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FRENDY AGUS DWIANTORO, 2018, 

KorelasiKecerdasanEmosionaldenganHasilBelajarMatematikapadaSiswaK

elas IV di MIN TanjungseprehMaospatiMagetanTahunPelajaran 

2017/2018Skripsi, JurusanPendidikan Guru MI, 

FakultasTarbiyahdanIlmuKeguruan, Institut Agama Islam NegeriPonorogo, 

DosenPembimbing: KurniaHidayati, M.Pd. 

 

Kata Kunci: KecerdasanEmosional, HasilBelajarMatematika 

 

Kecerdasanemosionalbukandidasarkanpadakepintaranseoranganak, 

melainkanpadasuatu yang dahuludisebutdengankarakteristikpribadiatau 

“karakter”. Penelitian-

penelitiansekarangmenemukanbahwalebihpentingketerampilansosialdanemosional

dalammeraihkeberhasilanketimbangkemampuanintelektual. 

Kecerdasanemosionaltelahmemperlihatkanbahwakecerdasanemosional (EQ) 

adalahpenilaian yang bisamencegahmunculnyaperilakuburuk, 

dapatmembantumengurangiresikotabiatkerasberlebihandanmembantumencegahke

brutalan yang terjadi di sekolah. Hal 

inijikadikaitkandenganhasilbelajarMatematikasiswa yang 

dapatmendorongdanmemotivasisiswauntukmengikutipelajaransecaralebihseriusse

hinggadapatmencapaihasilbelajaryang maksimal. 

Tujuandalampenelitianiniadalah (1) 

Untukmengetahuikecerdasanemosionalsiswa (2) 

Untukmengetahuihasilbelajarmatematikasiswa (3) 

UntukmengetahuitentangkorelasikecerdasanemosionaldenganhasilbelajarMatemat

ikapadaSiswaKelas IV di MIN TanjungseprehMaospatiMagetanTahunPelajaran 

2017/2018. 

Metodepenelitian yang 

digunakandalampenelitianiniadalahmerupakanpenelitiankuantitatif, yang 

menghubungkan 2 

variabel,yaituvariabelkecerdasanemosionaldanvariabelhasilbelajarmatematika.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka 

dapatdisampaikanhasilpenelitianini, adalah (1) 

Kecerdasanemosionalsiswatermasukdalamkategoribaikditentukanoleh2responden

atau 7 %, dalamkategoricukupditentukanoleh 17respondenatau 61 % 

dandalamkategorikurangditentukanoleh9respondenatau 32 %. (2) 

Hasilbelajarmatematikasiswadalamkategoribaikditentukanoleh5respondenatau 18 

%, dalamkategoricukupditentukanoleh 14repondenatau 50 % 

dandalamkategorikurangditentukanoleh9respondenatau 32 %.(3) Terdapat 

korelasi yang signifikanantarakecerdasan emosional dan hasil belajar matematika 

siswa MI negeri Tanjungsepreh Maospati Magetandenganrhitungsebesar0.581 

danrtabelsebesar 0,374. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk 

mengembangkan kemampuan dan kepribadian individu melalui proses atau 

kegiatan tertentu (pengajaran, bimbingan atau latihan) serta interaksi 

individu dengan lingkungannya untuk mencapai tujuan dalam membangun 

manusia Indonesia seutuhnya (insan kamil). Dalam undang-undang nomor 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I pasal 1 ayat (1) 

dikemukakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spirituilnya, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.
1
 

Pendidikan adalah suatu kegiatan yang sadar akan tujuan ingin 

dicapai. Dengan demikian tujuan dari suatu kegiatan adalah merupakan 

salah satu hal yang penting dalam kegiatan pendidikan, karena tidak akan 

memberikan arah ke mana harus menuju, tetapi juga memberikan ketentuan 

yang pasti dalam memilih materi (isi) metode, alat evaluasi dalam kegiatan 

yang dilakukan. 

                                                           
1
UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
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Berbicara mengenai pendidikan pasti tidak terlepas dari kegiatan 

belajar. Belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat 

fundamental dalam penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan, hal ini 

berarti keberhasilan pencapaiajn tujuan pendidikan sangat tergantung pada 

keberhasilan proses belajar siswa di sekolah dan lingkungan sekitarnya. 

Pada dasarnya belajar merupakan tahapan perubahan perilaku siswa yang 

relative positif dan mantap sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang 

melibatkan proses kognitif, dengan kata lain belajar merupakan kegiatan 

yang berproses yang terdiri dari beberapa tahap.
2
 

Belajar merupakan proses aktif internal individu di mana melalui 

pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan menyebabkan terjadinya 

perubahan tingkah laku yang relative permanen. Dalam proses belajar, unsur 

internal individu ini melibatkan unsur kognitif, afektif (motivasi dan minat) 

dan psikomotorik, dalam hal ini panca indera tempat di mana pesan dan  

pesan masuk ke dalam system kognitif.
3
 

Dalam belajar pasti mempunyai tujuan dan harapan yang ingin 

dicapai.Tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan 

bahwa siswa telah melakukan perbuatan belajar, yang umumnya meliputi 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap yang baru, yang diharapkan dapat 

dicapai oleh siswa.Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak 

setelah melalui kegiatan belajar. Setelah melalui proses belajar, maka  siswa 

dapat mencapai tujuan belajar yang disebut juga dengan hasil belajar yaitu 

                                                           
2
Asep Jihad & Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: Multi Presindo, 2008) 1 

3
Deni Kurniawan, Pembelajaran Terpadu Tematik (Teori, Praktik dan Penilaian) 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 4. 



3 
 

 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah menjalani proses belajar. Hasil 

belajar merupakan pencapaian bentuk perubahan perilaku yang cenderung 

baik yang dilakukan dalam waktu tertentu.
4
 

Hasil belajar peserta didik tersebut memiliki banyak faktor yang 

mempengaruhinya.Faktor tersebut berasal dari dalam diri peserta didik 

danada yang dari luar dirinya. Diantaranya adalah faktor kesehatan, faktor 

intelegensi, dan bakat, faktor minat dan motivasi, faktor cara belajar siswa,   

faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor masyarakat 

dan faktor lingkungan sekitar. 

Salah satu faktor penting yang berpengaruh dalam keberhasilan 

belajar adalah kecerdasan.Kecerdasan diakui ikut menentukan keberhasilan 

belajar seseorang. Para ahli sepakat mengatakan, bahwaseseorang yang 

memiliki kecerdasan baik umumnya mudah belajar dan hasilnyapun 

cenderung baik. Sebaliknya orang memiliki kecerdasan rendah, cenderung 

akan mengalami kesukaran dalam belajar, lambat berpikir, sehingga prestasi 

belajarnyapun rendah. Kecerdasan mempunyai peranan yang besar  dalam 

ikut menentukan berhasil dan tidaknya seseorang mempelajari sesuatu atau 

mengikuti suatu program pendidikan dan pengajaran. Keadaan orang yang 

lebih cerdas pada umumnya lebih mampu belajar daripada orang yang 

kurang cerdas. 

Kecerdasan emosional bukan didasarkan pada kepintaran seorang 

anak, melainkan pada suatu yang dahulu disebut dengan karakteristik 

                                                           
4
Ibid, 14-15 
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pribadi atau “karakter”. Penelitian-penelitian sekarang menemukan bahwa 

lebih penting  keterampilan sosial dan emosional dalam meraih keberhasilan 

ketimbang kemampuan intelektual.
5
 

Kecerdasan emosional telah memperlihatkan bahwa kecerdasan 

emosional (EQ) adalah penilaian yang bisa mencegah munculnya perilaku 

buruk, meningkatnya kecerdasan emosional (EQ) dapat membantu 

mengurangi resiko tabiat keras berlebihan dan membantu mencegah 

kebrutalan yang terjadi disekolah, pengembangan kecerdasan emosional di 

usia dini memberikan seseorang bekal yang baik dimasa dewasanya.
6
 

Kecerdasan emosional bukanlah harga mati yang bersifat 

permanen.Usia, jenis kelamin, dan latar belakang etnik tidak mematikan 

semangat untuk meningkatkan kecerdasan emosional (EQ) dan dapat 

diperbaiki berapapun usia seseorang, serta semakin tinggi keterampilan, 

semakin besar pula peluang untuk sukses. Semakin tinggi kecerdasan 

emosional yang dimiliki, semakin besar kemungkinan untuk sukses sebagai 

pekerja, pelajar, orang tua, manajer, anak bagi orang tua, dan mitra bagi 

teman.Proses berlangsungnya dapat dimulai sejak masa kanak-kanak 

sehingga pada masa pertumbuhannya menjadi lebih peduli pada emosi 

mereka, menjadi lebih positif tentang diri mereka sendiri, bergaul lebih baik 

dengan orang lain, lebih handal mengatasi masalah, lebih tahan menghadapi 

                                                           
5
 Lawrence E. Shapiro, Mengajarkan Emotional Intelligence pada Anak.Terj. Alex Tri 

Kuntjono (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 4. 
6
 Steven J. Stein, Howard E. Book, Ledakan EQ: Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional 

Meraih Sukses,  Terj. Trinanda Rainy Januarsari dan Yudhi Murtanto (Bandung: Kaifa, 2002), 24.  
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stress, dan dapat menikmati hidup.
7
 Dengan kata lain, memiliki kecerdasan 

emosional (EQ) tinggi mungkin lebih penting dalam pencapaian 

keberhasilan ketimbang intelektual Quaitient (IQ) tinggi yang diukur 

berdasarkan uji standar terhadap kecerdasan kognitif verbal dan non verbal.
8
 

Pada saat penulis melakukan observasi di MIN Tanjungsepreh 

Maospati dapat disampaikan bahwa dalam pergaulan yang terjadi di 

lapangan terlihat ada anak yang memiliki keterbatasan bergaul atau dapat 

dikatakan kurang loyal dengan teman-temannya, kemudian pada saat di 

dalam kelas ternyata mempunyai kemampuan terhadap mata pelajaran yang 

sangat baik. Kemudian terdapat banyak siswa yang kelihatan sangat loyal 

atau familier dan bahkan begitu menguasai dalam setiap permainan bersama 

teman-temannya, bahkan banyak teman-temannya tersebut yang terbawa 

permainannya atau hamper semua larut ke dalam pola permainan yang 

dibuat siswa tersebut.Kemudian jika diamati ke dalam kelas, ternyata siswa 

tersebut kemampuan pada mata pelajarannya hanya biasa-biasa saja dan 

tidak menonjol.Hal semacam ini yang menurut penulis dapat dikatakan 

bahwa kemampuan secara intelektual belum menjamin pada kemampuan 

secara emosionalnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas IV Ibu Estinganah 

Noorsyam diketahui siswa kelas IV MIN Tanjungsepreh bahwa saat siswa 

menerima pelajaran matematika, secara emosi siswa menerima pelajaran 

matematika ada yang merasa keberatan, takut serta adanya rasa cemas 

                                                           
7
Steven J. Stein, Howard E. Book, Ledakan EQ: Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional 

Meraih Sukses,  Terj. Trinanda Rainy Januarsari dan Yudhi Murtanto (Bandung: Kaifa, 2002), 24. 
8
Lawrence E. Shapiro, Mengajarkan Emotional Intelligence pada ………… hal 4. 
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dalam diri mereka. Pada saat akan ulangan atau ujian siswa juga mendapat 

nilai kurang atau tidak bagus, rasa sedih dan ada pula yang cuek saja, dan 

pada akhirnya ada berapa siswa yang tidak mampu memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM).
9
Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian nilai 

ulangan siswa untuk mata pelajaran matematika tidak stabil, terkadang 

bagus dan terkadang terjadi kurang bagus. 

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di 

MIN Tanjungsepreh Maospati Magetan denngan judul: Korelasi Kecerdasan 

Emosional dengan Hasil Belajar Matematika pada Siswa Kelas IV di MIN 

Tanjungsepreh Maospati Magetan Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

B. Batasan Masalah 

Karena keterbatasan teori-teori dan supaya penelitian dapat 

dilakukan secara mendalam, maka penelitian memberi pembatasan  terhadap 

ruang lingkup masalah. Adapun masalah dalam penelitian dibatasi pada 

hasil belajar Matematika pada Siswa Kelas IV di MIN Tanjungsepreh 

Maospati Magetan Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

                                                           
9
 Hasil wawancara  dengan ibu Estiningtyas Noorsyam di kantor MIN Tanjungsepreh 

Maospati tanggal 6 November 2017 pukul 08.45 – 09.00 WIB. 
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1. Bagaimana kecerdasan emosional siswa Kelas IV di MIN 

Tanjungsepreh Maospati Magetan Tahun Pelajaran 2017/2018. 

2. Bagaimana hasil belajar matematika siswa Kelas IV di MIN 

Tanjungsepreh Maospati Magetan Tahun Pelajaran 2017/2018. 

