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Banyak orang yang mengatakan penentu keberhasilan 

belajar atau kesuksesan hanya dengan Intelegensi (IQ) yang 

tinggi namun tidak kalah pentignya 80%  kecerdasan 

emosional berperan menyongkong kesuksesan seseorang. 

Kemampuan membaca pemahaman tidak hanya diperlukan 

peserta didik dalam mengikuti mata pelajaran Bahasa 

Indonesia saja, namun hampir semua mata pelajaran 

membutuhkan kemampuan membaca pemahaman yang 

memadai, termasuk mata pelajaran Matematika yang 

sebagian besar berkaitan dengan kegiatan berhitung. 

Tujuan dari penelitian ini adalah, (1) mengetahui 

tingkat  kecerdasan emosional siswa kelas V  MIN 1 

Ponorogo, (2) mengetahui kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas V MIN 1 Ponorogo, (3) mengetahui 

kemampuan penyelesaian masalah matematika siswa kelas 

V MIN 1 Ponorogo, (4) mengetahui adakah korelasi positif 

yang signifikan antara kecerdasan emosional, kemampuan 

membaca pemahaman dan kemampuan penyelesaian 

masalah matematika di MIN 1 Ponorogo. 



 
 

 Pada penelitian ini, penulis mengambil tempat 

penelitian di MIN 1 Ponorogo. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian pendekatan kuantitatif yang bersifat 

korelasional dengan menggunakan analisis product moment. 

Ada 38 siswa kelas V yang dijadikan sampel penelitian. 

Sampel ini diambil dengan teknik sampling pupporsive dari 

populasi siswa kelas V. Penelitian ini menggunakan angket 

dan tes kemampuan sebagai instrumendalam pengumpulan 

data. 

Dari analisis data ditemukan: 1) Kecerdasan 

emosional pada siswa kelas V MIN 1 Ponorogo dapat 

dikatakan dalam kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 

23 responden (60.53%), 2) Kemampuan membaca 

pemahaman pada siswa kelas V MIN 1 Ponorogo dapat 

dikatakan dalam kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 

26 responden (68.42%), 3) Kemampuan penyelsaian 

masalah matematika siswa kelas V MIN 1 Ponorogo dapat 

dikatakan dalam kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 

sebanyak  26 responden (65,79%). 4) Terdapat korelasi yang 

signifikan antara kecerdasan emosional, kemampuan 

membaca pemahaman dan kemampuan penyelesaian 

masalah matematika siswa kelas V MIN 1 Ponorogo Fhitung = 

10,194 dan Ftabel = 3,27 atau Fhitung  > Ftabel dengan kategori 

kuat, sehingga Ho ditolak/ Ha diterima. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka 

mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaiakan diri 

sebaik mungkin terhadap lingkungannya dan dengan 

demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya 

yang memungkinkan untuk berfungsi secara kuat dalam 

kehidupan masyarakat. Pendidikan di sekolah 

merupakan salah satu jalur yang sangat penting dalam 

rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

Indonesia. Hal itu diperkuat dengan UU sistem 

pendidikan nasional No. 20 tahun 2003 Bab I ketentuan 

umum pasal I ayat 1, disebutkan 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 spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat 

bangsa dan negara.
1
 

Belajar merupakan hal yang paling vital dalam 

setiap usaha pendidikan, sehingga tanpa belajar tak ada 

pendidikan. Belajar adalah proses perubahan perilaku 

berkat pengalaman dan latihan. Artiya, tujuan kegiatan 

                                                           
1
 Oemar Malik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006), 79. 
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adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut, 

pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan 

meliputi segenap aspek organisme atau pribadi.
2
 Makna 

dari suatu belajar ditandai dengan perubahan tingakah 

laku karena memperoleh pengalaman baru. Agar siswa 

mendapat pengalaman baru maka siswa harus mengikuti 

kegiatan belajar. 

Kegiatan belajar tersebut sangat diperlukan, 

mengingat semakin banyak tuntutan kehidupan 

masyarakat. Semakin tinggi taraf perkembangan 

masyarakat yang harus dipenuhi. Proses belajar di 

sekolah adalah proses yang sifatnya kompleks dan 

menyeluruh. Banyak orang yang bilang bahawa untuk 

meraih prestasi yang tinggi dalam belajar seseorang 

harus memliki IQ (Intelegence Quetiont), karena 

intelegensi merupakan bekal potensial yang akan 

membantu memudahkan belajar dan menghasilkan 

prestasi belajar yang optimal. 

Salah satu faktor yang paling penting penentu 

keberhasilan belajar ataupun kesuksesan adalah emosi. 

Dari hasil penelitian psikologi terdahulu penentu 

keberhasilan belajar atau kesuksesan tidak hanya dengan 

Intelegensi (IQ) namun keberhasilan maupun prestasi 

ditentukan oleh kecerdasan emosional. 

  Goleman menyatakan kecerdasan emosional adalah 

kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya 

dengan intelegensi, menjaga keselarasan emosi dan 

                                                           
2
 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: 

Rineka Cipta , 2010), 10  - 11. 
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pengungkapannya melalui keterampilan kesadaran diri, 

pengendalian diri, motivasi, empati, dan keterampilan 

sosial. Menurut Aunurrahman yang dikutip oleh 

Goleman bahwa kecerdasan emosional tidak kalah 

pentingnya dengan kecerdasan akademik, di mana 

kecerdasan emosional justru lebih banyak menentukan 

sikap positif seseorang, kemampuan melihat masalah, 

kemampuan mengatasi kegagalan dan akan mencapai 

kesuksesan. Dengan demikian kecerdasan emosional 

akan memberikan kekuatan kepada setiap individu untuk 

mencapai kesuksesan itu. Kecerdasan emosional juga 

membantu siswa dalam menyelesaikan masalah seperti 

masalah soal cerita matematika.
3
 

Kemampuan membaca pemahaman tidak hanya 

diperlukan peserta didik dalam mengikuti mata pelajaran 

Bahasa Indonesia saja, namun hampir semua mata 

pelajaran membutuhkan kemampuan membaca 

pemahaman yang memadai, termasuk mata pelajaran 

Matematika yang sebagian besar berkaitan dengan 

kegiatan berhitung.
4
 Membaca dapat membantu 

keberhasilan siswa dalam mempelajari berbagai bidang 

studi. Membaca pemahaman merupakan salah satu jenis 

keterampilan membaca yang dapat membantu siswa 

belajar. Bagi siswa sekolah dasar kelas lima ketika 

menjumpai soal cerita seharusnya sudah tidak menjadi 

hambatan. Siswa sekolah dasar kelas V sudah dibekali 

                                                           
3
 Danil Goleman, Emotional Intelegence (Alih Bahasa: T. 

Hermaya, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 519. 
4
 Dalman,  Keterampilan Membaca (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada 2014), 85 - 86. 
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kemampuan dalam membaca pemahaman yang dapat 

dipergunakan dalam menyelesaikan dan menemukan 

permasalahan yang ada dalam sebuah soal cerita 

matematika, kenyataanya masih ada saja siswa yang 

kesulitan ketika mengerjakan soal cerita matematika. 

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan 

guru matematika di MIN 1 Ponorogo guru selalu 

memberikan motivasi dalam managemen emosionalnya, 

selain itu ada kegiatan yang dikelola melalui kegiatan 

kepramukaan yang dapat untuk melatih kedisiplinan dan 

rasa percaya diri, namun masih banyak siswa yang 

sering ramai sendiri, enggan memgerjakan soal dan 

malas belajar.  

Berdasarkan observasi saat kegiatan belajar 

mengajar khususnya pada saat pembelajaran matematika 

dari jumlah 19 anak perkelas terlihat 10 anak yang 

antusias dalam mengikuti pembelajaran, memperhatikan 

guru saat menjelaskan hal ini dikarenakan siswa tersebut 

memiliki motivasi dan kesadaran diri bahwa belajar 

adalah kebutuhan yang sangat penting. Untuk siswa 

yang lainnya 9 siswa kurang antusias dan malas 

mengikuti pembelajaran dan ramai sendiri dengan 

aktivitasnya.  

Pembelajaran. matematika sendiri guru sering 

memberi penugasan secara kerjasama untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan. Dari serangkain itu 

masih ada nilai matematika di bawah rata-rata dalam 

penyelesaian soal cerita, karena siswa kurang kosentrasi 

dan kurang semangat dalam pembelajaran, karena 

mereka menganggap soal cerita itu sulit. Beda halnya 
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dengan siswa yang dapat memiliki kemampuan 

membaca pemahaman yang baik, mereka bisa 

mngerjakan dengan benar sesuai langkah penyelesaian 

masalah matematika pada soal cerita. Guru memberi 

tugas mengerjakan soal cerita ada 10 siswa yang 

menjawab dengan benar sesuai langkah penyelesaian, 4 

siswa mengerjakan benar namun masih salah dalam 

langkah penyelesaian dan 5 anak masih banyak soal 

yang salah saat dikerjakan. 

