa W. S.Pdi (STAIN-KALTIM)

Robin S.Pd (STKIP-PONOROGO)

c. Departemen-Departemen

1) Depertemen Sholawat dan Olahraga (DSO):

Wildah Amalina (IAIN-MUAMALAH)

Endah Eka Saputri (IAIN-PGRA)

Muhammad Syaroful Anam (SMK PEMKAB)

Lina Purwanti (IAIN-PGMI)

2) Departemen Kebersihan dan Ketertiban (DKK):

Linda Ayuningtyas (IAIN-ES)

Nurrohmah Hikmawati Fatika (IAIN-PAI)

Ulfi Kholishotul Maghfiroh (IAIN-PAI)

Enggal Abi Wijaya (STMJ)

3) Departemen Perlengkapan dan Inventaris (DPI):

Rinda W.L (IAIN-AS)

Ida Ambarwati (MUAMALAH)

Farhan Al Maya (SMK MUTU MUHAMMADIYAH 1)

4) Departemen Logistik dan Konsumsi   (DLK):

Siti Rokayah (IAIN-ES)

Roro Welas Asih (IAIN-MUAMALAH)

d. Badan Khusus Pondok Pesantren Mambaul Hikmah

1) Badan khusus Sarana dan Prasarana:

Bp.Mubaironi (Mangunsuman)

Bp.Sayuti (Mangunsuman)
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2) Bandan Khusus MDH dan Ziarah Wali:

Bp. Marhudi (Mangunsuman)

Bp. H.Sugimin (Patihan Wetan)

3) Badan Khusus Laskar MDH:

Sayuti (Korlap)

Hisyam SH. I (Jorsan)

Robin S.Pd (Gajah)

Budi Amanto S.Pd (Ngrayun)

Sabar Hariadi (Jembangan)

Al-Mutaqin (Jembangan)

Didik (Jembangan)

Komarudin (Jembangan)

Budi Lilin (Kadipaten) 73

4. Keadaan Pendidik dan Santri

a. Keadaan Ustadz-Ustadzah

Keadaan Ustadz-Ustadzah pengajar di Pondok Pesantren

Mambaul Hikmah saat ini tidaklah banyak karena masih dalam proses

pendirian ulang pondok pesantren yang sekian lama ditinggal oleh

Almarhum KH. Maghfur Hasbullah dan sekarang diteruskan oleh KH.

Fathur Rochman Effendi yaitu menantu almarhum KH. Maghfur

Hasbullah dari Caruban, Madiun.

73 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, Kode 02/D/28-III/2019
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Jumlah Ustadz-Ustadzah pengajar di pondok pesantren

Mambaul Hikmah ini terdiri dari :

1) KH. Fathur Rochman Effendi mengajar Mukhtarul Hadits, Mabadi

Fiqih, Tafsir Jalallain, dan Qurotul ‘Uyun.

2) Ibu Nyai Naily Farikhah mengajar Mahfudot dan Muhadoroh

3) Ustadz Hisyam mengajar Nahwu.

b. Keadaan Santri

Keadaan santri di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah

Pasarpon Ponorogo tiap tahun terus bertambah walaupun tidak

sebanyak pondok-pondok yang lain, akan tetapi hal ini menunjukkan

bahwa Pondok Pesantren Mambaul Hikmah mengalami

perkembangan. Dari dokumen yang peneliti temukan dalam kurun

waktu empat tahun sejak tahun ajaran 2013/2014 sampai pada tahun

pelajaran 2017/2018 mengalami perkembangan.

1. Pada Tahun 2013/2014 santrinya berjumlah 18

2. Pada Tahun 2014/2015 santrinya berjumlah 20

3. Pada Tahun 2015/2016 santrinya berjumlah 25

4. Pada Tahun 2016/2017 santrinya berjumlah 30

5. Pada Tahun 2017/2018 santrinya berjumlah 32

Pada Tahun 2018/2019 keseluruhan mencapai 35 santri, yang

terdiri dari:

1) 12 santriwan (laki-laki)
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2) 23 santriwati (perempuan).74

5. Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Ponorogo.

Tabel 4.1
Sarana dan Prasarana

No. Jenis Ruangan Jumlah Kondisi

1. Asrama 10 Baik

2. Tempat mengaji 1 Baik

3. Kamar Mandi/WC 4 Baik

4. Almari 30 Baik

5. Ruang kantor 1 Baik

6. Ruang Perpustakaan 1 Baik

7. Almari arsip 1 Baik

8. Papan pengumuman 1 Baik

9. Tempat sampah 6 Baik

10. Pengeras suara 1 Baik

11. Masjid 1 Baik

12 Computer 2 Baik

B. Deskripsi Data
1. Deskripsi data tentang Kecerdasan Intelektual Santri di Pondok

Pesantren Mambaul Hikmah

Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan

gambaran data tentang IQ santri. Data ini diperoleh dari angket yang

disebarkan kepada seluruh santri yang berjumlah 35 santri. Adapun

74 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, Kode 03/D/28-III/2019



58

angket penelitian IQ santri dapat dilihat pada lampiran 8. Penskoran

angket IQ santri dapat dilihat pada lampiran 9.