3. Adakah korelasi kecerdasan emosional dengan hasil belajar Matematika 

pada Siswa Kelas IV di MIN Tanjungsepreh Maospati Magetan Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di 

atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kecerdasan emosional siswa Kelas IV di MIN 

Tanjungsepreh Maospati Magetan Tahun Pelajaran 2017/2018. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar matematika Kelas IV di MIN 

Tanjungsepreh Maospati Magetan Tahun Pelajaran 2017/2018. 

3. Untuk mengetahui tentang korelasi kecerdasan emosional dengan hasil 

belajar Matematika pada Siswa Kelas IV di MIN Tanjungsepreh 

Maospati Magetan Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Dengan diadakannya penelitian tentang korelasi kecerdasan 

emosional terhadap hasil belajar akan menambah wawasan dan 
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pengetahuan tentang adanya korelasi dari faktor kecerdasan emosional 

terhadap hasil belajar.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi gurur 

Sebagai dasar untuk meningkatkan kemampuan membentuk 

kecerdasan emosional siswa untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Bagi siswa 

Dengan adanya penelitian ini siswa akan lebih meningkatkan 

kemampuan dalam kecerdasan emosional sehingga dapat 

menumbuhkan pengendalian diri dengan baik. 

c. Bagi sekolah 

Dengan adanya penelitian ini sekolah akan mendapatkan gambaran 

yang jelas tentang kecerdasan emosional hubungannya dengan hsil 

belajar siswa. 

d. Bagi Ilmu pengetahuan 

Untuk menambahkan khasanah keilmuan bagi penelitian dalam dunia 

pendidikan.entuk sistematika pembahasan. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Laporan hasil penelitian ini akan disusun menjadi tiga bagian utama, 

yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Pembahasan dalam 

penelitian ini penulis susun menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari 
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beberapa sub bab. Adapin bentuk sistematika pembahasan dalam laporan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang berisi 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, berisi landasan teori, telaah hasil penelitian terdahulu, 

kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis.Bab ini dimaksudkan sebagai 

acuan teori yang dipergunakan untuk melakukan penelitian. 

Bab ketiga, adalah metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi dan sampel, instrument pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisa data. 

Bab keempat, adalah hasil penelitian yang berisi, gambaran umum 

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

interpretasi dan pembahasan. 

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.Bab 

ini dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti hasil 

penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN ATAU TELAAH PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Kecerdasan Emosional 

a. Pengertian Kecerdasan Emosional 

Kata intelegensierat sekali hubungannya dengan kata intelek. 

Hal ini dimaklumi sebab keduanya berasal dari kata latin yang sama, 

yaitu integer, yang berarti memahami Sehubungan dengan pengertian 

intelegensi ini, ada yang mendefinisikan intelegensi sebagai: 

kemampuan untuk berfikir secara abstrak, kemampuan untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya, adapula yang 

mendefinisikan intelegensi dengan intelek plus pengetahuan, teknik 

untuk memproses informasi yang disediakan oleh indra.
10

 

Adapun macam-macam emosi menurut Hamzah B. Uno 

adalah sebagai berikut:  

a.  Amarah, meliputi: bringas, mengamuk, marah besar, jengkel, 

kesal hati, terganggu, dan lain-lain 

b.  Kesedihan, meliputi: pedih, sedih, muram, suram, melankolis, 

putus asa, dan lain-lain 

                                                           
10

 Alex Sobur, Psikologi Umum dalam Lintas Sejarah (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 

155. 

10 
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c.  Rasa takut, seperti: cemas, gugup, khawatir, waspada, fobia, dan 

lain-lain 

d.  Kenikmatan, misalnya: bahagia, gembira, senang, bangga.  

e.  Cinta, meliputi: penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan 

hati, rasa dekat, bakti, hormat, dan lain-lain 

f.  Terkejut, seperti: terkesiap, takjub, terpana  

g.  Jengkel, meliputi: hina, jijik, muak, mual, benci, tidak suka, dan 

lain-lain 

h.  Malu, seperti: rasa salah, malu hati, kesal hati, sesal, hina, aib, 

dan hati hancur lebur.
11

 

Berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi yang lebih 

luas dan lebih jelas tentang intelegensi (kecerdasan) yang dirumuskan 

oleh para ahli, yaitu: 

a) S.C. Utami merumuskan inteligensi sebagai berikut: a) 

Kemampuan untuk berfikir abstrak; b) Kemampuan untuk 

menangkap hubungan-hubungan dan untuk belajar; c) 

Kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap situasi-situasi 

baru.
12

 

2) Alfret Binet yang dikutip oleh Sobur mengemukakan pendapatnya 

mengenai intelegensi mempunyai tiga aspek kemampuan, yaitu: 

a) direction kemampuan untuk memusatkan pada suatu masalah 

yang harus dipecahkan, b) adaptation kemampuan untuk 

                                                           
11

 Hamzah B Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: LP3ES, 

2005),  64 – 65. 
12

 S.C. Utami, Pengantar Psikologi Umum (Bandung: Alfabeta, 2007), 156.  
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mengadakan adaptasi terhadap masalah yang dihadapinya atau 

fleksibeldalam menghadapi masalah, c) Critisicism 

kemampuanuntuk mengadakan kritik, baik terhadap masalah yang 

dihadapi secara umum maupun terhadap dirinya sendiri.
13

 

3) Edward Thorndike yang ditulis oleh Alex Sobur mengemukakan 

bahwa “Intelegence is demonstrable in ability of the individual to 

make good respons from the stand point of truth of fact” 

(intelegensi adalah kemampuan individu untuk memberikan 

respon yang tepat (baik) terhadap stimulus yang diterimanya).
14

 

4) William Stern yang dikutip oleh Alex Sobur mengemukakan 

kapasitas atau kecakapan umum pada individu secara sadar untuk 

menyesuaikan pikirannya pada situasi yang dihadapinya.
15

 

Daniel Goleman mengatakan bahwa kecerdasan emosi bukan 

berarti memberikan kebebasan kepada perasaan untuk berkuasa 

melainkan mengelola perasaan sedemikian rupa sehingga 

terekspresikan secara tepat dan efektif. Adapun unsur dalam kecerdasan 

emosi adalah:
16

 

1) Mengenali emosi diri  

Mengenali emosi diri (kesadaran diri) adalah mengetahui 

apa yang dirasakan pada suatu kondisi tertentu dan mengambil 

keputusan dengan pertimbangan yang matang, serta memiliki tolak 

                                                           
13
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14
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15
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16

 Daniel Goleman, Emotional Intelligence, Mengapa EI lebih penting daripada IQ, 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 57. 
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ukur yang realitis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang 

kuat.
17

Sedangkan menurut John Mayer yang dikutip oleh Goleman, 

kesadaran diri adalah waspada, baik terhadap suasana hati maupun 

pikiran kita tentang suasana hati. Orang-orang yang peka akan 

susana hati mereka akan mandiri dan yakin akan batas-batas yang 

akan mereka bangun, kesehatan jiwanya bagus, dan cenderung 

berpendapat positif akan kehidupan. Bila suasana hatinya sedang 

jelek, mereka tidak risau dan tidak larut ke dalamnya, dan mereka 

mampu melepaskan diri dari suasana itu dengan lebih cepat.
18

 

Sedangkan orang yang mempunyai kesadaran terhadap perasaan 

dirinya rendah mereka cenderung akan membuat penalarannya 

tidak berjalan baik. 

2) Mengelola Emosi  

Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam 

menangani emosinya dengan baik sehingga berdampak positif 

dalam melaksanakan tugas, peka terhadap kata hati sehingga dapat 

mencapai tujuannya.
19

Kemampuan ini mencakup kemampuan 

untuk menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan 

atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya serta 

kemampuan untuk bangkit dari perasaan yang menekan. Orang-

orang yang buruk kemampuannya dalam mengelola emosi mereka 

                                                           
17

 Esthi Endah Ayuning Tyas, Cerdas Emosional dengan Musik (Yogyakarta: Arti Bumi 

Intaran, 2008),  70. 
18
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19
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akan terus menerus bertarung dalam perasaan murung, sementara 

mereka yang pintar dapat bangkit kembali dengan jauh lebih cepat 

dari kemerosotan dan kejatuhan dalam kehidupan.
20

 

3) Memotivasi Diri Sendiri 

Motivasi merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu 

sehingga menuntun seseorang untuk menuju sasaran, dan 

membantu dalam mengambil inisiatif dan bertindak secara efektif 

untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi.
21

 Sedangkan 

menurut  Hamzah B Uno motivasi merupakan dorongan yang 

terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan 

perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi 

kebutuhannya.
22

 Untuk mendapatkan prestasi yang terbaik dalam 

kehidupan, kita harus memiliki motivasi dalam diri kita, yang 

berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan 

dan mengendalikan dorongan hati, serta mempunyai perasaan 

motivasi yang positif, yaitu antusianisme, gairah, optimis dan 

keyakinan diri. Orang yang pandai dalam memotivasi diri, mereka 

cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam hal apapun yang 

mereka kerjakan. 

Dalam pembelajaran motivasi dipandang sebagai dorongan 

mental yang menggerakkan dan mengarahkan prilaku manusia, 

                                                           
20

 Daniel Goleman, Emotional Intelligence………………………….,  58. 
21

 Esthi Endah Ayuningtyas, Cerdas Emosional ……………..……., 70. 
22
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(Jakarta: Bumi Aksara, 2008 ),  3. 
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termasuk prilaku belajar.Motivasi belajar sangat penting dalam 

pembelajaran khususnya bagi siswa dan guru. Diantaranya bagi 

siswa motivasi dapat menyadarkan kedudukan pada awal belajar, 

proses dan hasil akhir; menginformasikan tentang kekuatan usaha 

belajar, yang dibandingkan dengan teman sebaya; mengarahkan 

kegiatan belajar; membesarkan semangat belajar. Sedangkan bagi 

guru, motivasi siswa juga sangat penting diketahui oleh guru 

diantaranya motivasi dapat membangkit-kan, meningkatkan, dan 

memelihara semangat siswa untuk belajar sampai berhasil, 

membangkitkan bila siswa tidak bersemangat, meningkatkan bila 

semangat belajar siswa timbul timbul tenggelam, memelihara bila 

siswa yang telah kuat untuk mencapai tujuan belajar.
23

 

Ada tiga komponen utama dalam motivasi yaitu: kebutuhan, 

dorongan, dan tujuan. Kebutuhan terjadi bila individu merasa ada 

ketidak seimbangan antara apa yang ia miliki dan yang ia harapkan. 

Sedangkan dorongan merupakan kekuatan mental untuk melakukan 

kegiatan dalam rangka memenuhi harapan.Dorongan merupakan 

kekuatan mental yang berorentasi pada tujuan tersebut merupakan 

inti motivasi.Adapun tujuan adalah halyang ingin dicapai oleh 

seorang individu.Tujuan tersebut mengarahkan perilaku dalam hal 

ini adalah perilaku belajar.
24

 

 

                                                           
23

 Dimyati, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rinieka Cipta , 2002),  80. 
24
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4) Mengenali Emosi  

Orang lain kemampuan untuk mengenali emosi orang lain 

disebut juga empati. Menurut Esthi, empati atau kecakapan sosial 

adalah kemampuan dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain, 

mampu memahami prespektif mereka menyelaraskan diri dengan 

bermacam-macam orang.
25

 Menurut Goleman empati merupakan 

kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau peduli, 

menunjukkan kemampuan empati seseorang. Individu yang 

memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap sinyal-

sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang 

dibutuhkan orang lain sehingga ia lebih mampu menerima sudut 

pandang orang lain, peka terhadap perasaan orang lain dan lebih 

mampu untuk mendengarkan orang lain. Orang-orang seperti ini 

cocok untuk pekerjaan-pekerjaan keperawatan, mengajar, 

penjualan, dan manajemen.
26

 

Robert Rosenthal yang dikutip oleh Goleman menunjukkan 

bahwa orang-orang yang mampu membaca perasaan dan isyarat 

non verbal lebih mampu menyesuiakan diri secara emosional, lebih 

populer, lebih mudah beraul, dan lebih peka.
27

 Adapun kunci untuk 

memahami perasaan orang lain adalah mampu membaca isyarat 

non vebal seperti: nada bicara, gerak-gerik, ekspresio wajah, dan 

sebagainya. Nowicki, ahli psikologi yang dikutip oleh Goleman 

                                                           
25

 Ismawati, Esthi. Perencanaan Pengajaran Bahasa(Yogyakarta: Ombak. 2012), 65. 
26

 Daniel Goleman, Emotional Intelligence……………………………,  59. 
27
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menjelaskan bahwa anak-anak yang tidak mampu membaca atau 

mengungkapkan emosi dengan baik akan terus menerus merasa 

frustasi.
28

 Seseorang yang mampu membaca emosi orang lain juga 

memiliki kesadaran diri yang tinggi. Semakin mampu terbuka pada 

emosinya sendiri, mampu mengenal dan mengakui emosinya 

sendiri, maka orang tersebut mempunyai kemampuan untuk 

membaca perasaan orang lain. 