 Kemampuan membaca pemahaman sangat 

diperlukan dalam mengerjakan soal cerita matematika 

karena siswa yang mampu memahami bacaan lebih 

mudah dalam mengerjakan soal cerita dibanding dengan 

siswa yang kurang memahami dari isi suatu bacaan. 

Dalam menyelesaikan soal cerita langkah awal membaca 

dan memahami isi beserta maksud dari soal cerita yang 

ada, kemudian menuliskan hal-hal yang diketahui dan 

yang ditanyakan dari soal cerita, lalu mengubah isi soal 

dalam bentuk kalimat matematika dan 

menyelesaikannya. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti imgin 

mengetahui sejauh mana kecerdasan emosionl dan 

kemampuan membaca pemahaman serta kemampuan 

menyelesaian masalah soal cerita matematika maka, 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di MIN 1 

Ponorogo dengan judul “KORELASI KECERDASAN 

EMOSIONAL, KEMAMPUAN MEMBACA 

PEMAHAMAN DAN KEMAMPUAN 

PENYELESAIAN MASALAH MATEMATIKA 

SISWA KELAS V MIN 1 PONOROGO”  
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B. BATASAN MASALAH 

Banyak faktor atau variabel yang dapat 

ditindaklanjuti dalam penelitian ini. Namun, karena 

keterbatasan waktu, dana, tenaga, dan lain sebagainya 

maka perlu adanya batasan maslah. Adapun batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Kecerdasan 

emosional dan kemampuan membaca pemahaman yang 

turut mempengaruhi kemampuan penyelesian masalah 

matematika siswa kelas V MIN 1 Ponorogo” 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Setelah mengetahui batasan masalah serta 

rujukan dari latar belakang, maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kecerdasan emosional siswa kelas V di 

MIN 1 Ponorogo? 

2. Bagaimana tingkat  kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas V di MIN 1 Ponorogo? 

3. Bagaimana kemampuan penyelesaian masalah 

matematika siswa kelas V di MIN 1 Ponorogo? 

4. Adakah korelasi positif yang signifikan antara 

kecerdasan emosional, kemampuan membaca 

pemahaman dan kemampuan penyelesaian masalah 

matematika siswa kelas V di MIN 1 Ponorogo? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui tingkat  kecerdasan emosional 

siswa kelas V di MIN 1 Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas V di MIN 1 Ponorogo. 

6 
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3. Untuk mengetahui kemampuan penyelesaian 

masalah matematika siswa kelas V di MIN 1 

Ponorogo. 

4. Untuk mengetahui ada korelasi positif yang 

signifikan antara kecerdasan emosional, kemampuan 

membaca pemahaman dan kemampuan penyelesaian 

masalah matematika di MIN 1 Ponorogo. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan masalah dan tujuan di atas peelitian 

ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan 

kontribusi teoritis bagi pengembangan proses dan 

inovasi pembelajaran matematika di sekolah dasar 

dan diharapkan dapat mengetahui korelasi 

kecerdasan emosional dan kemampuan membaca 

pemahaman dengan kemampuan penyelesaian soal 

cerita matematika kelas V di MIN 1 Ponorogo. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi siswa  

Membantu siswa untuk menguasai dan 

memahami pelajaran dan dengan hasil 

penelitian ini diharapkan peserta didik akan 

selalu meningkatkan penyelesaian soal cerita 

khususnya pelajaran Matematika. 

b. Bagi pendidik  

Dapat merencanakan proses 

pembelajaran yang lebih aktif, efektif, dan 

efisien. 
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c. Bagi Sekolah atau Lembaga 

Dapat meningkatkan kualitas sekolah 

dalam mencetak peserta didik yang bermutu. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan tambahan pengetahuan dan 

pengalaman mengajar sehingga termotivasi 

untuk meningkatkan kualitas diri sebagai calon 

pendidik yang profesional dan dapat dijadikan 

sebagai kajian dan  penunjang dalam 

pengembangan pengetahuan penelitian yang 

berkaitan dengan topik tertentu. 

 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan digunakan untuk 

mempermudah dan memberikan gambaran terhadap 

maksud yang terkandung dalam penelitian ini, untuk 

mempermudah penulisan penelitian ini dibagi menjadi 

lima bab yang dilengkapi dengan pembahasan-

pembahasan yang dipaparkan secara sistematis yang 

berisi. 

BAB I            : Pendahuluan yang berisi tinjauan secara 

global permasalahan yang  dibahas 

Dengan tujuan untuk memudahkan 

dalam memaparkan data, yaitu terdiri 

dari latar belakang masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan 
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BAB II : Kajian pustaka bermaksud untuk 

memudahkan peneliti dalam menjawab 

hipotesis, yang berisi ladasan teori, hasil 

telaah peneliti terdahulu, kerangka 

berfikir dan pengajuan hipotesis 

BAB III :  Metode penelitian yang meliputi 

rancangan penelitian, populasi sampel 

dan  responden, instrument pengumpulan 

data, teknik pengumpulan data dan 

Teknik analisis data 

BAB IV : Hasil penelitian yang berisi gambaran 

umum lokasi penelitian deskripsi 

data,analisis data (pengajuan hipotesis) 

dan intepretasi dan pembahasan 

BAB V : Penutup bermaksud agar pembaca dan 

penulis mudah dalam melihat inti dari 

hasil penelitian, yang berisi kesimpulan 

dan saran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN ATAU TELAAH HASIL 

PENELITIAN TERDAHULU KERANGKA 

BERFFIKIR  DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil telaah yang dilakukan peneliti sebelumnya 

yang ada kaitannya dengan variabel yang diteliti 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Roidatul Afifah 

pada tahun 2017, dengan judul “Korelasi 

Kecerdasan Emosional, Motivasi dengan Hasil 

Belajar Siswa Kelas V MI Ma’arif Setono 

Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana tingkat 

kecerdasan emosional siswa kelas V MI Ma’arif  

Setono Jenangan Ponorogo? (2) Bagaimana tingkat 

motivasi siswa Kelas V MI Ma’arif Setono 

Jenangan Ponorogo? (3)  Adakah korelasi yang 

signifikan antara kecerdasan emosional, motivasi 

dan hasil belajar siswa Kelas V MI Ma’arif Setono 

Jenangan Ponorogo. Hasil penelitian itu 

menyimpulkan (1) Siswa Kelas V MI Ma’arif 

Setono Jenangan Ponorogo memiliki kecerdasan 

emosioanl  kategori cukup dengan presentase 

64,40%. (2) Siswa Kelas V MI Ma’arif Setono 

Jenangan Ponorogo memiliki motivasi belajar 

dengan kategori cukup dengan presentase 69,20%. 

Hal ini terbukti adanya korelasi yang signifikan 

antara kecerdasan emosional, motivasi dan hasil 

belajar siswa Kelas V MI Ma’arif Setono Jenangan 

10 
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Ponorogo maka diperoleh rhitung = 0,504 dan rtabel = 

0,388 dengan uji signifikan diperoleh hasil Fhitung 

3,911 > Ftabel =3,42 dengan kategori sedang.
5
 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Latifah Dika R. 

pada tahun 2016 dengan judul “Korelasi 

Kecerdasan Emosional dengan Kemampuan 

Membaca Pemahaman Siswa Kelas III Di SDN 1 

Nologaten Tahun Pelajaran 2015/2016”. Dengan 

rumusan masalah: (1) Bagaimana tingkat 

kecerdasan emosional siswa kelas III SDN 1 

Nologaten? (2) Bagaimana tingkat kemampuan 

membaca pemahaman siswa kelas III SDN 1 

Nologaten ? (3) Adakah  korelasi positif yang 

signifikan antara kecerdasan emosional dengan 

kemampuan membaca peamahaman siswa kelas III 

SDN 1 Nologaten? Hasil penelitian itu 

menyimpulkan (1) kecerdasan emosional siswa 

kelas III SDN 1 Nologaten adalah sedang, 

sebanyak 5 siswa dengan presentase 12,5% 

kategori tinggi, 30 siswa dengan presentase 75% 

kategori sedang dan 5 siswa dengan presentase 

12,5% kategori rendah. (2) Kemampuan membaca 

siswa kelas III SDN 1 Nologaten dalam kategori 

sedang. Sebanyak 7 siswa dengan presentase 17,5% 

kategori tinggi, sebanyak 35 siswa dengan 

presentase 62,5% dan sebanyak 8 siswa dengan 

presentase 20% dengan kategori rendah. Ada 

                                                           
5
 Roidotul Afifah, “Korelasi Kecerdasan Emosional Motivasi 

dengan Hasil Belajar Siswa” (Skripsi, IAIN Ponorogo). 

11 
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korelasi positif yang signifikan antara kecerdasan 

emosional dengan kemampuan membaca 

peamahaman siswa kelas III SDN 1 Nologaten 

dibuktikan dengan uji hipotesis dengan analisis 

produk moment yang menunjukkan rxy = 0,386 > rt 

= 0,304 pada taraf signifikan 5 %.
6
 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyuni pada 

tahun 2015 dengan judul “Korelasi Kecerdasan 

Emosional dengan Kemampuan Pemecah Masalah 

Matematika Siswa Kelas V MIN Paju Ponorogo 

tahun pelajaran 2014-2015. Dengan rumusan 

masalah (1) Bagaimana Tingkat Kecerdasan 

Emosional siswa kelas V MIN Paju Ponorogo? (2) 

Bagaimana tingakat kemampuan pemecah masalah 

matematika siswa V MIN Paju Ponorogo? (3) 

Adakah korelasi positifyang signifikan kecerdasan 

emosional dengan kemampuan pemecah masalah 

matematika siswa V MIN Paju Ponorogo?. 