2. Deskripsi data tentang Kecerdasan Emosional Santri di Pondok

Pesantren Mambaul Hikmah

Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan

gambaran data tentang EQ santri. Data ini diperoleh dari angket yang

disebarkan kepada seluruh santri yang berjumlah 35 santri. Adapun

angket penelitian variabel EQ santri dapat dilihat pada lampiran 8.

Penskoran angket EQ santri dapat dilihat pada lampiran 10.

3. Deskripsi data tentang Kreativitas Belajar Santri di Pondok

Pesantren Mambaul Hikmah

Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan

gambaran data tentang kreativitas belajar santri. Data ini diperoleh dari

angket yang disebarkan kepada seluruh santri yang berjumlah 35 santri.

Adapun angket penelitian variabel kreativitas belajar santri dapat dilihat

pada lampiran 8. Penskoran angket EQ santri dapat dilihat pada lampiran

11.

Setelah peneliti melakukan penelitian dan memperoleh data yang

penulis butuhkan sesuai dengan pembahasan skripsi ini, data tersebut

belum dapat dimengerti sebelum diadakan analisis data.
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C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis)

1. Uji Asumsi

a. Uji Normalitas

Sebelum menggunakan rumus statistik perlu mengetahui

asumsi yang digunakan dalam penggunaan rumus. Dengan

mengetahui asumsi dasar dalam penggunaan rumus nantinya, maka

bisa lebih bijak dalam menggunakan dan menghitungnya. Kita

diwajibkan melakukan uji asumsi atau prasyarat tersebut agar

dalam penggunaan rumus tersebut dan hasil yang kita dapatkan

tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.75 Jadi tujuan dari

uji normalitas dalam penelitian ini untuk menguji apakah data yang

telah diterima peneliti berdistribusi normal atau tidak.

Untuk menghindari kesalahan dalam penelitian maka peneliti

menggunakan uji normalitas lilifors. Terdapat persyaratan untuk

menggunakan metode lilifors ini, yaitu:

1) Data berskala interval atau ratio (kuantitatif)

2) Data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi

frekuensi

3) Dapat untuk n besar maupun n kecil

4) Ukuran n<= 30.76

75 Widyaningrum, Statistika..., 205.
76 Nisrina Haniah, “Statistika Pendidikan Uji Normalitas dengan Metode Lilifors”, Jurnal

Copyright Statistika Pendidikan.Com, (2013), 3.
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Adapun uji normalitas yang dilakukan peneliti menggunakan

bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Untuk lebih jelasnya, hasil

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Uji Normalitas dengan Lilifors

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic Df Sig. Statistic df Sig.

Kreativitas_Belajar .106 35 .200* .935 35 .040

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan uji normalitas dengan Lilifors, diperoleh tabel

Kolmogorov-Smirnov Sig. Yaitu 0,200. Karena 0,200 > α 0,05

maka data berdistribusi normal.

b. Uji Linieritas

Uji linearitas merupakan syarat untuk semua uji hipotesis

hubungan, bertujuan untuk melihat apakah hubungan dua variabel

membentuk garis lurus (linier). Prinsip uji linear adalah melihat

apakah penyimpangan garis hubungan antar data menjauhi atau

mendekati garis linear.

Pengujian linieritas pada penelitian ini dibantu menggunakan

perhitungan program SPSS versi 16.0 for windows. Dua variabel

dikatakan mempunyai hubungan linier bila nilai signifikansi pada
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deviation from linearity lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk

hasil uji linieritas dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Linieritas

ANOVA Table

Sum of

Squares Df

Mean

Square F Sig.

Kreativitas_Belajar *

EQ

Between

Groups

(Combined) 8262.136 13 635.549 2.367 .038

Linearity 5040.367 1 5040.367 18.772 .000

Deviation from

Linearity
3221.769 12 268.481 1.000 .481

Within Groups 5638.550 21 268.502

Total 13900.686 34

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui masing-masing

sampel memiliki P-Value > α (X1 0,806 >0,05 dan X2 0,481>0,05)

sehingga H0 diterima. Ini berarti hubungan antara X1 (IQ) dengan Y

ANOVA Table

Sum of

Squares Df Mean Square F Sig.