5) Membina Hubungan  

Kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu 

keterampilan yang dapat menagani emosi dengan baik ketika 

berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca 

situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan menggunakan 

keterampilan untuk mempengaruhi dan memimpin, serta 

menyelesaikan permasalahan dengan cermat. Keterampilan dalam 

berkomunikasi merupakan kemampuan dasar dalam keberhasilan 

membina hubungan. Untuk mengembangkan kemampuan membina 

hubungan, yang perlu kita lakukan adalah memperhatikan bahasa 

tubuh, intonasi dan volume suara, serta kecepatan gerak orang lain. 

Petunjuk-petunjuk tersebut akan memberikan informasi yang anda 

butuhkan dalam menentukan perasaan mereka. Satu hal yang perlu 

diingat, ajukan pertanyaan jika anda tidak begitu yakin dengan apa 

                                                           
28

 Daniel Goleman, EmotionalIntelligence……………………………,  172. 



18 
 

 

yang sebenarnya mereka rasakan.
29

Orang-orang yang hebat dalam 

keterampilan membina hubungan ini akan sukses dalam bidang 

apapun tak terkecuali bidang akademik. Orang berhasil dalam 

pergaulan karena mampu berkomunikasi dengan lancar pada orang 

lain. Orang-orang ini populer dalam lingkungannya dan menjadi 

teman yang menyenangkan karena kemampuannya berkomunikasi, 

ramah tamah, baik hati, hormat dan disukai orang lain dapat 

dijadikan petunjuk positif untuk mengetahui bagaimana siswa 

mampu membina hubungan dengan orang lain dan sejauhmana 

kepribadian siswa berkembang dilihat dari banyaknya hubungan 

interpersonal yang dilakukannya. 

Dengan demikian yang dimaksud dengan kecerdasan emosional 

adalah bentuk kemampuan asal yang ada pada diri manusia 

tersebut.Kemudian dalam perjalanan hidup manusia kecerdasan dapat 

mempunyai suatu bentuk kecerdasan emosional, dimana dalam 

beraktivitas mereka didorong untuk lebih konsisten bahkan 

berperilaku yang lebih maksimal dan didorong oleh faktor emosi 

manusia itu sendiri. 

Berdasarkan dari segi etimologi, emosi berasal dari kata bahasa 

latinUswah Wardiana mengartikan emosi sebagai suatu keadaan yang 

bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai inner adjustment 

(penyesuaian diri dari dalam) terhadap lingkungan untuk mencapai 

                                                           
29

 Bradberry dan Graeaves, Taklukan Emosimu: The Way of Emotional Quotient for 

Your Better Life (Jogjakarta: Garailmu, 2009),  158. 



19 
 

 

kesejahteraan dan keselamatan individu. Dengan demikian dapat 

disampaikan bahwa tidak selamanya bahwa emosi itu jelek. 

Reaksi emosi merupakan gejala jiwa yang kompleks, yang 

mempunyai bentuk dan macam-macam. Diantara reaksi emosional itu 

adalah: 

a. Terkejut ialah suatu rekasi yang terjadi dengan tiba-tiba karena 

adanya hal-hal yang tidak tersangka sebelumnya. 

b. Sedih, ialah kekosongan jiwa merasa kehilangan sesuatu yang 

dihargai. 

c. Gembira, ialah rasa positif terhadap sesuatu yang dihadapi. 

d. Takut, ialah perasaan lemah atau tidak berani menghadapi suatu 

keadaan.  

e. Gelisah, ialah semacam takut,  tetapi dalam taraf yang ringan. 

f. Khawatir, ialah merasa tidak berdaya, sesuatu dipandang lebih 

kuasa dan disertai perasaan terancam. 

g. Marah, ialah reaksi terhadap suatu rintangan yang menyebabkan 

gagalnya suatu usaha.
30

 

Dengan demikian yang dimaksud dengan kecerdasan 

emosional adalah merupakan suatu kemampuan secara emosional 

dalam melakukan berbagai aktivitas lebih tertata dan terinci, 

sehingga dalam upaya mencapai tujuannya lebih baik. Keadaan 

emosinya lebih tertata, mengingat dalam kecerdasan emosional itu 
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seseorang akan menempatkan emosinya pada  posisi yang lebih tepat 

dan dapat memperlancar dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 

b. Unsur-unsur Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional memiliki lima unsur atau lima 

indikator yaitu kesadaran diri (self awareness) pengaturan diri (self 

regulation) motivasi (motivation) empati (empathy) dan keterampilan 

social (social skill).
31

Dengan kelima unsur tersebut dimaksudkan 

mampu membentuk perilaku manusia menjadi lebih nyata dalam 

berperilaku terutama dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan. 

Kecerdasan emosi yang berkaitan dengan kecakapan pribadi 

yaitu menentukan bagaimana mengelola diri sendiri meiputi 

kesadaran diri, pengaturan diri dan motivasi.Kemudian kecerdasan 

emosi yang berkaitan dengan kecakapan social yaitu menentukan 

bagaimana menangani suatu hubungan meliputi empati dan 

keterampilan sosial. 

Berkenaan dengan lima indikator tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Kesadaran diri (self awareness) mengetahui apa yang dirasakan 

pada suatu saat, dan menggunakannya untuk memandu 

pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki tolok ukur yang 

realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. 
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2) Pengaturan diri (self regulation) menangani emosi sedemikian 

rupa sehingga berdampak positif kepada pelaksanaan tugas, 

kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan 

kecemasan, kemurungan dan ketersinggungan. 

3) Motivasi (motivation) menggunakan hasrat yang paling dalam 

untuk menggerakkan dan menuntut menuju sasaran, membantu 

mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif, serta untuk 

bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. 

4) Empati (empathy) merasakan yang dirasakan oleh orang lain, 

mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan 

saling percaya dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam 

orang. 

5) Keterampilan sosial (social skill) menangani emosi dengan baik 

ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat 

membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, 

menggunakan kemampuan ini untuk mempengaruhi dan 

memimpin, bermusyawarah dan menyelesaikan perselisihan dan 

untuk belajar bekerja sama dan bekerja dalam tim.
32

 

c. Pentingnya Kecerdasan Emosional bagi Siswa 

Kecerdasan emosional seseorang berpengaruh pada kesuksesan 

seseorang pada masa yang akan datang yang nantinya akan 

berpengaruh pada hasil maupun prestasi dan pekerjaan orang 
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tersebut. Hal ini sudah menjadi kebiasaan sejak kecil sehingga 

kecerdasan emosional juga harus diberikan sejak dini yang pada masa 

itu anak sudah mulai mengenal tentang dunia luar kehidupan dirinya, 

yaitu pada masa balita. Kecerdasan emosional ini berpengaruh dalam 

proses belajar siswa dalam bangku sekolah atau kehidupan 

masyarakat yang lebih luas sampai ke jenjang pendidikan. 

Proses belajar di sekolah adalah proses yang sifatnya kompleks 

dan menyeluruh. Banyak orang yang berpendapat bahwa untuk 

meraih prestasi maupun hasil yang tinggi dalam belajar, seseorang 

harus memiliki kecerdaasan emosional (EQ) yang tinggi. Sebagai 

faktor penyumbang terbesar dalam keberhasilan kehidupan manusia 

kecerdasan emosional dapat memotivasi diri manusia untuk 

berprestasi secara maksimal, sehingga akan mampu meraih sukses 

yang lebiih besar lagi.  Kecerdasan emosional dalam mengantarkan 

aktivitas manusia mencapai keberhasilan yaitu memotivasi diri 

sendiri, mengatasi frustasi, mengontrol desakan hati, mengatur 

suasana hati, ber-empati serta kemampuan bekerja sama.
33

 

Ada banyak keuntungan apabila seseorang memiliki 

kecerdasan emosional secara memadai. Pertama, kecerdasan 

emosional jelas mampu menjadi alat untuk pengendalian diri, 

sehingga seseorang tidak akan terjerumus ke dalam tindakan-tindakan 

bodoh, yang merugikan dirinya sendiri, maupun orang lain. Kedua, 

                                                           
33

 Cepi Triana & Risma Kharisma, EQ Power: Panduan meningkatkan Kecerdasan 

Emosional (Bandung: CV Citra Praya, 2008),  29-30. 



23 
 

 

kecerdasan emosional bisa diimplementasikan sebagai cara yang 

sangat baik untuk memasarkan atau membesarkan ide, konsep, atau 

bahkan sebuah produk. Dengan pemahaman tentang diri, kecerdasan 

emosional, juga menjadi cara terbaik dalam membangun jaringan dan 

kerjasama. Ketiga, kecerdasan emosional adalah modal penting bagi 

seseorang untuk mengembangkan bakat kepemimpinan dalam bidang 

apapun juga, karena dengan bekal kecerdasan emosional, seseorang 

akan mampu mendeterminasi kesadaran setiap orang, untuk 

mendapatkan simpati dan dukungan serta kebersamaan dalam 

melaksanakan atau mengimplementasikan sebuah ide atau cita-cita.
34

 

2. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang 

sangat fundamental dalam penyelenggaraan jenis dan jenjang 

pendidikan. Hal ini berti keberhasilan pencpaian tujuan pendidikan 

sangat tergantung pada keberhasilan proses belajarsiswa di sekolah 

dan lingkungan sekitarnya. Pada dasarnya belajar merupakan 

tahapan perubahan perilaku siswa yang relative positif dan mantap 

sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses 

kognitif, dengan kata lain belajar merupakan kegiatan yang 

berproses yang terdiri dari beberapa tahap.
35
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Belajar merupakan proses aktif internal individu di mana 

melalui pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan 

menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku yang relatif 

permanen. Dalam proses belajar unsur internal individu ini 

melibatkan unsur kognitif, afektif (motivasi dan minat) dan 

psikomotor, dalam hal ini panca indera tempat dimana pesan dan 

kesan masuk ke dalam system kognitif.
36

 

Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk 

mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang 

diajarkan.Hasil belajar berasal dari dua kata yaitu “hasil” dan 

“belajar”. Hasil (product) merupkan suatu perolehan akibat 

dilakukannya suatu aktivitas atau proses yangmengakibatkan 

berubahnya input secara fungsional.
37

 Sedangkan belajar adalah 

tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif 

menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan 

yang melibatkan proses kognitif.
38

 Perubahan tingkah laku dalam hal 

ini seperti tingkah laku yang diakibatkan oleh proses kematangan 

fisik, keadaan mabuk, lelah, dan jenuh tidak dipandang sebagai 

proses belajar. Sebelum diatarik kesimpulan tentang pengertian hasil 

belajar, terlebih dahulu dipaparkan beberapa pengertia hasil belajar 

dari beberapa ahli, diantaranya: 
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1) Menurut Sutratinah Tirtonegoro yang dikutip Suryabrata hasil 

belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan yang dinyatakan 

dalam bentuk angka, huruf, atau simbol yang dapat 

mencerminkan hasil yang telah dicapai oleh siswa atau anak 

dalam periode tertentu.
39

 

2) Menurut Asep Jihad hasil belajar adalah perubahan tingkah laku 

siswa secara nyata setelah dilakukan proses belajar mengajar 

yang sesuai tujuan pembelajaran.
40

 

3) Menurut Purwanto hasil belajar merupakan perubahan dalam 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik, tergantung dari 

tujuan pengajarannya.
41

 

4) Menurut Nana Syaodih Sukmadinata hasil belajar merupakan 

realisasi potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. 

Pengusaan hasil belajar seseorang dapat dilihat dari prilakunya, 

baik prilaku dalam bentuk penguasaan pengetahuan, 

keterampilan berpikirmaupun keterampilan motorik.
42

 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah suatu hasil yang telah dicapai setelah mengalami 

proses belajar atau setelah mengalami interaksi dengan 

lingkungannya guna memperoleh ilmu pengetahuan dan akan 

menimbulkan perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan 
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pembelajaran. Hasil belajar merupakan bentuk pencapaian atas suatu 

proses yang telah dilalui sebelumnya, yaitu berupa proses 

pembelajaran yang dibimbing dan diarahkan oleh seorang guru yang 

menguasai dalam bidangnya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah sangat 

banyak sekali.Hal itu mengingat bahwa hasil belajar jyang dicapai 

oleh siswa merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang 

mempengaruhinya baik dalam diri (faktor internal) maupun dari luar 

diri (faktor eksternal) siswa serta faktor instrument. 

a. Faktor internal  

Faktor internal (faktor dari dalam siswa) yaitu keadaan 

atau kondisi jasmani dan rohani siswa. Faktor-faktor ini 

meliputi:
43

 

1) Aspek fisiologis Aspek fisiologis meliputi kondisi jasmaniah 

secara umum dan kondisi panca indra. Anak yang segar 

jasmaninya akan lebih mudah dalam proses belajarnya. 