Hasil penelitian itu menyimpulkan (1) 

kecerdasan emosional siswa kelas V MIN Paju 

Ponorogo adalah cukup dengan prosentase 52,38%. 

(2) Kemampuan pemecah masalah matematika 

siswa kelas V MIN Paju Ponorogo adalah cukup 

dengan prosentase 57,14%. (3) Terdapat korelasi 

antara kecerdasan emosional dengan kemampuan 

pemecah masalah matematika siswa kelas V MIN 

                                                           
6
 Puji Hastuti, “Korelasi Kecerdasan Emosional dengan 

Kemampuan Membaca Pemahaman”, (Skripsi. STAIN Ponorogo). 
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Paju Ponorogo dengan koefisien korelasi product 

moment sebesar 0.595 degan kategori sedang
7
 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terlebih dahulu lebih fokus pada kecerdasan 

emosional dan kemampuan membaca pemahaman 

dengan penyelesaian masalah matematika. 

Penelitian terdahulu yang pertama hanya meneliti 

hubungan kecerdasan emosional dan motivasi 

belajar dengan hasil belajar siswa. Penelitian 

terdahulu yang kedua hanya meneliti hubungan 

kecerdasan emosional dengan kemampuan 

membaca pemahaman. Penelitian yang akan saya 

lakukan lebih fokus pada adanya hubungan antara  

kecerdasan emosional dan kemampuan membaca 

pemahaman dengan kemampuan penyelesaian 

masalah matematika siswa kelas 5. 

 

B. Landasan Teori 

1. Kecerdasan Emosional 

a. Pengertian Kecerdasan 

Kata intelegensi erat sekali hubungannya 

dengan kata intelek yang berarti memahami. 

Sehubungan dengan pengertian intelegensi ini ada 

yang mendefinisikan intelegensi merupakan 

kemampuan untuk berfikir abstrak, kemampuan 

menyesuaikan diri dengan lingkungan ada pula 

yang mendefinisikan intelegensi sebagai intelek 

                                                           
7
 Tri Wahyuni , “Korelasi Kecerdasan Emosional dengan 

Kemampuan Pemecah Masalah”, (Skripsi. STAIN Ponorogo). 
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sekaligus pengetahuan serta teknik untuk 

memproses yang disediakan oleh indra.
8
 Dengan 

demikian dapatlah disebut intelegensi adalah 

kesempurnaan perbuatan kecerdasan. Yang 

dimaksud kecerdasan ialah kecerdasan yang efisien 

memenuhi ketiga ciri yang hakiki yang meliputi 

cepat, cekatan dan tepat.
9
 

Kecerdasan adalah kemampuan seseorang 

merespon dan menyelelesaikan dari hal-hal yang 

bersifat kuantitatif, fenomenal seperti matematika, 

fisika, data-data sejarah dan sebagainya. 

Sedangakan pengukur kecerdasan atau intelgensi 

yang kazim disebut dengan IQ.
10

 Selain faktor 

kecerdasan ada faktor lain dalam menentukan 

prestasi belajar anak, seperti kesehataan jasmani 

dan ruhani, fasilitas belajar, gizi, dan lingkungan 

tempat belajar.
11

 

b. Pengertian Emosi 

Dari segi etimologi, emosi berasal dari akar 

kata bahasa latin “movere” yang berarti 

menggerakkan, bergerak. Kemudian ditambah 

dengan awalan “e” untuk memberi arti bergeraak 

menjauh. Makna ini menyiratkan pesan bahwa 
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kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak 

dalam emosi.
12

 

Menurut William James yang dikutip Alex 

Sobur emosi adalah kecenderungan untuk memiliki 

perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek 

tertentu dalam lingkungannya. Crow dan Crow 

yang juga dikutip Alex Sobur mengartikan emosi 

suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu 

yang berfungsi sebagai inner adjustment 

penyesuaian diri terhadap lingkungan untuk 

mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu 
13

 

Emosi adalah trilogi mental yang terdiri dari 

kognisi, emosi,dan motivasi.Akar kata 

emosiadalah movere, kata kerja Bahasa Latin yan 

berarti menggerakkan atau bergerak ditambah 

awalan “e-“ untuk memberi arti bergerak menjauh. 

Ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak 

merupakan hal yang mutlak dalam emosi.
14

 Emosi 

adalah sistem isyarat yang berfungsi sebagai alarm 

berupa informasi yang dibutuhkan dan mengarah 

kepada berbagai jalan keluar, aksi, dan perubahn 

pada saat tertentu dalam kehidupan manusia.
15
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Emosi adalah suatu keadaan yang kompleks 

pada diri organisme, yang meliputi perubahan 

secara badaniah dalam bernafas, detak jantung, 

perubahan kelenjar dan kondisi mental seperti, 

keadaan menggembirakan yang ditandai dengan 

perasaan yang kuat dan biasanya disertai dengan 

dorongan yang mengacu pada suatu bentuk 

perilaku.
16

 Emosi berkaitan dengan dengan 

perubahan fsiologi dan berbagai pikiran, emosi 

merupakan salah satu aspek penting dalam 

kehidupan manusia, karena emosi merupakan 

motivator perilaku.
17

 

Emosi adalah sumber daya kehidupan 

untuk kesadaran diri yang menghubungkan 

seseorang dengan orang lain dengan kekuatan 

pada kehidupan di alam dunia dan alam akhirat. 

Emosi sebagai sumber informasi berkenaan 

dengan esensi kehidupan manusia, masyarakat, 

nilai-nilai, kebutuhan dengan memberikan 

motivasi, kemauan, pengendalian diri, dan 

keuletan. Kesadaran emosi berasal dari 

perenungan hati manusia yang merupakan sumber 

energi yang memotivasi pengenalan potensi diri 

dan tujuan hidup.
18
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Emosi adalah suatu perasaan yang 

mendorong individu untuk merespon atau 

bertingkah laku terhadap stimulus, baik yang 

berasal dari dalam maupun dari luar dirinya.
19

 

Secara garis besar jenis emosi manusia dibedakan 

dalam dua bagian, antara lain: 

1. Emosi positif (emosi yang menyenangkan), 

yaitu emosi yang menimbulkan perasaan positif 

pada orang yang mengalaminya, di antaranya 

adalah cinta, sayang, senang, gembira, kagum, 

dan sebagainya. 

2. Emosi negatif (emosi yang tidak 

menyenangkan), yaitu emosi yang 

menimbulkan perasaan negatif pada orang yang 

mengalaminya, di antaranya sedih, marah, 

benci, takut, dan sebagainya 

Berkaitan dengan itu Coleman dan 

Hammen yang dikutip oleh Alex Sobur 

menyebutkan fungsi dari emosi ada empat yaitu 

sebagai pembangkit energy (energizer), sebagai 

pembawa informasi (messenger), sebagai 

pembawa informasi dalam komnikasi intrapersonal 

dan interpersonal dan sebagai sumber informasi bagi 

keberhasilan kita.
20

  

c. Pengertian Kecerdasan Emosional 
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20

 Ibid., 400. 

17 



 
 

18 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan 

seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan 

intelegensi, menjaga keselarasan emosi dan 

pengungkapannya melalui keterampilan kesadaran 

diri, pengendalian diri, motivasi, empati, dan 

kemampuan membina hubungan dengan orang 

lain.
21

 Menurut  Goleman yang dikutip oleh  

bahwa peran kecerdasan akademik (kognitif) yang 

akan meyongkong kesuksesan seseoranf sekitar 

20% sedangkan 80 % berupa faltor lain yang 

disebut kecrdasan emosional. Kecerdasan 

emosional  tidak kalah pentingnya dengan 

kecerdasan akademik, di mana kecerdasan 

emosional justru lebih banyak menentukan sikap 

positif seseorang, kemampuan melihat masalah, 

kemampuan mengatasi kegagalan dan akan 

mencapai kesuksesan.  Dengan demikian 

kecerdasan emosional akan memberikan kekuatan 

kepada setiap individu untuk mencapai kesuksesan 

itu.
22

 

Kecerdasan emosional dengan kemampuan 

memotivasi diri sendiri, dan kemampuan 

mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan 

dalam hubungannya dengan orang lain.
23

 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan seperti 
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kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan 

bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan 

dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan 

kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga 

agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan 

berfikir, berempati dan berdoa.
24

 

Kecerdasan emosi adalah kemampuan 

untuk mengenali, mengolah, dan mengontrol 

emosi agar anak mampu merespons secara positif 

setiap kondisi yang merangsang munculnya 

emosi-emosi.
25

 Kecerdasan emosional meliputi 

mengidentifikasi dan memberi nama perasaan-

perasaan, mengungkapkan perasaan, menilai 

intensitas perasaan, mengelola perasaan, menunda 

pemuasan, mengendalikan dorongan hati, 

mengurangi stress, dan mengetahui perbedaan 

antara perasaan dan tindakan.
26

 

Menurut Salovey yang dikutip Daniel 

Goleman menempatkan kecerdaan emosional 

dalam atau memperluas kemampuan menjadi lima 

wilayah.. Adapun 5 wilayah dalam bentuk 

kecerdasan emosional antara lain : 
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1) Kemampuan mengenali emosi diri 

Adalah kemampuan seseorang dalam 

mengenali perasaannya sendiri yang meliputi 

kesadaran diri,tenggelam dalam permasalahan 

dan pasrah. 