Kreativitas_Belajar *

IQ

Between Groups (Combined) 8884.102 16 555.256 1.992 .080

Linearity 6205.947 1 6205.947 22.268 .000

Deviation from

Linearity
2678.156 15 178.544 .641 .806

Within Groups 5016.583 18 278.699

Total 13900.686 34
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(Kreativitas Belajar Santri) dan antara X2 (EQ) dan Y (Kreativitas

Belajar Santri) termasuk hubungan yang linier.

2. Uji Hipotesis

Untuk menganalisis tentang korelasi antara IQ (X1), EQ (X2)

dengan Kreativitas Belajar Santri (Y) menggunakan korelasi berganda

(multiple correlation) dengan bantuan SPSS 16.0 for windows. Korelasi

berganda merupakan nilai yang menunjukkan arah dan kuatnya

hubungan antara dua variabel secara bersama-sama dengan variabel lain.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

Ho : Tidak ada hubungan yang signifikan antara IQ dan EQ dengan

Kreativitas Belajar Santri Pondok Pesantren Mambaul Hikmah

Babadan Ponorogo.

Ha : Ada hubungan yang signifikan antara IQ dan EQ dengan

Kreativitas Belajar Santri Pondok Pesantren Mambaul Hikmah

Babadan Ponorogo.

Untuk melakukan uji statistik dengan bantuan SPSS 16.0 for

windows, sebagai berikut :

Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

IQ 38.29 5.437 35

EQ 41.26 4.559 35

Kreativitas_Belajar 151.74 20.220 35
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Correlations

IQ EQ

Kreativitas_Belaj

ar

IQ Pearson Correlation 1 .563** .668**

Sig. (2-tailed) .000 .000

N 35 35 35

EQ Pearson Correlation .563** 1 .602**

Sig. (2-tailed) .000 .000

N 35 35 35

Kreativitas_Belajar Pearson Correlation .668** .602** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000

N 35 35 35

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Model Summary

Model R

R

Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the

Estimate

Change Statistics

R Square

Change

F

Change df1 df2

Sig. F

Change

1 .722a .521 .491 14.421 .521 17.420 2 32 .000

a. Predictors: (Constant), EQ, IQ

3. Interpretasi

Berdasarkan tabel model summary diperoleh nilai probabilitas

(sig.F change) = 0,000. Karena nilai sig.F change 0,000 < 0,05, maka

keputusannya adalah HO ditolak dan Ha diterima. Artinya, IQ dan EQ

berhubungan secara simultan dan signifikan dengan Kreativitas Belajar

Santri Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Babadan Ponorogo.
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Selanjutnya yaitu hasil penyajikan hasil koefisien korelasi ganda

antara ketiga variabel tersebut. Adapun pedoman untuk memberikan

interpretasi koefisien korelasi adalah sebagai berikut: 77

Tabel 4.8
Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koevisien Tingkat Hubungan

0,00 – 0,199 Sangat rendah

0,20 – 0,399 Rendah

0,40 – 0,599 Sedang

0,60 – 0,799 Kuat

0,80 – 1,000 Sangat kuat

Nilai yang diperoleh sebesar 0,722. Dari hasil yang diperoleh

sebesar 0,722, berarti terdapat hubungan kuat antara variabel IQ, EQ

dengan Kreativitas Belajar Santri.

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti dapat

disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif antara IQ dengan

kreativitas belajar santri sebesar 66,8%, ada hubungan yang positif antara

EQ dengan kreativitas belajar santri sebesar 60,2% dan ada hubungan

yang positif dan signifikan antara IQ, EQ dengan kreativitas belajar santri

sebesar 52,1%.

77 Sugiyono, Metode Penelitian…, 257.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat

menyimpulkan tiga hal yang berkaitan dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Ada hubungan yang positif antara IQ santri dengan kreativitas belajar

santri di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Babadan Ponorogo sebesar

66,8.

2. Ada hubungan yang positif antara EQ santri dengan kreativitas belajar

santri Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Babadan Ponorogo sebesar

60,2%.

3. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara IQ dan EQ dengan

kreativitas belajar santri Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Babadan

Ponorogo sebesar 52,1%.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memiliki saran

untuk beberapa pihak.

1. Bagi pengasuh pondok, hendaknya menyediakan berbagai buku-buku

sebagai penunjang tambahan wawasan bagi santri untuk meningkatkan

kemampuan intelektualnya. Alangkah baiknya, jika di pondok pesantren

ditambah fasilitas berupa perpustakaan untuk menunjang tambahan

pengetahuan santri.

65
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2. Bagi santri, hendaknya santri memperhatikan rasa kepekaan serta lebih

mengembangkan kreativitas yang dimiliki dan dituangkan dalam kajian-

kajian maupun pada sebuah kumpulan yang diadakan di pondok pesantren.
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