Anak-anak yang kekurangan gizi ternyata kemampuan 

belajarnya di bawah anak-anak yang tidak kekurangan gizi, 

kondisi panca indra yang baik akan memudahkan anak 

dalam proses belajar sehingga hasil belajarnya dapat 

optimal.  
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2) Aspek psikologis Faktor psikologis yang mempengaruhi 

keberhasilan belajar ini meliputi segala hal yang berkaitan 

dengan kondisi mental seseorang. Faktor–faktor meliputi:  

a) Bakat  

Dimiliki seseorang untuk mencapai 

keberhasilan pada masa yang akan datang.
44

Bakat juga 

diartikan sebagai kemampuan individu untuk 

melakukan tugas tertentu tanpa banyak bergantung 

pada upaya pendidikan dan latihan. Misalnya seorang 

siswa yang berbakat dalam bidang elektro, mereka akan 

lebih jauh lebih mudah menyerap informasi, 

pengetahuan, dan keterampilan yang berhubungan 

dengan bidang tersebut dibanding dengan siswa yang 

lain.  

b) Minat.  

Minat (interest) adalah kecenderungan dan 

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar 

terhadap sesuatu, sehingga seseorang akan bekerja 

keras dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 

c) Kecerdasan  

Faktor kecerdasan yang dibawa individu 

mempengaruhi belajar siswa. Semakin individu itu 
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mempunyai tingkat kecerdasan tinggi, maka belajar 

yang dilakukannya akan semakin mudah dan cepat. 

Sebaliknya semakin individu itu memiliki tingkat 

kecerdasan rendah, maka belajarnya akan lambat dan 

mengalami kesulitan belajar.  

d) Motivasi.  

Motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk 

mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia tergerak 

hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga 

mencapai hasil atau tujuan tertentu.
45

 

e) Kemampuan kognitif.  

Kemampuan kognitif siswa yang mempengaruhi 

belajar mulai dari aspek pengamatan, perhatian, 

ingatan, dan daya pikir siswa. 

f) Emosi.  

Emosi merupakan kondisi psikologi (ilmu jiwa) 

individu untuk melakukan kegiatan, dalam hal ini 

adalah untuk belajar. Kondisi psikologis siswa yang 

mempengaruhi belajar antara lain: perasaan senang, 

kemarahan, kejengkelan, kecemasan dan lain-lain.
46

 

b. Faktor eksternal  
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Faktor eksternal atau faktor dari luar yaitu faktor-faktor 

yang berasal dari luar siswa yang mempengaruhi proses dan hasil 

belajar. Faktor-faktor ini meliputi:  

1) Lingkungan alami Lingkungan alami merupakan faktor yang 

mempengaruhi dalam proses belajar misalnya keadaan udara, 

cuaca, waktu, tempat atau gedungnya, alat-alat yang dipakai 

untuk belajar seperti alat-alat pelajaran. Hal itu selanjutnya 

dapat diperinci sebagai berikut: 

a) Keadaan udara mempengaruhi proses belajar siswa. 

Apabila udara terlalu lembab atau kering kurang 

membantu siswa dalam belajar. Keadaan udara yang 

cukup nyaman di lingkungan belajar siswa akan 

membantu siswa untuk belajar dengan lebih baik.  

b) Waktu belajar mempengaruhi proses belajar siswa. Waktu 

disini bukan lama waktu yang digunakan dalam belajar 

melainkan waktu untuk kesiapan sistem memori siswa 

dalam menyerap, mengelola, dan menyimpan item–item 

informasi dan pengetahuan yang dipelajari siswa 

tersebut.
47

 

c) Cuaca yang terang benderang dengan cuaca yang 

mendung akan berbeda bagi siswa untuk belajar. Cuaca 
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yang nyaman bagi siswa membantu siswa untuk lebih 

nyaman dalam belajar. 

d) Tempat atau gedung sekolah mempengaruhi belajar 

siswa. Gedung sekolah yang efektif untuk belajar 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: letaknya jauh dari 

tempat-tempat keramaian (pasar, gedung bioskop, bar, 

pabrik dan lain-lain), tidak menghadap ke jalan raya, 

tidak dekat dengan sungai, dan sebagainya yang 

membahayakan keselamatan siswa.  

e) Alat-alat pelajaran yang digunakan baik itu perangkat 

lunak (misalnya, program presentasi) ataupun perangkat 

keras (misalnya Laptop, LCD).  

2) Lingkungan sosial Lingkungan sosial di sini adalah manusia 

atau sesama manusia, baik manusia itu ada (kehadirannya) 

ataupun tidak langsung hadir. Kehadiran orang lain pada 

waktu sedang belajar, sering kali mengganggu aktivitas 

belajar. Dalam lingkungan sosial yang mempengaruhi belajar 

siswa ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

a) Lingkungan sosial siswa di rumah yang meliputi: seluruh 

anggota keluarga yang terdiri atas: ayah, ibu, kakak atau 

adik serta anggota keluarga lainnya. 
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b) Lingkungan sosial siswa di sekolah yaitu: teman sebaya, 

teman lain kelas, guru, kepala sekolah serta karyawan 

lainnya  

c) Lingkungan sosial dalam masyarakat yang terdiri atas 

seluruh anggota masyarakat. 

c. Faktor instrumen.  

Faktor instrumen merupakan faktor yang sengaja 

dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan seperti: 

kurikulum, struktur program, sarana dan prasarana (media 

pembelajaran), serta guru. 

3. Pengertian Matematika 

Matematika berasal dari kata mathema artinya pengetahuan 

mathanein artinya berfikir dan belajar.Dalam kamus bahasa Indonesia 

diartikan matematika adalah ilmu tentang bilangan hubungan antara 

bilangan dan prosedur operasional yang digunakan dalam menyelesaikan 

masalah mengenai bilangan.
48

 

Definisi matematika dalam hal ini, yaitu: 

a. Matematika adalah cabang pengetahuan eksak dan terorganisasi. 

b. Matematika adalah ilmu tentang keluasan atau pengukuran dan letak. 

c. Matematika adalah ilmu tentang bilangan-bilangan dan hubungan-

hubungannya. 
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d. Matematika adalah berkenaan dengan ide-ide struktur-struktur, dan 

hubungannya yang diatur menurut urutan yang logis. 

e. Matematika adalah ilmu deduktif yang tidak menerima yang 

didasarkan pada observasi (induktif) tetapi diterima generalisasi yang 

didasarkan kepada pembuktian secara deduktif. 

f. Matematika adalah ilmu tentang struktur yang terorganisir mulai dari 

unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan ke aksioma 

atau postulat akhirnya ke dalil atau teorema. 

g. Matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan 

besaran dan konsep-konsep hubunngan lainnya yang jumlahnya 

banyak dan terbagi ke dalam tiga bidang yaitu aljabar, analisis dan 

geometri.
49

 

Matematika adalah bahasa simbul ilmu deduktif yang tidak 

menerima pembuktian secara induktif, ilmu tentang pola keteraturan dan 

struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefiniskkan, ke 

unsur yang didefinisikan ke aksioma atau postulat dan akhirnya ke 

dalil.Sedangkan hakikat matematika yaitu memiliki obyek tujuan abstrak, 

bertumpu pada kesepakatan dan pola piker yang deduktif.
50

 

Dalam matematika setiap konsep yang abstrak yang baru 

dipahami siswa perlu segera diberi penguatan agar mengendap dan 

bertahan lama dalam memori siswa, sehingga dengan akan melekat 

dalam pola pikir dan pola tindakannya. Untuk keperluan ilmiah, maka 
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diperlukan adanya pembelajaran melalui perbuatan dan pengertian, tidak 

hanya sekedar hafalan atau mengingat fakta saja, karena hal demikian ini 

akan mudah dilupakan siswa.  

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Salah satu penelitian yang berasal dari Vina Ariyana, 2016, yang 

berjudul: Korelasi Kecerdasan Emosional dengan Motivasi Belajar Siswa 

Kelas IV di MI Ma’arif Setono Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016. 

Hasil penelitian ini diperolehhal-hal sebagai berikut: 1) kecerdasan emosional 

siswa kelas IV di MI Ma’arif Setono Ponorogo dalam kategori tinggi yaitu 7 

siswa dengan frekwensi 15 %. Dalam kategori sedang yaitu 30 siswa dengan 

frekwensi 65 %, kategori rendah  sebanyak 9 siswa dengan frekwensi 20 %. 

Dengan demikian kecerdasan emosional siswa kelas IV di MI Ma’arif Setono 

Ponorogo mayoritas adalah sedang. 2) Motivasi belajar siswa kelas IV di MI 

Ma’arif Setono Ponorogo dalam kategori tinggi 5 siswa dengan frekwensi 11 

%, untuk kategori sedang yaitu 35 siswa dengan frekwensi sebesar 76 %, dan 

untuk kategori rendah yaitu 6 siswa dengan frkwensi 13 %. Dengan demikian 

motivasi belajar siswa kelas IV di MI Ma’arif Setono Ponorogo mayoritas 

adalah sedang. 3) terdapat korelasi positif yang signifikan antara kecerdasan 

emosional dengan motivasi belajar siswa kelas IV di MI Ma’arif Setono 

Ponorogo dengan koefisien korelasi sebesar 0,417 dengan kategori sedang. 

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah bahwa dalam 

penelitian terdahulu membahas tentang hubungan kecerdasan emosional dan 



34 
 

 

motivasi belajar, dan dalam penelitian ini akan membahas tentang kecerdasan 

emosional dengan hasil belajar siswa. 

Penelitian berikutnya adalah oleh Nur Hidayah, tahun 2011 dengan 

judul Studi Korelasi antara Kecerdasan Emosional dan Hasil belajar 

pelajaran Matematika siswa Kelas IV SDN 2 Brotonegaran Ponorogo 

tahun ajaran 2010-2011. Hasil penelitian ini adalah: 1) kecerdasan 

emosional siswa Kelas IV SDN 2 Brotonegaran Ponorogo menunjukkan 

cukup, karena dari hasil penelitian siswa kelas IV didukung dengan unsur-

unsur kecerdasan emosional, yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, 

empati, dan keterampilan sosial. Hal ini dapat disampaikan bahwa hasil 

dengan kategori baik mencapai 11,43 %, kategori cukup mencapai 77,14 % 

dan kategori kurang mencapai 11,43 %.  2) hasil belajar pelajaran matematika 

siswa kelas IV SDN Brotonegaran Ponorogo menunjukkan cukup, karena dari 

hasil penelitian ditemukan bahwa hasil belajar matematika sebagian siswa 

kelas IV mendapat nilai baik. Hal ini terbukti pada hasil kategori baik 

mencapai 17,14 % kategori cukup mencapai 57,14 % dan kategori kurang 

mencapai 25, 72 %. 3) terdapat korelasi antara kecerdasan emosional dan 

hasil belajar pelajaran matematika siswa kelas IV SDN 2 Brotonegaran 

Ponorogo tahun ajaran 2010/2011. Perbedaan bahwa penelitian terdahulu 

melakukan penelitian pada siswa SDN 2 Brotonegaran Ponorogo kemudian 

dalam penelitian ini dilakukan terhadap siswa MI negeri Ma’arif. 

Penelitian berikutnya adalah dari Farah Zakiah, tahun 2009 dengan 

judul: Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosionaldan 
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Kecerdasan Spiritual terhadap pemahaman Akuntansi. Hasil penelitian 

yang dilakukan bahwa secara parsial kecerdasan intelektual, kecerdasan 

emosional, kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi.Perbedaannya bahwa penelitian ini membahas sebanyak empat 

variable dan untuk penelitian yang dilakuan peneliti melakukan penelitian 

dengan menggunakan dua variable. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah penelitian tersebut di atas, maka 

kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah: 

Jika kecerdasan emosional baik, hasil belajar pelajaran matematika siswa 

kelas IV di MIN Tanjungsepreh juga akan menghasilkan hal yang baik. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan.
51

Adapun hipotesis yang peneliti ajukan adalah sebagai 

berikut: 

Ho : Tidak ada korelasi yang signifikan antara kecerdasan emosional 

dengan hasil belajar pelajaran matematika siswa kelas IV MIN 

Tanjungsepreh Maospati Magetan tahun pelajaran 2017/2018. 
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Ha : Terdapat ada korelasi yang signifikan antara kecerdasan emosional 

dengan hasil belajar pelajaran matematika siswa kelas IV MIN 

Tanjungsepreh Maospati Magetan tahun pelajaran 2017/2018. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah merupakan penelitian kuantitatif, yang bersifat 

pengaruh yang menghubungkan 2 variabel.Variabel dalam penelitian ini 

pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi 

tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya.
52

 

Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah kecerdasan 

emosional siswa kelas IV MIN Tanjungsepreh Maospati Magetan tahun 

pelajaran 2017/2018, kemudian sebagai variabel dependennya adalah hasil 

belajar Matematika.Apabila digambarkan dapat disampaikan sebagai 

berikut: 

 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek-

obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.
53

 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV MIN 

Tanjungsepreh Maospati Magetan dengan jumlah siswa sebanyak 28 

orang. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.
54

Dalam penentuan jumlah sampel menurut 

Rusefendi dalam bukunya Subana dan Sudrajat  menyatakan: Ada dua 

jenis rumus untuk menentukan besarnya jenis ukuran sampel secara 

random, yaitu rumus kekeliruan untuk pendakatan rata-rata populasi 

dan rumusan kekeliruan untuk pendekatan populasi. Selanjutnya, kedua 

rumus tadi terbagi lagi, masing-masing untuk pengambilan sampel yang 

populasinya terbatas dan untuk populasinya tidak terbatas.
55

 

Dalam penelitian ini karena jumlah populasi kurang dari 30 

maka populasi dijadikan sampel semuanya, dengan menggunakan 

sampling jenuh.Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.Hal ini sering 

digunakan bila jumlah populasi relative kecil kurang dari 30.
56
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Dengan demikian sampel penelitian ini adalah semua siswa 

kelas IV yang sekolah di MIN Tanjungsepreh Maospati Magetan yang 

berjumlah 28 siswa.  