2) Kemampuan mengelola emosi 

Adalah kemampuan menghibur diri 

sendiri, mlepaskan kecemasan, kemurungan 

atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang 

timbul karena gagalnya keterampilan dasar 

emosi. 

3) Kemampuan memotivasi diri  

Adalah kemampuan memberi semangat 

pada diri sendiri meliputi pengendalian 

berfikir positif, optimisme dan menguasai diri 

sendiri. 

4) Kemampuan mengenali emosi orang lain 

Adalah kemampuan untuk mengerti 

perasaan dan kebutuhan orang lain sehingga 

orang lain merasa senang dan dimengerti 

perasaanya dan kerampilan dalam bergaul. 

5) Kemampuan membina hubungan  

Adalah kemampuan untuk mengelola 

emosi orang lain sehingga tercipta 

keterampilan sosial yang tinggi sehingga 

membuat pergaulan seseorang menjadi lebih 

luas dan menunjang popularitas, 

kepemimpinan,dan keberhasilan hubungan 

antar pribadi 
27
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d. Unsur-Unsur Kecerdasan Emosional 

Menurut Danil Goleman yang dikutip 

Hamzah Mustaqim kecerdasan emosional memiliki 

lima indikator yaitu kesadaran diri (self awareness) 

pengetahuan diri (self regulation), motivasi 

(motivation), empati (empathy) dan keterampilan 

sosial (social skill).
28

 Menurut Goleman yang 

dikutip Danil Goleman yang dikutip Hamzah B. 

Uno kecerdasan emosi berkaiatan dengan 

kecakapan pribadi yaitu menentukan bagaimana 

mengelola diri dan motivasi. Sementara 

kecerdasan emosi yang berkaitan dengan 

kecakapan sosial yaitu menentukan bagaimana kita 

menangani suatu hubungan meliputi empati dan 

keterampilan soaial. 

1) Kesadaran Diri: mengetahui apa yang 

dirasakan pada suatu saat, dan 

menggunakannya untuk memandu 

pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki 

tolak ukur yang realitas atas kemampuan diri 

dan kepercayaan diri yang kuat. 

2) Pengaturan diri: menangani emosi sedemikian 

rupa sehingga berdampak positif kepada 

pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati dan 

sanggup menunda kenikmatan sebelum 

tercapainya satu gagasan, maupun pulih 

kembali dari tekanan emosi. 

                                                           
 

28
 Mustaqim, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka 

belajar, 2001), 154. 

21 



 
 

22 

3) Motivasi: menggunakan hasrat yang paling 

dalam untuk menggerakkan dan menuntut 

menuju sasaran, membantu mengambil inisiatif 

dan bertindak sangat efektif serta untuk 

bertahan menghadapi kegagalan. 

4) Empati: merasakan apa yang dirasakan oleh 

orang lain, mampu memahami perspektif 

mereka, menumbuhkan hubungan saling 

percaya dan menyelaraskan diri dengan 

bermacam-macam orang. 

5) Keterampilan sosial: menanggapi 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 dengan kelompok.
29

 

e. Pentingnya Kecerdasan Emosional 

Kecerdasaan emosional sangat berpengaruh 

terhadap kesuksesan seseorang padamasa yang 

akan datang yang berpengaruh terhadap hasil 

maupun prestasi dan pekerjaan seseorang. Hal ini 

harus menjadi kebiasaan sejak kecil sehingga 

kecerdasan emosional juga harus diberikan sejak 

dini yang pada masa itu anak mulia mengenal 
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tentang dumia 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 disekolah adalah proses yang 

sifatnya kompleks dan menyeluruh. Banyak orang 

berpendapat bahwa untuk meraih prestasi yang 

tinggi seseorang harus memiliki Intelegence 

Quontient yang tiggi
30

. Pandangan lama 

menunjukkan bahwa kualitas intelegensi atau 

kecerdasan yang tinggi dipandang sebagai faktor 

yang  mempengaruhi keberhasilan individu dalam 

belajar atau meraih kesuksesan dalam hidupnya. 

Namun saat ini telah berkembang pandangan lain 

yang menyatakan bahwa faktor yang paling 

dominan dalam mempengaruhi keberhasilan 

(kesuksesan) individu dalam hidupnya bukan 

ditentukan oleh tingginya kecerdasan intelektual, 

tetapi oleh faktor kemantapan emosional yang oleh 

ahlinya.
31

 

Ada banyak keuntungan bila seseorang 

aplagi peserta didik memiliki kecerdasan 

emosional secara memandai. Pertama, kecerdasan 

emosional jelas mampu menjadi alat untuk 

pengendalian diri, sehingga seseorang tidak 
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terjerumus ke dalam tindakan-tindakan bodoh, 

yang merugikan dirinya maupun orang lain. 

Kedua, 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 lobby, jaringan, 

dan kerjasama. Ketiga, kecerdasan emosional 

adalah model penting bagi sseorang untuk 

mengembangkan kepemimpinan, dalam bidang 

apapun juga. Dengan bekal kecerdasan emosional 

tersebut, seseorang akan mampu mendeterminasii 

kesadaran setiap orang, untk mendapatkan simpati 

dan dukungan serta kebersamaan dalam 

melaksanakan atau mengimplementasikan sebuah 

idea tau cita-cita.
32

 

2. Kemampuan Membaca Pemahaman 

a. Pengertian Membaca 

Membaca merupakan kegiatan atau proses 

kognitif yang berupaya untuk menemukan 

berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan.
33

 

Menurut Hodgson yang dikutip Henry Guntur 

Tarigan  membaca adalah suatu proses yang 

dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk 

memperoleh pesan, yang hendak disampaikan 
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oleh penulis melalui media kata-kata/bahasa tulis. 

Suatu proses yang menuntut agar kelompok kata 

yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat 

dalam suatu pandangan sekilas dan makna kata-

kata secara individual akan dapat diketahui.
34

 

Sejalan dengan Martinis Yamin  yang  

dikutip Alex Shobur mendefinisikan membaca 

sebagai suatu cara untuk mendapatkan informasi 

yang disampaikan secara verbal dan merupakan 

hasil ramuan pendapat, gagasan, teori-teori, hasil 

penelitian para ahli, untuk diketahui dan menjadi 

pengetahuan siswa yang kemudian pengetahuan 

tersebut dapat diterapkan dalam berfikir, 

menganalisis, bertindak, serta dalam pengambilan 

keputusan.
35

 

Menurut Anderson yang dikutip oleh 

Dalman membaca adalah suatu proses membaca 

sandi berupa tulisan yang harus diinterpretasikan 

maksudnya sehingga apa yang ingin disampaikan 

penulis dapat dipahami dengan baik. Kemudian 

pendapat tersebut diperkuat oleh Rusyana yang 

dikutip oleh Dalman, membaca adalah aktivitas 

yang kompleks dengan mengerahkan sejumlah 

besar tindakan yang terpisahpisah, misalnya 

pembaca harus menggunakan pengertian dan 
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khayalan, mengamati dan mengingat-ingat untuk 

memperoleh informasi dalam bacaan
36

 

Tidak jauh berbeda Klein dkk yang dikutip 

Faridah Rahim mendefinisikan kegiatan membaca 

sebagai kesatuan kegiatan terpadu, bahwa 

membaca mencakup (1) membaca mencakup 

suatu proses, (2) membaca adalah strategis, dan 

(3) membaca merupakan interaktif. Membaca 

merupakan suatu proses dimaksudkan informasi 

dari teks dan pengetahuan yang dimiliki oleh 

pembaca dalam membentuk makna.
37

 

Dari pendapat beberapa ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa membaca adalah suatu 

kegiatan terpadu yang dilakukan manusia untuk 

memperoleh informasi yang terkandung dalam 

sebuah bacaan dengan cara mengenali huruf dan 

kata-kata, menghubungkanya dengan bunyi, 

makna, serta menarik kesimpulan, mengenai 

maksud bacaan tersebut. Membaca berarti harus 

bisa memahami yang tersirat dari yang tersurat, 

melihat pikiran yang terkandung di dalam kata-

kata yang tertulis dengan cara menggunakan 

pengertian dan khayalan pembaca, mengamati 

dan mengingat-ingat untuk memperoleh makna 

serta informasi dalam sebuah bacaan.
38
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b. Macam-Macam Membaca 

Menurut Broughtoon yang dikutip oleh 

Tarigan membaca dibagi menjadi dua macam, 

yakni: membaca nyaring dan membaca dalam 

hati. Membaca nyaring diartikan sebagai suatu 

aktivitas atau kegiatan yang bisa dijadikan alat 

bagi guru, murid ataupun pembaca bersama 

pendengar untuk menangkap informasi pikiran 

pengarang aslinya. Selanjutnya membaca dalam 

hati adalah membaca tanpa bersuara dengan 

mengaktifkan mata dan ingatan. Membaca dalam 

hati dibagi atas dua macam, yakni: membaca 

ekstensif dan membaca intensif.  