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Menurut Suharsimi Arikunto mendifinisikan bahwa instrument 

pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi 

sistematis dan dipermudah olehnya.
57

  yang disebut sistem, menurut 

Prajudio Atmosudirdjo adalah seperangkat komponen yang terdiri dari dua 

atau lebih yang saling berhubungan dan saling ketergantungan  satu sama 

lain untuk mencapai tujuan bersama.
58

 

Sedangkan menurut Ibnu Hajar  Instrumen pengumpulan data adalah 

merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan imformasi 

kuantitatif tentang variabel yang karaktristik dan objektif .
59

 

Dari uraian beberapa pakar di atas, dapat kita mengambil suatu 

kesimpulan bahwa instrumen pengumpulan data  adalah alat bantu yang di 

gunakan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan aneka ragam 

informasi yang diolah  secara kuantitatif dan disusun secara sistematis, 

sehingga menghasilkan keputusan yang dapat memberi jawaban atas 
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permasalahan yang termuat dalam rumusan masalah dan sekaligus memberi 

jawaban atas perihal yang disampaikan dalam tujuan penelitian ini. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dan fakta yang diperlukan penulis 

melakukan penelitian lapangan secara langsung pada lembaga atau obyek 

penelitian. Penelitian lapangan dilakukan untuk data dan informasi tentang 

objek penelitian, adapun cara pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Angket (Kuesioner) 

Angket (Kuesioner) merupakan alat teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti 

variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari 

responden.
60

 

Dalam penelitian ini angket berupa daftar pertanyaan yang 

dipergunakan untuk memperoleh data tentang permasalahan yang 

berkenaan dengan faktor kecerdasan emosional dan hasil belajar siswa 

dalam mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Daftar pertanyaan  

tersebut kemudian akan diberikan kepada siswa kelas IV MI Negeri 

Tanjungsepreh Maospati Magetan, dengan harapan dapat memberi 
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tanggapan yang yang selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam 

analisis data pada tahapan pembahasan selanjutnya.  

Skala yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang yang 

berkenaan dengan fenomena sosial. Dengan skala likert variabel yang 

akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian dari 

indikator tersebut akan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan 

item-item instrument pertanyaan dalam angket penelitian. Untuk 

keperluan analisis kuantitatif dapat diberiken skor jawaban responden 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 3.1.  

Skor Pernyataan Angket Penelitian 
 

 

Skor  

 

Penyataan 
Selalu 

(SL) 

Sering 

(S) 

Kadang-

kadang (KK) 

Tidak 

pernah (TP) 

Positif (+) 4 3 2 1 

Negatif (-) 1 2 3 4 

 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif ini analisis data merupakan kegiatan 

yang diharapkan mampu memberikan jawaban dan penyelesaian terhadap 

semua permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini.Dengan demikian 

analisis data sebagai kegiatan yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah dan melakukan penghitungan untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan.
61
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1. Uji Validitas 

Langkah selanjutnya adalah secara statistik yaitu angka korelasi 

yang diperoleh dengan melihat tanda bintang pada hasil skor total, atau 

membandingkan dengan angka bebas korelasi nilai r yang menunjukkan 

valid. Rumus perhitungannya adalah: 

 n (∑XY) – (∑X)( ∑Y) 

rxy =  

               {n∑X
2
 – (∑X)

2
}  {n∑Y

2
– (∑Y)

2
} 

 

Dimana: 

rxy = Koefisien korelasi antara skor butir (X) dengan skor variable (Y)  

n  = Jumlah responden yang diuji 

ΣX = Jumlah skor butir 

ΣY = Jumlah skor variable (Y) 

ΣX
2
 = Jumlah skor butir (X) kuadrat 

Pada penelitian ini uji validitas akan dilakukan dengan bantuan 

program SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Untuk 

menentukan nomor-nomor item yang valid dan yang gugur, perlu 

dikonsultasikan dengan tabel r product moment. Kriteria penilaian uji 

validitas adalah: 

a.  Apabila r hitung > r tabel, maka item kuesioner tersebut valid. 

b.  Apabila r hitung < r tabel, maka dapat dikatakan item kuesioner 

tidak valid. 

 

 



43 
 

 

2)  Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel.Suatu kuesioner dikatakan reliabel 

atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.
62

 Adapun cara yang 

digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini 

adalah menggunakan rumus koefisien Alpha Cronbach.  

k ∑σb
2
 

r11 =                1 –  

k – 1                σt
2
 

 

Dimana : 

r11 = reliabilitas instrument  

k = banyak butir pertanyaan 

σt
2
 = varian total  

∑σb
2
 = jumlah varian butir 

Untuk mengetahui kuesioner tersebut sudah reliabel akan 

dilakukan pengujian reliabilitas kuesioner dengan bantuan komputer 

program SPSS. Kriteria penilaian uji reliabilitas adalah : 

a.  Apabila hasil koefisien Alpha lebih besar dari taraf signifikansi 

60% atau 0,6 maka kuesioner tersebut reliabel.  

b.  Apabila hasil koefisien Alpha lebih kecil dari taraf signifikansi 

60% atau 0,6 maka kuesioner tersebut tidak reliabel. 
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3)  Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data ini menggunakan metode analisis 

statistik.Analisis korelasi sederhana (Bivariate Correlation) digunakan 

untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk 

mengetahui arah hubungan yang terjadi.Koefisien korelasi sederhana 

menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua 

variabel.Dalam SPSS ada tiga metode korelasi sederhana (bivariate 

correlation) diantaranya Pearson Correlation, Kendall’s tau-

b,dan Spearman Correlation. Pearson Correlationdigunakan untuk data 

berskala interval atau rasio, sedangkan Kendall’s tau-b,dan Spearman 

Correlation lebih cocok untuk data berskala ordinal. 

Pada bab ini akan dibahas analisis korelasi sederhana dengan 

metode Pearson atau sering disebut Product Moment Pearson. Nilai 

korelasi (r) berkisar antara 1 sampai -1, nilai semakin mendekati 1 atau 

-1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat, sebaliknya nilai 

mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai 

positif menunjukkan hubungan searah (X naik maka Y naik) dan nilai 

negatif menunjukkan hubungan terbalik (X naik maka Y turun). 

Menurut Sugiyono pedoman untuk memberikan interpretasi 

koefisien korelasi sebagai berikut:
63
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Tabel 3.2. 

Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,000 – 0,199 Sangat rendah 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,400 – 0,599 Sedang  

0.600 – 0,799 Kuat  

0,800 – 1,000 Sangat kuat 

 

Koefisien determinasi digunakan untuk mencari seberapa besar 

variasi variabel independendapat menjelaskan secara keseluruhan 

variasi variabel independen. Koefisien determinasimengukur seberapa 

besar pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap naik 

turunnya variasi nilai variabel dependen.Nilai koefisien 

determinasiadalah antara nol dan satu. Bila r = 0 berarti diantara 

variabel bebas (independent variable) dengan variabel terikat 

(dependent variable) tidak ada hubungannya, sedangkan bila r = 1 

berarti antara variabel bebas (independent variable) dengan variabel 

terikat (dependent variable) mempunyai hubungan kuat.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Sejarah Umum MIN Tanjungsepreh Maospati Magetan 

Keberadaan MIN Tanjungsepreh Kecamatan Maospati Magetan 

adalah merupakan salah satu lembaga pendidikan Madrasah Ibtida'iyah 

yang mempunyai status negeri. Lembaga pendidikan tersebut berada di 

bawah naungan Departemen agama atau Kementerian Agama Kabupaten 

Magetan, yang kurikulumnya mengikuti dinas pendidikan dasar dan 

menengah Kementerian Agama Kabupaten Magetan. 

Sebagai Madrasah Ibtida'iyah yang berada di lokasi perkotaan 

Magetan dan keadaanya memang benar-benar siap bersaing diantara 

beberapa sekolah Dasar Negeri atau beberapa sekolah unggulan lainnya 

yang ada di wilayah Maospati dan sekitarnya.Sekarang ini benar-benar 

mampu menyerap atau menarik minat siswa yang begitu banyak, sehingga 

keberadaan Madrasah Ibtida'iyah Negeri Tanjungsepreh Maospati 

menjadi salah satu sekolah yang diidolakan masyarakat di Tanjungsepreh 

dan sekitarnya. 

Di Madrasah Ibtida'iyah Negeri Tanjungsepreh keadaannya telah 

mengikuti perkembangan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, agar para 

masyarakat tertarik untuk mau menyekolahkan anaknya di Madrasah 

tersebut.Fasilitas yang ada antara lain, fasilitas gdung yang memadai, 

46 
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laboratorium mulai dari komputer, laboratorium IPA dan Biologi, 

Perpustakaan yang memadai dan lain sebagainya. 

Desa Tanjungsepreh merupakan bagian wilayah yang ada di 

Kecamatan Maospati dan merupakan bagian dari wilayah kerja 

pemerintah Kabupaten Magetan.Posisi Desa Tanjungsepreh berada di 

tengah Kecamatan Maospati dan merupakan satu desa yang mempunyai 

penduduk cukup padat.Sehingga Desa Tanjungsepreh merupakan desa 

yang ramai dan dapat dikategorikan merupakan desa yang sudah maju. 

Lembaga pendidikan yang ada di Tanjungsepreh adalah berupa 

lembaga pendidikan dasar yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD) yang 

berstatus sebagai SD Negeri atau milik pemerintah.Kemudian yang 

satunya lagi adalah berupa Madrasah Ibatida'iyah (MI) yang berstatus 

sebagai sekolah negeri pula.Di antara kedua sekolah tersebut sama-sama 

mempunyai jumlah siswa yang cukup banyak, mengingat keberadaannya 

benar-benar mampu berkompetisi dengan beberapa lembaga pendidikan 

lainnya di desa-desa sekitarnya.Oleh karena itu lembaga pendidikan 

tersebut mampu menarik minat siswa dari berbagai masyarakat yang 

berasal dari beberapa desa yang ada di sekitarnya. 

Madrasah Ibtida'iyah Negeri Tanjungsepreh Maospati Magetan 

merupakan salah satu sekolah dasar yang bernaung dibawah Departemen 

Agama atau berada dibawah Departemen Kementerian Agama Republik 

Indonesia, sehingga basis pendidikannya adalah agama Islam.Dengan 

kemampuannya bersaing dan menata lembaga tersebut sampai sekarang 
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manjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mensekolahkan anaknya di 

tempat tersebut.Hal itu terlihat dari keadaan siswa yang cukup stabil dari 

kelas 1 sampai kelas 6 mempunyai siswa yang cukup merata dan tidak 

ada jumlah siswa yang minim atau yang kurang. 

2. Keadaan Guru, Karyawan dan Murid MIN Tanjungsepreh 

a. Guru 

Para guru pengajar di Madrasah Ibtida’iyah (MI) Negeri 

Tanjungsepreh Kecamatan Maospati Magetan, adalah para sarjana, 

baik itu alumni Perguruan tinggi negeri maupun swasta. Paling tidak 

masih berstatus mahasiswa  perguruan tinggi. Para guru tersebut 

terdiri dari 16 orang, yang terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu 7 guru 

PNS dan sisanya GTT (guru tidak tetap). Hal itu mengingat Madrasah 

Ibtida'iyah Negeri Tanjungsepreh adalah merupakan lembaga 

pendidikan dasar dengan status negeri, maka jumlah guru yang 

berstatus PNS cukup banyak, namun demikian tidak cukup hanya 

dengan tenaga PNS tetapi juga didukung dengan ketersediaan tenaga 

guru tidak tetap atau GTT tersebut. 

b. Karyawan 

Karyawan di sini yang dimaksudkan adalah seluruh personil 

yang ikut serta dan menjadi bagian dalam seluruh proses yang 

berlangsung di MI Negeri Tanjungsepreh Maospati Magetan, selain 

sebagai karyawan juga ada yang merangkap sebagai pengajar di 

Madrasah tersebut. Dikala kegiatan belajar mengalami kesibukan yang 
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tinggi, maka terkadang tenaga kependidikan diperlukan membantu 

proses pembelajaran yang dilaksanakan guru, namun dikala dalam 

keadaan normal untuk kegiatan pembelajaran dilakukan oleh tenaga 

pendidik yang ada atau guru tersebut. 