Berkaitan dengan hal tersebut, mambaca 

intensif dapat dikelompokkan menjadi dua bagian 

yaitu membaca telaah isi dan membaca telaah 

bahasa. Membaca telaah isi terdiri dari membaca 

teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, dan 

membaca ide-ide. Membaca teliti yaitu membaca 

dengan cermat dalam mencari suatu informasi 

Membaca kritis yaitu membaca yang evaluatif 

dan analisis. Membaca ide-ide yaitu membaca 

untuk mencari, memperoleh serta memanfaatkan 

ide-ide bacaan. Membaca telaah bahasa terdiri 

dari membaca bahasa dan membaca sastra. 

Membaca bahasa yaitu membaca yang bertujuan 

untuk memperbesar daya kata dan 

mengembangkan kosa kata. Membaca sastra yaitu 

27 
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membaca dengan melihat keindahan suatu karya 

sastra.
39

 

c. Pengertian Kemampuan Membaca 

Pemahaman 

Kemampuan berasal dari kata mampu yang 

bearti kuasa, sanggup melakukan sesuatu, dapat. 

Berdasarkan kata dasar mampu, kemampuan 

dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau 

kondisi yang menunjukkan sanggup atau dapat 

melakukan sesuatu.
40

 Menurut Tarigan yang 

dikutip oleh Dalman, membaca pemahaman 

(reading for undersanding) adalah jenis membaca 

untuk memahami standar-standar atau norma 

kesastraan, resensi kritis, drama tulis, dan pola-

pola fiksi dalam usaha memperoleh pemahaman 

terhadap teks, pembaca menggunakan strategi 

tertentu.
41

  

Menurut Rubin yang dikutip Samsu 

Somadyo membaca pemahaman adalah proses 

intelektual yang kompleks yang mencangkup dua 

kemampuan utama, yaitu penguasaan makna kata 

dan kemampuan berpikir verbal. Berdasarkan 

beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan membaca pemahaman adalah 

kemampuan seseorang dalam merekonstruksi 
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pesan yang terdapat dalam teks yang dibaca 

dengan menghubungkan pengetahuan-

pengetahuan yang dimiliki untuk mengerti ide 

pokok, detail penting, dan seluruh pengertian 

serta mengingat bahan yang dibacanya
42

 

Membaca pemahaman adalah suatu kegiatan 

membaca yang dilakukan pembaca agar tercipta 

suatu pemahaman terhadap isi yang terkandung 

dalam bacaan. Dalam membaca pemahaman, 

seorang harus mampu menangkap pokok-pokok 

pikiran yang lebih tajam hingga setelah selesai 

membaca, ia betul- betul memahami makna dan 

tujuan bacaan. 

Membaca pemahaman adalah kegiatan 

membaca yang berusaha memahami isi bacaan 

/teks secara menyeluruh. Senada dengan Syafi’ie 

yang dikutip oleh Samsu Somadyo, membaca 

pemahaman adalah suatu proses membangun 

pemahaman wacana tulis. Proses ini terjadi 

dengan cara menjodohkan atau menghubungkan 

schemata pengetahuan dan pengalaman yang telah 

dimilki sebelumnya dengan isiinformasi dalam 

wacana. Pengetahuan dan pengalaman tersebut 

nantinya akan memudahkan pembaca dalam 

membentuk pemahaman terhadap wacana yang 

dibaca
43

.  
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Demikian pula dengan Burn  yang dikutip 

oleh Fahim Musthafa memberikan pengertian 

bahwa membaca pemahaman merupakan sebuah 

usaha untuk memperoleh komprehensi suatu 

bacaan. Komprehensi merupakan seperangkat 

ketrampilan pemerolehan pengetahuan yang 

digeneralisasikan, yang memungkinkan orang 

memperoleh danmewujudkan informasi yang 

diperoleh sebagai hasil membaca bahasa tulis.
44

 

Membaca pemahaman merupakan salah satu 

bagian dari jenis membaca telaah isi.
45

 

Kemampuan membaca pemahaman juga 

melibatkan ingatan pikiran, khayal, pengaturan, 

penerapan dan pemecah masalah seperti (1) 

kemampuan memahami kata yang dipakai, (2) 

kemampuan memahami pola kalimat dan bentuk 

kalimat, (3) kemampuan memahami gagasan 

pokok, (4) kemampuan menarik kesimpulan.
46

 

Begitupula dengan Burns yang dikutip 

Samsu Somadyo yang berpendapat bahwa siswa 

memahami suatu bacaan apabila dapat membuat 

simpulan, misalnya gagasan utama bacaan, 
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kalimat topik/kalimat utama dalam paragraf, 

hubungan sebab akibat, dan analisis bacaan.
47

 

Dari pendapat-pendapat ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa Membaca pemahaman adalah 

suatu kegiatan membaca yang dilakukan pembaca 

agar tercipta suatu pemahaman terhadap isi yang 

terkandung dalam bacaan. Dalam membaca 

pemahaman, seorang harus mampu menangkap 

pokok-pokok pikiran yang lebih tajam hingga 

setelah selesai membaca, ia betul- betul 

memahami makna dan tujuan bacaan. 

d. Tujuan Membaca Pemahaman 

Membaca  mempunyai tujuan, karena 

seseorang yang membaca dengan suatu tujuan, 

cenderung lebih memahami dibandingkan dengan 

orang yang tidak mempunyai tujuan. Berkaitan 

dengan tujuan membaca sebagai berikut:  

a. Untuk memperoleh informasi untuk suatu 

tujuan atau merasa penasaran tentang suatu 

topik.  

b. Untuk memperoleh berbagai petunjuk tentang 

cara melakukan suatu tugas bagi pekerjaan 

atau kehidupan sehari-hari (misalnya, 

mengetahui cara kerja alat-alat rumah tangga).  

c. Untuk berakting dalam sebuah drama, 

bermain game, menyelesaikan teka-teki.  
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d. Untuk berhubungan dengan teman-teman 

dengan surat-menyurat atau untuk memahami 

surat-surat bisnis. 

e. Untuk mengetahui kapan dan dimana sesuatu 

akan terjadi atau apa yang tersedia. 

f. Untuk mengetahui apa yang sedang terjadi 

atau telah terjadi (sebagaimana dilaporkan 

dalam Koran, majalah, laporan).  

g. Untuk memperoleh kesenangan atau 

hiburan.
48

 

Tujuan utama membaca pemahaman adalah 

memahami isi yang terdapat dalam bacaan.
49

 

Begitupula dengan Burns yang dikutip Samsu 

Somadyo yang berpendapat bahwa siswa 

memahami suatu bacaan apabila dapat membuat 

simpulan, misalnya gagasan utama bacaan, 

kalimat topik/kalimat utama dalam paragraf, 

hubungan sebab akibat, dan analisis bacaan.
50

 

Sedangkan komponen dalam membaca 

pemahaman yang disusun oleh Davis yang dikutip 

oleh Novi Resmini untuk mengukur kemampuan 

membaca pemahaman adalah sebagai berikut: 

1) Mengingat kembali makna kata yang dibaca 
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2) Menggambarkan inferensi makna kata dari 

konteks 

3) Menemukan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan  

4) Menemukan gagasan dalam konteks 

5) Menggambarkan inferensi dari konteks 

6) Mengikuti struktur bacaan 

Sedangkan menurut Samsu Sumadyo, 

komponen dalam membaca pemahaman yaitu: 

1) Menjawab pertanyaan sesuai isi bacaan  

2) Menyebutkan ide/isi bacaan dalam kehidupan 

sehari-hari 

3) Menentukan kalimat utama setiap paragraf 

4) Menentukan ide pokok setiap paragraph. 

Adapun Sub Keterampilan Membaca 

pemahaman yaitu 

1) Memahami makna kata 

2) Identifikasi rincian 

3) Identifikasi gagasan utama 

4) Membuat inferensi 

5) Identifikasi tema
51

 

Selain keterampilan membaca lebih 

ditekankan pada kemampuan memahami bacaan 

atau kemampuan membaca pemahaman yaitu 

berupa: 

1) Memahami makna kata yang dibaca 
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2) Memahami makna istilah dalam konteks 

kalimat 

3) Memahami inti sebuah kalimat yang dibaca 

4) Memahami ide pokok, pokok pikiran atau 

tema dalam suatu paragraph 

5) Membuat rangkuman atau kesimpulan.
52

 

Dari paparan di atas disimpulkan seorang 

pembaca dapat dikatakan memahami isi bacaan 

ketika bisa berhasil menjawab pertanyaan atas 

materi yang dibaca, mengidentifikasi kalimat 

utama dan gagasan utama, menentukan ide pokok 

setiap paragraf, dan menarik kesimpulan. 