Tabel 4.1 

Data Jumlah Personal Guru danKaryawan MI Negeri 

Desa Tanjungsepreh Kecamatan Maospati Magetan 

No Jabatan/ Pekerjaan Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Kepala Sekolah 

Wakil Kepala Sekolah 

Guru PNS 

Guru Tetap Yayasan 

UKS / BP  

Tata Usaha / Pustakawan 

Penjaga Sekolah 

1 

1 

6 

8 

1 

2 

1 

Jumlah 20 

Sumber: MI Negeri Tanjungsepreh 

c. Siswa  

Keberadaan Madrasah Ibtida’iyah Negeri Tanjungsepreh  

KecamatanMaospati Magetan sudah mendapatkan kepercayaan dari 

masyarakat hal ini terbukti dengan adanya siswa yang cukup banyak 

bahkan yang berasal dari luar Desa Tanjungsepreh juga ada.  

Adapun data selengkapnya keberadaan siswa di Madrasah 

Ibtida’iyah Negeri Tanjungsepreh Maospati Magetan adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.2. 

Data Jumlah Murid MI Negeri Tanjungsepreh Maospati Magetan 

Tahun Pelajaran 2017-2018 

No Tingkatan / kelas Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Kelas I 

Kelas II 

Kelas III 

Kelas IV 

Kelas V 

Kelas VI 

31 

30 

32 

28 

29 

29 

Jumlah keseluruhan 179 

Sumber: Data MI  Negeri Tanjungsepreh 

d. Keadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai 

alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala 

sesuatu yang merupakan penunjang terlaksananya suatu proses. Dalam 

dunia pendidikan, sarana pendidikan adalah semua perangkat 

peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung dapat digunakan 

dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan 

adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung 

menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Sedangkan 

prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang 

secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di 

sekolah. 

Sebagai upaya untuk memperlancar jalannya pembelajaran di 

sekolah, maka keberadaan sarana prasarana terus dilakukan 

pemenuhan agar berbagai kebutuhan proses belajar mengajar di 
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sekolah dapat tercukupi dengan baik. Selain itu bekal guru dalam 

memberikan materi yang memenuhi standar kompetensi dan 

kompetensi dasar disekolah dapat dilaksanakan dengan tersedianya 

sarana yang memadai tersebut. 

Adapun sarana dan prasarana pendidikan di Madrasah 

Ibtida’iyah Negeri Tanjungsepreh Kecamatan Maospati Magetan 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Data Sarana Pendidikan di MINegeriTanjungsepreh 

No Nama Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Perpustakaan 

Buku Pelajaran 

Buku Bacaan 

Alat Peraga 

Komputer 

Papan Tulis 

Kursi dan Meja Guru 

Kursi dan Meja Siswa 

Alat Musik 

Printer 

Ada  

Memadai  

Memadai  

Cukup  

15 unit 

Baik dan cukup 

Lengkap  

Lengkap  

Ada  

3 buah dan baik 

Sumber: Data MI Negeri Tanjungsepreh 

Selanjutnya data prasarana yang dimiliki Madrasah Ibtida’iyah 

Negeri Tanjungsepreh Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 

Data Prasarana Pendidikan di MIN Tanjungsepreh  

No Nama  Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Ruang Belajar 

Ruang Kepala Sekolah 

Ruang Guru 

Ruang Kantor  

Ruang UKS 

Ruang Komputer 

Perpustakaan 

Gudang 

Kamar Kecil 

9 ruang 

1 ruang 

1 ruang  

1 ruang  

1 ruang 

1 ruang  

1 ruang  

1 ruang 

Baik 

Sumber: Data MI Negeri Tanjungsepreh 

Dengan demikian menunjukkan bahwa keberadaan MI Negeri 

Tanjungsepreh Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan benar-benar 

mampu memberikan pelayanan yang maksimal untuk mencapai 

keberhasilan pendidikan anak didiknya.Hal itu ditunjukkan dengan 

keberadaan sarana prasarana penunjang pendidikan yang memadai, 

sehingga kegiatan belajar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

 

3. Struktur Organisasi MI Negeri Tanjungsepreh Maospati Magetan 

a. Struktur Organisasi Sekolah 

Madrasah Ibtida’iyah Negeri Tanjungsepreh Maospati adalah 

merupakan salah satu Madrasah yang ada di desa Tanjungsepreh 

Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan dengan status sebagai 

sekolah negeri.Sekarangini dalam satu desa mempunyai 1 (satu) buah 

Madrasah Ibtida’iyah Negeri dan 1 sekolah dasar negeri.Dalam 

menjalankan aktivitas sekolah, maka terdapat susunan struktur 
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organisasi Madrasah Ibtida’iyah Negeri Tanjungsepreh Maospati 

Kabupaten Magetan. 

Dengan keberadaan struktur organisasi tersebut pelaksanaan 

pendidikan akan lebih terarah dan terorganisir, sehingga dalam 

mencapai tujuan pendidikan di Madrasah Ibtida’iyah Negeri 

Tanjungsepreh akan lebih baik. Hal itu  karena semua komponen yang 

ada di sekolah akan terlibat secara langsung dalam kegiatan 

pendidikan ini, khususnya dalam menunjang kelangsungan hidup 

sekolah tersebut terutama dalam persaingan diantara beberapa sekolah 

yang sederajat.Adapun bentuk struktur organisasi dimaksud dapat 

disampaikan dalam halaman terlampir. 

Keterangan Struktur Organisasi MIN Tanjungsepreh 

Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan: 

1) Kepala Sekolah 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab : 

a) Bertanggung jawab terhadap kelangsungan dan kelancaran 

kegiatan belajar di sekolah. 

b) Mewakili sekolah jika mengadakan hubungan dengan pihak 

luar. 

c) Berkoordinasi dengan seluruh staf dan pengajar yang ada di 

sekolah. 

d) Ikut menetapkan tata peraturan baik yang diberlakukan kepada 

guru maupun kepada siswa. 
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2) B P 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

a) Menegakkan tata tertib di sekolah. 

b) Memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa di sekolah 

c) Mengambil tindakan sangsi bagi siswa yang melanggar tata 

tertib. 

3) Guru 

Tugas dan tanggung jawabnya : 

a) Menyampaikan materi pelajaran kepada siswa sesuai dengan 

tugas yang diberikan. 

b) Memberikan didikan kepada siswa dan mengarahkan siswa. 

c) Membina siswa agar berperilaku baik dan mengenal sopan 

santun baik kepada guru maupun kepada orang tua. 

4) Wali Kelas 

Mempunyai Tugas dan Tanggung jawab : 

a) Mengendalikan kelas yang dipimpinnya agar dapat 

menjalankan kegiatan belajar dengan tertib. 

b) Memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa di 

kelasnya. 

5) Staf TU 

Mempunyai Tugas dan Tanggung jawab : 

a) Menjalankan kegiatan administrasi di sekolah. 
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b) Melaksanakan tugas ketatausahaan guna menunjang 

kelancaran jalannya kegiatan belajar mengajar. 

6) Siswa 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab : 

a) Mengikuti semua tata tertib yang ditetapkan di sekolah. 

b) Harus mengikuti semua pelajaran yang diwajibkan 

kepadanya. 

4. Data Responden  

Penelitian yang akan membahas tentang kecerdasan emosional 

yang dikorelasikan dengan hasil belajar matematika. Karena dalam 

pembelajaran ini banyak mengalami hambatan dan kendala yang 

mengakibatkan siswa kurang menguasai dan kurang mampu dalam materi 

matematika, sehingga menjadikan siswa sulit mencapai prestasi 

sebagaimana yang diharapkan. 

Kemudian arah penelitian ini ditujukan pada siswa yang berada di 

kelas IV di Madrasah Ibtida’iyah Negeri Tanjungsepreh Kecamatan 

Maospati Kabupaten Magetan. Selanjutnya pengukuran dalam 

pembahasan tentang kecerdasan emosional siswa dengan hasil belajar 

matematika dengan menggunakan angket penelitian yang akan digunakan 

sebagai alat penelitian atau penggalian data yang akan mencari berbagai 

informasi berkenaan dengan pembelajaran siswa khususnya dalam mata 

pelajaran Matematika di sekolah. Data responden yang akan diteliti 

adalah: 
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Tabel 4.5.   

Data Responden 

No Nama Responden Kelas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Amrul Nur Wahyudi 

Andi Fahrudin 

Andra Dwiki Afnano 

Aris Priambodo 

Budi Setiyawan 

Dana Hamid Al-Muiz 

Harun Arrosyid 

Hawin Hudayana 

Ilyas Ihwany 

M. Eko Danu Saputro 

Rohman Fadeli 

Wawan Ade Saputro 

Diah Ayu Anggraini 

Erika Dian P. 

Imroatul Mutmainah 

Miftahul Jannah 

Qori Qoirunnisa’ 

Reza Haifa Astutik 

Risma Haifa Astutik 

Safira Puspita Sari 

Zulfa Fadila Zahro’ 

Nur Aulia Pratiwi 

Nurmalasari 

Hendra Priyanto 

Jaka Suryabrata 

Fendridiyansyah 

Lina Mayasari 

Zarkasyi Yusuf 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

Sumber data: MI Negeri Tanjungsepreh  

Berdasarkan data tersebut menunjukkan jumlah siswa yang 

menempati kelas IV, dimana jumlah dalam kelas tersebut adalah sebanyak 

28 orang siswa, dengan demikian semua siswa dijadikan responden dalam 

penelitian ini, sehingga jumlah respondennya adalah sebanyak 28. 

Selanjutnya dalam pembahasan ini akan dilakukan penelitian dengan 

menggunakan penyebaran angket untuk mengetahui sejauhmana korelasi 
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kecerdasan emosional siswa terhadap prestasi hasil belajar Matematika di 

sekolah. 

 

B. Pembahasan 

1. Deskripsi Data Khusus 

Dengan melakukan penelitian dan penyebaran angket penelitian 

terhadap siswa kelas IV di MI Negeri Tanjungsepreh Maospati Magetan 

tersebut, maka selanjutnya akan diperoleh hasil nilai skor yang berkenaan 

dengan tanggapan responden berkenaan dari angket yang dipergunakan 

sebagai pengumpulan data tersebut. Adapun data skor yang diperoleh dari 

tanggapan responden adalah sebagai berikut: 

Table 4.6.  

Data Skor Hasil Penelitian 

 

No 

 

Nama Responden 

Skor 

Kecerdasan 

Emosional 

Skor Nilai 

Matematika 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Amrul Nur Wahyudi 

Andi Fahrudin 

Andra Dwiki Afnano 

Aris Priambodo 

Budi Setiyawan 

Dana Hamid Al-Muiz 

Harun Arrosyid 

Hawin Hudayana 

Ilyas Ihwany 

M. Eko Danu Saputro 

Rohman Fadeli 

Wawan Ade Saputro 

Diah Ayu Anggraini 

Erika Dian P. 

Imroatul Mutmainah 

85 

90 

75 

80 

85 

95 

98 

100 

95 

75 

92 

95 

75 

98 

90 

75 

78 

80 

75 

70 

78 

90 

85 

80 

85 

75 

85 

90 

90 

90 
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No 

 

Nama Responden 

Skor 

Kecerdasan 

Emosional 

Skor Nilai 

Matematika 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Miftahul Jannah 

Qori Qoirunnisa’ 

Reza Haifa Astutik 

Risma Haifa Astutik 

Safira Puspita Sari 

Zulfa Fadila Zahro’ 

Nur Aulia Pratiwi 

Nurmalasari 

Hendra Priyanto 

Jaka Suryabrata 

Fendridiyansyah 

Lina Mayasari 

Zarkasyi Yusuf 

93 

94 

75 

95 

75 

92 

80 

90 

92 

90 

98 

90 

95 

95 

75 

85 

85 

85 

85 

80 

85 

75 

80 

75 

85 

80 

 

Dari data di atas terlihat hasil jawaban angket penelitian yang telah 

disebarkan kepada responden yang berjumlah 28 orang siswa kelas IV di 

MI Negeri Tanjungsepreh Maospati Magetan dengan tingkat nilai skor 

kecerdasan emosional terendah sebesar 75 dan untuk nilai skor tertinggi 

sebesar 100. Kemudian untuk skor nilai dari hasil belajar matematika 

yang diperoleh dari hasil belajar siswa tersebut kelihatan bahwa nilai 

terendah adalah 75 dan untuk nilai tertingginya sebesar 95. 

2. Analisis Data 

a. Analisis Data Tentang Kecerdasan Emosional Siswa Kelas IV 

MIN Tanjungsepreh Maospati Magetan 

Untuk menentukan kategori kecerdasan emosional siswa MIN 

Tanjungsepreh Magetan, yaitu dengan menyusun urutan kedudukan 
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atas tiga rangking atau tiga tingkatan. Dalam keperluan tersebut 

terlebih dahulu dicari mean dan standar deviasinya sebagai berikut: 

Tabel 4.7. 