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses 

Membaca Pemahaman  

Banyak faktor yang mempengaruhi 

kemampuan membaca permulaan maupun 

membaca lanjut (membaca pemahaman). Menurut 

Lamb dan Arnol menyatakan bahwa faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi proses membaca 

pemahaman, yaitu:  

a. Faktor Lingkungan  

Faktor lingkungan yaitu mencakup latar 

belakang dan pengalaman siswa serta sosial 

ekonomi. latar belakang dan pengalaman 

siswa saling berkaitan dalam kemajuan 

membaca siswa. Lingkungan siswa dapat 

membentuk pribadi, sikap, nilai, dan 

kemampuan bahasa anak. Kondisi di rumah 
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memengaruhi pribadi dan penyesuain diri 

anak dalam masyarakat. Kedua hal tersebut 

dapat membantu dan dapat menghalangi anak 

belajar membaca. Anak yang tinggal di rumah 

tangga yang harmonis, rumah yang penuh 

dengan cinta kasih, yang orang tuanya 

memahami anak-anaknya, tidak akan 

menemukan kendala yang berarti dalam 

membaca. Sebaliknya jika anak yang tinggal 

di rumah tangga yang tidak harmonis akan 

menemukan kendala yang berarti dalam 

membaca. Faktor sosial ekonomi, orang tua, 

dan lingkungan merupakan faktor yang 

membentuk lingkungan rumah siswa. 

Beberapa peneliti mengungkapkan bahwa 

semakin tinggi status sosial ekonomi siswa 

semakin tinggi kemampuan verbal siswa. 

b. Faktor Intelektual  

Faktor intelektual yaitu mencakup 

metode pengajar guru dan prosedur 

kemampuan guru. Intelektual atau inteligensi 

merupakan suatu kegiatan berpikir yang 

terdiri dari pemahaman yang esensial tentang 

situasi yang diberikan dan meresponnya 

secara tepat. Faktor intelektual berperan 

penting dalam memengaruhi kemampuan 

membaca siswa. Guru yang menggunakan 

metode yang bervariasi dan tepat tidak akan 

membuat siswa jenuh dan akan meningkat 

kemampuan membaca siswa, dan jika guru 
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yang hanya menggunakan metode 

konvensional akan membuat jenuh siswa 

sehingga membuat minat membaca siswa 

rendah sehingga siswa sulit untuk memahami 

isi sebuah bacaan.
53

  

c. Faktor Psikologis  

Faktor psikologis yaitu mencakup 

motivasi, minat, kematangan sosial, emosi, 

dan penyesuaian diri. Motivasi merupakan 

faktor kunci dalam belajar membaca. 

Kuncinya adalah guru harus 

mendemonstrasikan kepada siswa praktik 

pengajaran yang relevan dengan minat dan 

pengalaman anak sehingga anak memahami 

belajar itu sebagai kebutuhan. Siswa yang 

mempunyai motivasi tinggi terhadap 

membaca, akan mempunyai minat yang tinggi 

pula terhadap kegiatan membaca. Selain 

motivasi dan minat, kematangan sosial, emosi, 

dan percaya diri sangat penting dalam 

kemajuan belajar membaca. Anak-anak yang 

mudah marah, menangis,reaksi secara 

berlebihan ketika mereka tidak mendapatkan 

sesuatu akan mendapat kesulitan dalam 

pelajaran membaca, sebaliknya anak-anak 

yang lebih mudah mengontrol emosinya akan 

lebih mudah memusatkan perhatiannya pada 
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teks yang dibacanya. Percaya diri sangat 

dibutuhkan oleh anak-anak. Anak-anak yang 

kurang percaya diri di dalam kelas, tidak akan 

bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru walaupun tugas itu sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki. 

d. Faktor fisiologis  

Yaitu mencakup kesehatan fisik dan 

pertimbangan neurologis. Gangguan pada alat 

bicara, alat pendengaran, dan alat penglihatan 

bisa memperlambat kemajuan belajar 

membaca. Analisis bunyi misalnya, mungkin 

sukar bagi anak yang mempunyai masalah 

pada alat bicara dan alat pendengaran. 

Kelelahan juga merupakan kondisi yang tidak 

menguntungkan bagi anak untuk belajar, 

khususnya belajar membaca. Beberapa ahli 

mengemukakan bahwa keterbatasan 

neurologis (berbagai cacat otak) merupakan 

salah satu faktor yang dapat menyebabkan 

anak gagal dalam meningkatkan kemampuan 

membaca pemahaman.
54

 

3. Kemampuan Penyeleseian Masalah Matematika 

a. Pegertian Mematika 

Menurut James dan James yang dikutip 

Fatrima Matematika adalah ilmu tentang logika, 

mengenai bentuk susunan, besaran, dan konsep-
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konsep yang berhubungan antara satu dengan 

lainnya.
55

.Pada hakikatnya matematika merupakan 

pengetahuan struktur yang terorganisasi, sifat-sifat 

teori-teori yang dibuat secara deduktif berdasarkan 

kepada unsure yang tidak didefinisikan, aksioma, 

sifat, atau teori yang telah dibuktikan 

kebenarannya ilmu tentang keteraturan atau ide 

dan matematika itu suatu seni keindahaannya 

terdapat pada keturutan dan keharmonisannya.
56

 

Agar siswa dapat menguasai matematika 

dengan baik tidak cukup dengan menghafal 

mamun juga harus memahami konsep –konsepnya. 

Dalam mempelajari konsep-konsep matematika 

harus berurutan, yaitu dari konsep dasar kemudian 

ke konsep yang lebih tinggi. 

Pembelajaran matemtika bagi para siswa 

merupakan pembentukan pola piker dalam 

pemahaman suatu pengertian maupun penalaran 

suatu hubungan. Dalam pembelajaran matematika 

para siswa dibiasakan memperoleh pemahaman 

melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang 

dimiliki dari sekumpulan objek (abstraksi). Siswa 

diberi pengalaman menggunakan matematika 

sebagai alat untuk memahami atau menyampaikan 
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informasi misalnya melalu persamaan-persamaan, 

atau tabel-tabel dalam model-model matematika 

yang merupakan penyederhanaan dari soal cerita.
57

    

b. Pembelajaran Matematika Kelas V 

Pembelajaran matematika di tingkat Sekolah 

Dasar telah dijabarkan dalam KurikulumTingkat 

Satuan Pendidikan. Berdasarkan kurikulum yang 

ada, pembelajaran matematika dapat dikelompokan 

menjadi tiga kelompok konsep besar. 

Konsep-konsep pada kurikulum matematika 

SD maupun MI dapat dibagi menjadi tiga 

kelompok besar yaitu.  

1. Penanaman Konsp Dasar (Penanaman 

Konsep), yaitu pembelajaran suatu konsep baru 

matematika, ketika siswa belum pernah 

mempelajari konsep tersebut. Kita dapat 

mengetahui konsep ini dari isi kurikulum, yang 

dicirikan dengan kata “mengenal”. 

2. Pemahaman Konsep, yaitu pembelajaran 

lanjutan dari penanaman konsep, yang 

bertujuan agar siswa lebih memahami suatu 

konsep matematika.  

3. Pembinaan Ketrampilan, yaitu pembelajaran 

lanjutan dari penanaman konsep dan 

pemahaman kosep. Pembelajaran pembinaan 

ketrampilan bertujuan agar siswa lebih terampil 
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dalam menggunakan berbagai konsep 

matematika.
58

 

Materi pembelajaran matematika diajarkan 

secara bertahap yaitu dimulai dari konsep-konsep 

yang sederhana, menuju konsep yang lebih sulit. 

Selain itu pembelajaran matematika dimulai dari 

yang konkret dan akhirnya kepada konsep abstrak. 

Untuk memudahkan siswa memahami objek 

matematika maka benda-benda konkret digunakan 

pada tahap konkret.
59

 

Dengan demikian tujuan akhir pembelajaran 

matematika di MI yaitu agar siswa terampil dalam 

menggunakan berbagai konsep matematika 

Pembelajaran Matematika di MI kelas V telah 

dijelaskan mengenai kompetensi yang ingin 

dicapai dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan. Kompetensi-kompetensi yang 

dimaksud tercantum dalam salah satu buku mata 

pelajaran matematika karangan Tim Matematika 

yaitu. 

1. Memahami dan menggunakan sifat-sifat operasi 

hitung bilangan dalam memecahkan masalah. 

2.  Memahami dan menggunakan faktor dan 

kelipatan dalam pemecahan masalah. 
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3.  Geometri dan pengukuran mengunakan 

pengukuran sudut, panjang dan berat dalam 

pemecahan masalah. 

4.  Menggunakan konsep keliling dan luas bangun 

datar sederhana dalam memecahkan masalah. 