Penghitungan untuk Mencari Mean dan Standar Deviasi  

Kecerdasan Emosional MIN Tanjungsepreh 

X F FX x' Fx' x'
2
 Fx'

2
 

100 1 100 5 5 25 25 

98 3 294 4 12 16 144 

95 5 475 3 15 9 225 

94 1 94 2 2 4 4 

93 1 93 1 1 1 1 

92 3 276 -1 -3 1 9 

90 5 450 -2 -10 4 100 

85 2 170 -3 -6 9 36 

80 2 160 -4 -8 16 64 

75 5 375 -5 -25 25 625 

  28 2487   -17 110 1233 

 

Dari hasil data diatas, kemudian dapat dilakukan perhitungan 

untuk menentukan mean dan standar deviasinya dengan langkah 

sebagai berikut: 

a. Mencari mean (rata-rata) dari variabel x 

              ΣFX            2487 

Mx  =                =                   = 88,8214 

                N                 28 

 

b. Mencari standar deviasi dari variabel x 

ΣFx'
2
        ΣFx'  

SDx =                -                
2
 

                  N               N  

 

                1233          -17  

        =                -                
2
 

                 28             28 

 

        =     44,0357– (-0,60714)
2
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        =     44,0357 – (0,3686)  

 

        =     43,6671  

 

        =     6,6081 

 

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Mx = 

88,8214 dan SDx = 6,6081. Untuk menentukan tingkatan kecerdasan 

emosional siswa tinggi, sedang dan rendah dibuat pengelompokan 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

1) Skor lebih dari Mx + 1.SD adalah tingkatan kecerdasan emosional 

siswa pada mata pelajaran Matematika siswa kelas IV MIN 

Tanjungsepreh Maospati Magetan tinggi. 

2) Skor kurang dari Mx- 1.SD adalah tingkatan kecerdasan 

emosional siswa pada mata pelajaran Matematika siswa kelas IV 

MIN Tanjungsepreh Maospati Magetan rendah. 

3) Dan skor antara Mx - 1.SD sampai dengan Mx + 1.SD adalah 

tingkatan kecerdasan emosional siswa pada mata pelajaran 

Matematika siswa kelas IV MIN Tanjungsepreh Maospati 

Magetan sedang. Adapun penghitungannya adalah: 

Mx + 1.SD  =  88,8214 + 1 . 6,6081 

 =  88,8214 + 6,6081 

 =  95,4295 

Mx - 1.SD  =  88,8214 - 1 . 6,6081 

 =  88,8214 - 6,6081 

 =  82,2133 
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Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 

95,4295 dikategorikan kecerdasan emosional siswa pada mata 

pelajaran matematika siswa kelas IV MIN Tanjungsepreh Maospati 

Magetan tinggi, sedangkan skor kurang dari 82,2133 dikategorikan 

kecerdasan emosional siswa pada mata pelajaran matematika siswa 

kelas IV MIN Tanjungsepreh Maospati Magetan rendah dan skor 

antara 82,2133 – 95,4295 dikategorikan kecerdasan emosional siswa 

pada mata pelajaran matematika siswa kelas IV MIN Tanjungsepreh 

Maospati Magetan sedang. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kecerdasan emosional 

siswa pada mata pelajaran matematika siswa kelas IV MIN 

Tanjungsepreh Maospati Magetan dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.8.  

Kategorisasi Kecerdasan Emosional Siswa kelas IV MIN 

Tanjungsepreh Maospati Magetan 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 >95,4295 2 7 % Baik  

2 82,2133 – 95,4295 17 61 % Cukup  

3 < 82,2133 9 32 % Kurang  

Jumlah 28   

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan kecerdasan emosional siswa pada mata pelajaran 

matematika siswa kelas IV MIN Tanjungsepreh Maospati Magetan 

dalam kategori baik dengan frekuensi 2 anak dengan prosentase 7 %, 

dalam kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 17 anak dengan 

prosentase 61 % dan dalam kategori kurang dengan frekuensi 

sebanyak 9 anak dengan prosentase 32 %. Dengan demikian secara 
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umum dapat dikatakan bahwa kecerdasan emosional siswa pada mata 

pelajaran matematika siswa kelas IV MIN Tanjungsepreh Maospati 

Magetan adalah cukup dan dinyatakan sebanyak 17 responden.  

b. Analisis Data Tentang Hasil Belajar Siswa Kelas IV MIN 

Tanjungsepreh Maospati Magetan 

Untuk menentukan kategori hasil belajar siswa MIN 

Tanjungsepreh Magetan, yaitu dengan menyusun urutan kedudukan 

atas tiga rangking atau tiga tingkatan. Dalam keperluan tersebut 

terlebih dahulu dicari mean dan standar deviasinya sebagai berikut: 

Tabel 4.9. 

Penghitungan untuk Mencari Mean dan Standar Deviasi  

Hasil Belajar siswa MIN Tanjungsepreh 

Y F FY y' Fy' y'
2
 Fy'

2
 

95 1 95 3 3 9 9 

90 4 360 2 8 4 64 

85 9 765 1 9 1 81 

80 5 400 0 0 0 0 

78 2 156 -1 -2 1 4 

75 6 450 -2 -12 4 144 

70 1 70 -3 -3 9 9 

 

28 2296 - 3 28 311 

 

Dari hasil data diatas, kemudian dapat dilakukan perhitungan 

untuk menentukan mean dan standar deviasinya dengan langkah 

sebagai berikut: 

c. Mencari mean (rata-rata) dari variabel y 

              ΣFY             2296 

Mx  =                =                   = 82,000 

                N                 28 
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d. Mencari standar deviasi dari variabel x 

ΣFy'
2
        ΣFy'  

SDx =                -                
2
 

                  N               N  

 

                311             3  

        =                -                
2
 

                 28             28 

 

        =     11,10714 – (0,10714) 
2
 

 

        =     11,10714 – (0,01148)  

 

        =     11,09566 

 

        =     3,331  

 

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa My = 82 

dan SDy = 3,331. Untuk menentukan tingkatan hasil belajar siswa 

tinggi, sedang dan rendah dibuat pengelompokan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

4) Skor lebih dari My + 1.SD adalah tingkatan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Matematika siswa kelas IV MIN 

Tanjungsepreh Maospati Magetan tinggi. 

5) Skor kurang dari Mx - 1.SD adalah tingkatan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Matematika siswa kelas IV MIN 

Tanjungsepreh Maospati Magetan rendah. 

6) Dan skor antara Mx - 1.SD sampai dengan Mx + 1.SD adalah 

tingkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika 

siswa kelas IV MIN Tanjungsepreh Maospati Magetan sedang. 

Adapun penghitungannya adalah: 
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My + 1.SD  =  82,000 + 1 . 3,331 

 =  82,000 + 3,331 

 =  85,331 

Mx - 1.SD  =  82,000 - 1 . 3,331 

 =  82,000 - 3,331 

 =  78,669 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 85,331 

dikategorikan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika 

siswa kelas IV MIN Tanjungsepreh Maospati Magetan tinggi, 

sedangkan skor kurang dari 78,669 dikategorikan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran matematika siswa kelas IV MIN Tanjungsepreh 

Maospati Magetan rendah dan skor antara 78,669 – 85,331 

dikategorikan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika 

siswa kelas IV MIN Tanjungsepreh Maospati Magetan sedang. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran matematika siswa kelas IV MIN Tanjungsepreh 

Maospati Magetan dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.10.  

Kategorisasi Hasil Belajar Siswa kelas IV MIN Tanjungsepreh 

Maospati Magetan 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 >85,331 5 18 % Baik  

2 78,669 – 85,331 14 50 % Cukup  

3 <78,669 9 32 % Kurang  

Jumlah 28   

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran matematika siswa kelas IV MIN 
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Tanjungsepreh Maospati Magetan dalam kategori baik dengan 

frekuensi 5 anak dengan prosentase 18 %, dalam kategori cukup 

dengan frekuensi sebanyak 14 anak dengan prosentase 50 % dan 

dalam kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 9 anak dengan 

prosentase 32 %. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan 

bahwa kecerdasan emosional siswa pada mata pelajaran matematika 

siswa kelas IV MIN Tanjungsepreh Maospati Magetan adalah cukup 

dan dinyatakan sebanyak 14 responden. 

c. Uji Validitas  

Dalam melakukan pengukuran terhadap tingkat kevalidan 

suatu instrument yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan 

pengukuran kriteria pengujian menggunakan korelasi product moment.  

Apabila korelasinya positif dan besarnya lebih dari 0,374 (r > 0,374) 

maka instrument dikatakan valid. Pengujian validitas dalam penelitian 

ini menggunakan SPSS versi 21.00, dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.11.  

Data Uji Validitas Kecerdasan Emosional (Variabel X) 

  TXY 

X1 Pearson Correlation .863
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 28 

X2 Pearson Correlation .817
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 28 

X3 Pearson Correlation .872
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 28 

X4 Pearson Correlation .813
**
 

Sig. (2-tailed) . 000 

N 28 
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X5 Pearson Correlation .786
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 28 

X6 Pearson Correlation .738
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 28 

X7 Pearson Correlation .756
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 28 

X8 Pearson Correlation .784
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 28 

X8 Pearson Correlation .782
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 28 

X9 Pearson Correlation .698
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 28 

X10 Pearson Correlation .762
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 28 

X12 Pearson Correlation .798
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 28 

X13 Pearson Correlation .689
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 28 

X14 Pearson Correlation .789
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 28 

X15 Pearson Correlation .804
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 28 

X16 Pearson Correlation .745
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 28 

X17 Pearson Correlation .843
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 28 

X18 Pearson Correlation .846
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 28 

X19 Pearson Correlation .813
**
 

Sig. (2-tailed) .000 
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N 28 

X20 Pearson Correlation 778
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 28 

X21 Pearson Correlation .689
**
 

 Sig. (2-tailed) .000 

 N 28 

X22 Pearson Correlation .789
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 28 

X23 Pearson Correlation .804
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 28 

X24 Pearson Correlation .745
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 28 

X25 Pearson Correlation .843
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 28 

Y1 Pearson Correlation .846
**
 

 Sig. (2-tailed) .000 

 N 28 

Y2 Pearson Correlation .813
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 28 

Y3 Pearson Correlation 778
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 28 

 

Berdasarkan hasil pembahasan dalam uji validitas terhadap 

variable gaji dengan menggunakan SPSS menunjukkan hasil nilai dari 

item 1 sebesar 0,863, untuk item 2 sebesar 0,817, untuk item 3 sebesar 

0,872, untuk item  4 diperoleh hasil 0,813, untuk item 5 sebesar 0,786, 

untuk item 6 sebesar 0.738 untuk item 7 sebesar 0.756, untuk item 8 

sebesar 0,784, untuk item 9 sebesar 0,782, untuk item 10 sebesar 

0,698, untuk item 11 sebesar 762, untuk item 12 sebesar 0,798 untuk 

item 13 sebesar 0, 989 untuk item 14 sebesar 0,789, untuk item 15 
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sebesar 0,804, untuk item 16 sebesar 0,813, untuk item 17 sebesar 

0,776 untuk item 18 sebesar 0,689, untuk item 19 sebesar 0,789, untuk 

item 20 sebesar 0,804, untuk item 21 sebesar 0,745, untuk item 22 

sebesar 0,843, untuk item 23 sebesar 0,846, untuk item 24 sebesar 

813, dan untuk item 25 sebesar 0,776. Dengan hasil tersebut 

menunjukkan bahwa Nilai KMO menandakan bahwa instrumen yang 

digunakan dalam pengukuran variable dinyatakan valid karena sudah 

memenuhi batas 0.50 (r > 0.50).  

Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa dari 25 item 

instrumen yang digunakan untuk mengukur konstruk faktor 

kecerdasan emosional siswaMI Negeri Tanjungsepreh Maospati 

Magetan agar   memenuhi kriteria sebagai pembentuk konstruk, 

sehingga layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini. 

Tabel 4.12 

Data Uji Validitas Hasil Belajar Matematika  (Variabel Y)  

  TXY 

Y1 Pearson Correlation .846
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 28 

Y2 Pearson Correlation .813
**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 28 

Y3 Pearson Correlation .778** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 28 

 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa uji validitas yang 

dilakukan terhadap 28 orang responden menghasilkan 3 item sebagai 

pengukur variabel yang dinyatakan valid.Hal ini dapat disimpulkan 
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dengan melihat bahwa setiap variabel memiliki r-hitung lebih besar 

dibandingkan r-tabel.Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh 

pernyataan yang dibuat dinilai layak dan dapat digunakan untuk 

keperluan penelitian. 

d. Uji Reliabilitas 

Dalam analisis reliabilitas item diuji dengan melihat Koefisien 

Alpha dengan melakukan reliability analysis dengan SPSS ver. 19.0 

for Windows. Sehingga dalam hal ini akanterlihat nilai Alpha-

Cronbach untuk reliabilitas keseluruhan item dalam satu variabel. 