Dari kompetensi-kompetensi yang hendak 

dicapai dalam pembelajaran matematika kelas V 

MI sudah jelas bahwa siswa diharapkan mampu 

menerapkan apa yang sudah dipelajari dalam 

memecahkan suatu masalah matematis. Masalah 

matematis yang dimaksud tentunya permasalahan 

yang sering dijumpai siswa dalam kehidupan 

sehari-hari. Praktiknya dalam pembelajaran, 

permasalahan-permasalahan tersebut disajikan 

dalam soal-soal yang berbentuk cerita atau soal 

cerita matematika.
60

 Matematika digunakan 

manusia untuk memcahkan maslahnya dalam 

kehidupan sehari-hari yaitu memecahkan persoalan 

yang berkaitan dengan kehidupan nyata biasanya 

dituangkan melalui soal-soal berbentuk cerita 

(verbal).
61

 

Berdasarkan di atas, soal cerita matematika 

selalu berisikan masalah-masalah yang berkaitan 

dengan kehidupan nyata. Untuk memecahkan 

permasalahan tersebut siswa dituntut berfikir kritis. 

Siswa memerlukan ketrampilan membaca 

pemahaman guna memahami dan menerjemahkan 
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kalimat-kalimat soal cerita ke dalam bentuk 

kalimat matematika yang memuat operasi hitung 

penjumlahan, pengurangn, perkalian maupun 

pembagian. 

Selama pembelajaran diharapkan terjadi 

proses reinvention (penemuan kembali). Penemuan 

kembali adalah menemukan suatu cara 

penyelesaian secara informal dalam pembelajaran 

di kelas. Penemuan yang dimaksud bukanlah 

penemuan hal yang baru, namun penemuan yang 

dilakukan siswa bertujuan untuk mengasah 

ketrampilan berfikir siwa dalam menyelesaikan 

permasalahan yang dijumpai. Soal cerita dapat 

memfasilitasi siswa dalam melakukan penemuan, 

yaitu menemukan solusi dari permasalahan yang 

ada dalam soal cerita matematika.
62

 

c. Pengertian Kemampuan Penyelesaian Masalah 

Matematika 

Kemampuan adalah kecakapan untuk 

melakukan suatu tugas khusus dalam kondisi yang 

telah ditentukan.
63

 Pada proses pembelajaran 

perolehan kemampuan merupakan tujuan dari 

pembelajaran. Kemampuan yang dimaksud adalah 

kemampuan yang telah dideskrifsikan secara 

khusus dan dinyatakan dalam istilah-istilah tingkah 

laku. Pengertian masalah dalam kamus matematik 

adalah sesuatu yang memerlukan penyelesaian
64

. 
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Masalah matematika adalah persoalan matematis 

yang menyajikan fakta yang pemecahannya tidak 

dapat segera ditemukan melalui prosedur 

sederhana melainkan melibatkan beberapa konsep 

dan prosedur, dan perlu ditambah dengan strategi 

tertentu.
65

 Masalah dalam matematika dapat 

diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu : 

1)  Masalah rutin merupakan masalah berbentuk 

latihan yang berulang-ulang yang melibatkan 

langkah-langkah dalam penyelesaiannya. 

2)  Masalah yang tidak rutin yaitu ada dua: 

a)  Masalah proses yaitu masalah yang 

memerlukan perkembangan strategi untuk 

memahami suatu masalah dan menilai 

langkah penyelesaian masalah tersebut.  

b) Masalah yang berbentuk teka teki yaitu 

masalah yang memberikan peluang kepada 

siswa untuk melibatkan diri dalam 

pemecahan masalah tersebut.  

 Pemecahan masalah adalah kompetensi 

strategi yang ditunjukkan siswa dalam memahami, 

memilih pendekatan dan strategi pemecahan, dan 

menyelesaikan model untuk menyelesaikan 

masalah.
66

 Pemecah masalah merupakan aktivitas 

intelektual yang paling tinggi  dan harus 

didasarakan atas adanya kesesuaian dengan 

struktur kognitif yang dimiliki siswa supaya tidak 
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terjadi stagnasi.
67

 Sedangkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika merupakan upaya 

yang ditempuh untuk untuk mendapatkan jawaban 

atas masalah matematika, yang dilakukan dengan 

melibatkan keterpaduan konsep matematis hingga 

diperoleh jawaban atau penyelesaian masalah 

tersebut.
68

 

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Penyelesaian Masalah Matematika 

Kemampuan pemecahan masalah siswa 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut 

Resnick dan Ford yang dikutip Sri Wulandari 

terdapat tiga aspek yang mempengaruhi 

kemampuan siswa dalam merancang strategi 

pemecahan masalah, yaitu: 

1) Keterampilan siswa dalam merepresentasikan 

masalah. 

2) Keterampilan siswa dalam memahami ruang 

lingkup masalah. 

3) Struktur pengetahuan siswa. 

Dalam upaya mengemplementasikan teori 

belajar kontrukstivisme faktor yang dapat 

meningkatkan kreativitas siswa dalam 

memecahkan masalah dilihat dari aspek 

lingkungan belajar dan guru, antara lain: 
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1) Menyediakan lingkungan belajar kondusif 

yang mendorong kebebasan siswa untuk 

berekspresi,  

2)  Menghargai pertanyaan siswa dan ide-idenya, 

3) Memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mencoba gaagsan baru, 

4) Memberi kesempatan bagi siswa untuk 

mencari, 

5) Menemukan solusi dengan caranya sendiri, 

memberi penilaian terhadap orisinalitas ide 

siswa dan mendorong pembelajaran kooperatif 

yang mengembangkan kreativitas pemecahan 

masalah siswa.
69

 

e. Penyeleseian Soal Cerita Matematika 

Kemampuan menyelesaikan soal cerita 

matematika merupakan kesanggupan yang dimiliki 

seseorang untuk memecahkan masalah yang 

berupa soal cerita matematika yang disajikan 

dalam bentuk cerita dan berhubungan dengan hal-

hal yang kongkret serta berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari peserta didik.  

George Polya yang dikutip oleh Supinah 

mengemukakan langkah langkah pendekatan 

pemecahan masalah dalam menyelesaikan soal 

cerita matematika: 

1) Memahami masalah. 
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2) Membuat rencana untuk menyelesaikan 

masalah. 

3) Melaksanakan rencana yang dibuat pada 

langkah kedua. 

4) Memeriksa ulang jawaban yang diperoleh.
70

 

Soal cerita dapat diselesaikan dengan 

mengikuti langkah-langkah yang ada seperti; 

memahami masalah, mengubah kalimat soal cerita 

menjadi kalimat matematika, menyelesaikannya, 

kemudian mengecek jawaban kembali, dan 

terakhir menginterpretasikan jawaban sesuai 

dengan perintah soal cerita. Dalam kaitannya 

dengan memahami masalah, diperlukanlah 

kemampuan membaca pemahaman yang memadai. 

Kemampuan membaca pemahaman merupakan 

kemampuan dalam memperoleh makna baik 

tersirat maupun tersurat terhadap isi bacaan dengan 

melibatkan pengetahuan dan pengalaman yang 

dimiliki. Maka untuk dapat menyelesaikan soal 

cerita matematika diperlukan kemampuan 

membaca pemahaman yang tinggi. Karena peserta 

didik yang memiliki pemahaman yang baik 

terhadap bacaan, maka akan mudah dalam 

memahami masalah sehingga dapat menyelesaikan 

soal cerita matematika dengan baik pula. 

                                                           
70

 Supinah dkk, Pembelajaran Berbasis Masalah Matematika 

di SD, (Jakarta : Depdiknas Dirjen PMPTK PPPPTK. 11, 2010), 11. 



 
 

47 

4. Hubungan Kecerdasan Emosional dengan 

Kemampuan Penyeleseian Masalah Matematika 

Kelas V 

Di dalam ulasan tentang kecerdasan emosional 

yang dikemukakan oleh Danie Goleman bahwa 

kecerdasan Emosional jauh lebih penting dalam 

mempengaruhi sukses hidupnya seseorang. Salah satu 

hal yang mendasari dalam pandangan ini adalah 

bahawa gejolak perasaan mempemgaruhi proses 

belajar.
71

 

Kecerdasan Emosional sangat berpengaruh 

dalam proses dan keberhasilan belajar. Hal ini karena 

belajar tidaklah semata-mata persoalan intelektual, 

tetapi juga emosional. Belajar tidak hanya 

menyangkut interaksi peserta didik dengan buku-

buku dan bahan pelajaran saja, tetapi juga melibatkan 

hubungan manusiawi antara sesama pesrta didik 

maupun peserta didik dengan guru.
72

Kecerdasan 

emosional tidak hanya berfungsi sebagai 

pengendalian diri, tetapi lebih itu juga mencerminkan 

kemampuan dalam mengelola ide, konsep, karya atau 

produk, sehingga menjadi minat bagi banyak orang. 

Dengan kecerdasan emosional yang baik dapat 

memudahkan siswa dalam penyelesaian masalah 

matematika. Penyelesaian masalah matematika 

berkaitan dengan penyelesaian masalah soal cerita 
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Permasalahan yang disajikan dalam soal cerita 

matematika diambil dari permasalahan yang dekat 

dengan kehidupan siswa sehingga memudahkan. 