Kemudian agar lebih teliti dalam menggunakan SPSS, juga perlu 

dilihat kolom Corrected Item Total Correlation.Hasil pengujian 

reliabilitas disajikan dalam table 4.9. sebagai berikut:  

Table 4.13.  

Hasil Uji Reliabilitas 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Kecerdasan Emosional-X 78.2112 8.134 .727 .925 

Hasil Belajar Matematika-Y 82.9268 9.591 .698 .847 

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. 
This violates reliability model assumptions. You may want to check item 
codings. 

 

Hasil analisis uji reliabilitas yang dilakukan secara keseluruhan 

dapat dikatakan reliabel, karena nilai koefisien alpha cronbach 

mempunyai nilai lebih besar dari 0,6 dan dapat juga dikategorikan 
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bahwa jika nilai alpha > 0,7 artinya reliabilitas mencukupi (sufficient 

reliability) sementara jika alpha > 0,80 ini mensugestikan seluruh item 

reliabel dan memiliki reliabilitas yang kuat. Atau, dapat pula 

memaknakannya sebagai berikut: 

 Jika alpha > 0,90 maka reliabilitas sempurna 

 Jika alpha antara 0,70 – 0,90 maka reliabilitas tinggi 

 Jika alpha antara 0,50 – 0,70 maka reliabilitas moderat atau cukup  

 Jika alpha < 0,50 maka reliabilitas rendah 

e. Analisis Korelasi 

Analisis korelasi sederhana (Bivariate Correlation) digunakan 

untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk 

mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana 

menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua 

variabel. Dalam SPSS ada tiga metode korelasi sederhana (bivariate 

correlation) diantaranya Pearson Correlation, Kendall’s tau-b, dan 

Spearman Correlation. Pearson Correlation digunakan untuk data 

berskala interval atau rasio, sedangkan Kendall’s tau-b, dan Spearman 

Correlation lebih cocok untuk data berskala ordinal. 

Pada bab ini akan dibahas analisis korelasi sederhana dengan 

metode Pearson atau sering disebut Product Moment Pearson. Nilai 

korelasi (r) berkisar antara 1 sampai -1, nilai semakin mendekati 1 

atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat, sebaliknya 

nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin 
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lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah (X naik maka Y 

naik) dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik (X naik maka 

Y turun).Hasil analisis dapat disampaikan sebagai berikut: 

Tabel 4.14.  

Model Summary 
Model Summary

b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 .935
a
 .874 .853 .01171 

a. Predictors: (Constant), Kecerdasan Emosional-(X) 

b. Dependent Variable: Hasil Belajar Matematika-(Y) 
 

Dari hasil perhitungan di atas dapat dijelaskan angka r sebesar 

0,935 menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara kecerdasan 

emosionalatau variable independennya adalah kuat karena nilainya di 

atas 0,5, dengan nilai berupa nilai positif terhadap hasil belajar 

Matematika siswa MI Negeri di Tanjungsepreh Maospati. 

Nilai atau angka rsquare atau koefisien determinasinya adalah 

0,874 (berasal dari 0,935 x 0,935). Namun untuk jumlah variable 

independen yang terdiri dari tiga, maka lebih baik digunakan Adjusted r 

Square yaitu 0,853 (selalu lebih kecil dari rSquare). Hal ini berarti 85,3 

% variasi dari hasil belajar matematikasiswa MI Negeri Tanjungsepreh 

Maospati Magetan bisa dijelaskan oleh variasi dari 

variableindependent.  Sedangkan sisanya (100 % - 85,3 % = 14,7 %) 

dijelaskan oleh variable lain di luar model. 
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f. Uji Korelasi 

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara tingkat 

kecerdasan emosional dengan hasil belajar matematika siswa MI Negeri 

Tanjungsepreh Maospati Magetan adalah dengan menggunakan 

perhitungan korelasi product moment. Aapun langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun hipotesis Ha dan Ho 

Ho : rxy = 0 (Tidak ada korelasi antara tingkat kecerdasan emosional 

dengan hasil belajar matematika siswa MI Negeri 

Tanjungsepreh Maospati Magetan tahun pelajaran 

2017-2019) 

Ha : rxy ≠ 0  (Ada korelasi antara tingkat kecerdasan emosional 

dengan hasil belajar matematika siswa MI Negeri 

Tanjungsepreh Maospati Magetan tahun pelajaran 

2017-2019) 

2) Menentukan nilai interval Variabel X dan Y 

Untuk variabel X 

Untuk menentukan nilai k dengan rumus : 

k =  1 + 3,322 log n  

 =  1 + 3,322 log 28 

 =  1 + 4.807458980 

 =  5,807458980 

R = H = 100 L = 75    H - L = 100 – 75   = 25   
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R   

                =  i 

K 

 

25   

                =  4,166667  sehingga i = 5 dan k  = 6     

    6 

 

Berarti interval terkecil 75 – 79  dan interval terbesar 96 – 100.  

Untuk variabel Y 

Karena jumlah data sama dengan variabel X maka nilai k sama. 

R = H = 95 L = 75    H - L = 95 – 75   = 20   

R   

                =  i 

K 

 

20 

                =  3,333333  sehingga dibulatkan = 4 dan k  = 6     

    6 

 

Berarti interval terkecil 75 – 78  dan interval terbesar 97 – 100. 

3) Menyiapkan peta korelasi, yang sebelah atas variabel X dengan 

interval yang paling kecil di sebelah kiri dan yang sebelah bawah 

variabel Y dengan interval terendah berada di baris paling bawah dan 

interval terbesar berada paling atas. 
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X 

Y  
75-79 80-84 85-89 90-94 95-100 f(y) y'

 
fy'

 
y'

2 
fy'

2 
x'y' 

75-78 
    +18 

3 
3 +3 9 9 27 18 

79-82 
   +8 

4 

 
4 +2 8 4 16 8 

83-86 
 +4 

4 

0 

6 

  
10 +1 10 1 10 4 

87-90 
 0 

1 

0 

2 

0 

5 

0 

3 
11 0 0 0 0 0 

91-95 
+22 

6 

+19 

11 

0 

11 

-4 

2 

 
32 -3 -51 1 89 37 

f(x) 6 16 19 12 7 60 - -24 - 142 67 

x'
 

-2 -1 0 +1 +2 -      

fx'
 

-12 -16 0 11 14 -3     

x'
2 

4 1 0 1 4 -     

fx'
2 

24 16 0 11 28 89     

x'y' 22 23 0 4 18 67  sama 

 

4) Masing-masing (antara variabel X dan variabel Y) dipasangkan dan 

ditulis di kotak yang berpotongan sepasang demi sepasang dengan 

menggunakan turus/ lidi sampai selesai/ habis, lalu tiap-tiap kotak 

diangkakan. Kemudian jumlahkan frekwensi masing-masing kotak 

untuk variabel Y ke kanan dan untuk variabel X ke bawah. 

5) Mengisi kolom x' (+5, +4, +3, ….., -3. -2, -1) dan y' (+4,+3,….,-4,-3) 

6) Mengalikan masing-masing frekwensi dengan x' dan mengalikan 

masing-masing frekwensi dengan y'. 

7) Mengkuadratkan x' atau disimbulkan x'
2
 kemudian masing-masing 

dikalikan dengan frekwensi yang disimbolkan fx'
2
.  

Mengkuadratkan y' atau disimbulkan y'
2
 kemudian masing-masing 

dikalikan dengan frekwensi yang disimbolkan fy'
2
.  
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8) Mencari x'y' yaitu dengan melihat satu kotak yang ada frekwensinya 

kemudian dikalikan dengan x' dan y' yang lurus dengan kotak 

tersebut. 

9) Setelah masing-masing kotak selesai maka kolom x'y' dapat diisi 

dengan cara menjumlahkan masing-masing baris ke kanan untuk Y 

dan ke bawah untuk X. 

10) Semua kotak fy', f(y')
2
, x'y', fx', f(x')

2
, x'y', sehingga untuk 

memastikan hitungan tersebut benar maka x'y' baik pada variabel X 

dan variabel Y harus sama. 

11) Nilai-nilai yang didapatkan dimasukkan dalam rumus: 

δfx'         -3 

Cx'       =              =              = 0,107 

                    N          28 

 

δfy'         -24 

Cy'       =              =              = 0,857 

                    N          28 

 

 

     δfx'
2δfx' 

SDx     =  i                -  (             )
2 

                          N              N 

 

                          89               -3 

SDx  =  1                -  (   ) 

                         28               28 

 

SDx    =     3,17857  -  (-0,10714)
2
 

 

  =     3,17857  - (0,0115)  

 

   =3,16707         =  1,779626 

     δfx'
2δfx' 

SDx     =  i                -  (             )
2 

                          N              N 



76 
 

 

 

 

                         142             -24 

SDy =  1                -  (          ) 

                         28               28 

 

SDy =     5,0714  -  (-0,8571)
2
 

 

  =     5,0714 - (0,7346)  

 

   =4,3368    

=  2,082498 

12) Mencari nilai Standar Deviasi  

δfx'y' 

                 N      -  Cx' Cy' 

rxy  =  

                  SDx'    SDy'    

 

67 

                28     -  (-0,1)(-0,8) 

 = 

1,779626  x  2,082498 

 

        2,2333333 – 0,08 

 = 

            3,706069 

 =  0.5810289  

 

 =  0.581 

 

C. Pembahasan dan Interpretasi 

1. Berdasarkan tabel analisis di atas, dapat diketahui bahwa kecerdasan 

emosional dengan hasil belajar matematika siswa kelas IV MI Negeri 

Tanjungsepreh dalam kategori baik ditentukan oleh 4 responden, dalam 

kategori cukup ditentukan oleh 19 responden dan dalam kategori 

kurang ditentukan oleh 5 responden.  
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2. Berdasarkan tabel analisis data di atas, dapat diketahui bahwa hasil 

belajar matematika siswa kelas IV Desa Tanjungsepreh Maospati 

Magetan tahun pelajaran 2017/2018 Desa Tanjungsepreh Maospati 

Magetan dalam kategori baik ditentukan oleh 3 responden, dalam 

kategori cukup ditentukan oleh 19 reponden dan dalam kategori kurang 

ditentukan oleh 6 responden.  

3. Berdasarkan perhitungan uji korelasi diperoleh rhitung = 0,581 dan r tabel 

= 0,374 pada taraf signifikansi 5 %, maka rhitung> r  tabel atau 0,581 > 

0,374 sehingga Ho ditolak / Ha diterima. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

1. Kecerdasan emosional siswa kelas IV MI Negeri Tanjungsepreh dalam 

kategori baik ditentukan oleh 4 responden, dalam kategori cukup 

ditentukan oleh 19 responden dan dalam kategori kurang ditentukan oleh 

5 responden.  

2. Hasil belajar matematika siswa kelas IV Desa Tanjungsepreh Maospati 

Magetan tahun pelajaran 2017/2018 Desa Tanjungsepreh Maospati 

Magetan dalam kategori baik ditentukan oleh 3 responden, dalam 

kategori cukup ditentukan oleh 19 reponden dan dalam kategori kurang 

ditentukan oleh 6 responden.  

3. Terdapat korelasi yang signifikan antara kecerdasan emosional dan hasil 

belajar matematika siswa MI negeri Tanjungsepreh Maospati Magetan 

dengan rhitungsebesar 0.581 dan rtabel  sebesar 0,374. 

B.  Saran-saran 

1.  Setiap siswa perlu diperhatikan keadaan inteligensinya khususnya 

tentang kecerdasan  emosionalnya, jika keberadaan kecerdasan 

emosional yang baik dan kemudian jalan kegiatan yang dilakukan 

sejalan, maka akan sangat membantu keberhasilan dalam kehidupannya 

dimasa sekarang atau dimasa yang akan datang. 
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2. Hasil belajar semua mata pelajaran bukan hanya dipengaruhi oleh 

faktor kecerdasan emosional saja, melainkan juga didukung oleh faktor 

bawaan dari siswa tersebut, sehingga harus ada perhatian dari guru mata 

pelajaran yang akan disajikan, dengan maksud siswa tersebut mampu 

menangkap ilmu secara maksimal dari materi yang disampaikan guru 

tersebut. Oleh karena itu guu seyogyanya juga memahami keadaan 

siswa terutama berkaitan dengan bakat yang ada pada siswa tersebut. 

3. Besarnya korelasi antara kecerdasan emosional dan hasil belajar 

matematika dapat membantu guru dalam melakukan pembelajaran dis 

ekolah, sehingga semua siswa perlu dilakukan penggalian kemampuan 

yang ada pada siswa tersebut, sehingga pretasi belajar siswa dapat 

dicapai secara maksimal. Bentuk belajar atau cara belajar yang berbada 

jang dipermasalahkan, tetapi hasil akhir yang menjadi tujuan 

pembelajaran akan lebih efektif bagi proses pembelajaran di sekolah. 
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