George Polya yang dikutip oleh Supinah 

mengemukakan langkah langkah pendekatan 

penyelesaian masalah dalam menyelesaikan soal 

cerita matematika diantaranya memahami masalah, 

membuat rencana untuk menyelesaikan masalah, 

melaksanakan rencana yang dibuat pada langkah 

kedua, memeriksa ulang jawaban yang diperoleh 

siswa dalam memahami apa yang harus dilakukan 

untuk memecahkan permasalahan dalam soal.
73

 

Jadi sangat jelas bahwa kecerdasan kecerdasan 

emosional seseorang ada hubungannya dengan 

konsep kemampuan penyelesaian masalah 

matematika, dengan kecerdasan emosional yang baik 

dapat mengacu siswa untuk memahami soal cerita 

dan memudahkan dalam penyelesaiannya. 

5. Hubungan Kemampuan Membaca Pemahaman 

dengan Kemampuan Penyeleseian Masalah 

Matematika Kelas V 

Membaca merupakan peranan penting dalam 

mengembangkan intelektual dan emosi siswa, dimana 

intelektualitas dan emosi merupakan penopang utama 

kegiatan membaca.
74

 Membaca menjadi modal 

penting dalam kehidupan terutama dalam sekolah dan 

proses belajar. Membaca pemahaman adalah suatu 
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kegiatan membaca yang dilakukan pembaca untuk 

menangkap pokok-pokok pikiran yang lebih tajam 

dari sebuah bacaan guna memahami isi bacaan 

tersebut. Seorang pembaca dapat dikatakan 

memahami isi bacaan  ketika ia berhasil menjawab 

pertanyaan atas materi yang dibaca, mengidentifikasi 

kalimat topikal/kalimat utama dan gagasan utama, 

dapat menarik kesimpulan , dan menerapkan apa 

yang dibaca. Dengan demikian pembaca memiliki apa 

yang dimaksud dengan kemampuan membaca 

pemahaman.
75

  

Sebelum dapat menyelesaikan soal cerita, 

siswa harus memahami masalah yang ada dalam soal, 

mengidentifikasi apa yang diketahui, apa yang 

ditanyakan, dan menyelesaikannya dengan langkah-

langkah yang runtut sesuai dengan kebutuhan 

masalah dalam soal. Tanpa memahami permasalahan 

yang ada dalam soal siswa akan mengalamai 

kesulitan dalam menyelesaikannya. Untuk itu 

kemampuan  membaca pemahaman sangat 

dibutuhkan dalam memahamai permasalahan yang 

ada dalam soal cerita matematika. Setelah siswa 

memahamai masalah dalam soal selanjutnya siswa 

dapat mengubahnya ke dalam kalimat matematika 

dan mencari solusi penyelesaian masalah tersebut. 

Melalui penelitan yang dilakukan witri nur 

anisa yang  dikutip oleh Setiyoko  mengatakan bahwa 
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kemampuan penyelesaian  masalah sangat terkait 

dengan kemampuan siswa dalam membaca dan 

memahami bahasa soal cerita, menyajikan dalam 

model matematika, merencanakan perhitungan dari 

model matematika, serta menyelesaikan perhitungan 

dari soal-soal yang tidak rutin. Dengan demikian 

untuk memecahkan masalah dalam soal cerita 

diperlukan ketrampilan membaca pemahaman untuk 

memahami permasalahan yang ada dalam soal. Oleh 

karena itu, siswa harus memiliki ketrampilan 

membaca pemahaman yang baik agar dapat 

memahamai permasalahan dalam soal cerita dan 

dapat menyelesaikannya menggunakan langkah-

langkah yang runtut sesuai dengan kebutuhan soal. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketrampilan 

membaca pemahaman berpengaruh pada kemampuan 

menyelesaikan soal cerita matematika. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan teori dan telaah penelitian tersebut 

diatas maka kerangka berpikir dalam penelitian ini 

adalah: Jika kecerdasan emosional dan kemampuan 

membaca pemahaman baik, maka kemampuan 

penyelesaian soal cerita pada akan meningkat. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

masalah penelitian mengenai keadaan sampel yang akan 

diuji kebenarannya melalui data yang diperoleh dari 
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sampel penelitian.
76

 Karena hipotesis merupakan 

kebenaran yang bersifat sementara dan perlu dibuktikan 

dengan penelitian lebih lanjut, maka pneliti mengajukan 

hipotesis 

 H0 : tidak terdapat korelasi positif yang signifikan 

antara  kecerdasan emosional, kemampuan 

membaca pemahaman dan kemampuan 

penyelesaian masalah  matematika kelas V di 

MIN 1 Ponorogo. 

H1 : terdapat korelasi positif yang signifikan antara  

kecerdasan emosional, kemampuan membaca 

pemahaman dan kemampuan penyelesaian 

masalah matematika kelas V di MIN 1 

Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam rancangan ini penulis menggunakan 

hubungan antara 3 variabel. Adapun pengertian dari 

variabel yaitu suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel itu 

sendiri ada dua macam, yaitu : 

1. Variabel bebas (independent) adalah variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya 

atau timbul variabel dependen (terikat). 

2. Variabel terikat (dependent) merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

adanya variabel bebas.
77

 

Dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel 

independen dan 1 variabel depemden. Variabel 

independennya adalah kecerdasan emosional siswa kelas 

V MIN 1 Ponorogo (X1) dan kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas V MIN 1 Ponorogo (X2) 

sedangkan untuk variabel dependennya adalah 

Kemampuan penyelesaian soal cerita siswa kelas MIN 1 

Ponorogo (Y). 
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Variabel X1 : Kecerdasan emosional siswa 

Variabel X2 : Kemampuan membaca pemahaman siswa 

Variabel Y  : Kemampuan penyelesaian soal cerita 

siswa 

   

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
78

 Populasi juga 

diartikan sebagai objek penelitian maupun gejala yag 

merupakan sumber data dan memiliki karakter 

tertentu dan sama. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas V  Ibnu Rusdy dan Ibnu Sahl di MIN 1 

Ponorogo Sampung Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. Berdasarkan perhitungan penulis 
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terhadap data siswa kelas V di MIN 1 Ponorogo 

tahun ajaran 2018/2019 terdiri dari 38 anak 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu 

dengan proporsional random sampling. Menurut 

Suharsimi Arikunto yang dikutip oleh Sugiyono 

teknik proporsional random sampling yaitu teknik 

pengambilan proporsi untuk memperoleh sampel 

yang representatif, pengambilan subyek dari setiap 

strata atau wilayah ditentukan seimbang atau 

sebanding dalam masing-masing wilayah. 

Selanjutnya untuk menentuk siapa yang akan 

menjadi sampel dilakukan dengan cara pengundian, 

dengan tujuan setiap anggota populasi memperoleh 

kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.
79

 

Penentuan jumlah sampel dihitung menggunakan 

rumus Slovin 

n = 
𝑁

(1+𝑁 (𝑒2)
 

Keterangan: 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

e = taraf signifikansi 

Anggota populasi pada penelitian ini berjumlah 

38siswa. Berdasarkan penghitungan menggunakan 

rumus Slovin dengan taraf 5% diperoleh sampel 

sebanyak 36 siswa.Namun penelitian ini 
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menggunakan sampel juenuh dengan mengunakan 

sampel 38 orang. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang 

dipilih dan digunakan peneliti dalam kegiatannya agar 

kegiatannya menjadi sistematis dan memudahakan untuk 

memperolehnya.
80

Adapun data yang diperlukan adalah : 

1. Data tentang kecerdasan emosional siswa kelas V 

MIN 1 Ponorogo, yang diambil dari angket. 

2. Data tentang kemampuan membaca pemahaman 

siswa kelas V MIN 1 Ponorogo, yang diambil dari 

tes. 

3. Data tentang kemampuan penyelesaiain soal cerita 

matematika siswa kelas V MIN 1 Ponorogo, yang 

diambil dari tes. 

Adapun instrument pengumpulan data dalam 

penelitian ini digunakan angket yang berupa pernyatan 

dan tes. Kisi-kisi tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Kisi-kisi Angket dan Tes 
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D. Teknik Pengumpulan Data    

Teknik pengumpulan data di sini adalah cara-cara 

dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan datanya.
81

 Untuk memperoleh data yang 

berkaitan dengan penelitan ini, maka peneliti 

menggunakan metode/teknik sebagai berikut : 

1. Tes  

Tes adalah serentetan pernyataan atau latihan 

serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh indivudu atau 

kelompok. Dalam penelitian ini tes digunakan 

peneliti untuk mengkur kemampuan membaca 

pemahaman dan kemampuan menyelesaikan soal 

cerita siswa kelas V MIN 1 Ponorogo. Tes yang 

dilakukan peneliti dengan memberikan tes membaca 

pemahaman berbentuk pilihan ganda dengan skor 1= 

jika jawaban benar dan skor 0 = jika jawaban salah. 

Tes kemampuan menyelesaikan soal cerita 

matematika untuk mengetahui tingkat kemampuan 

siswa dalam penyelesaian soal cerita siswa kelas V 

MIN 1 Ponorogo peneliti memberikan tes uraian 

dengan penilaian 

a. Nilai 4 : Mengerjakan, proses perhitungan benar 

b. Nilai 3 : Mengerjakan, proses perhitungan benar 

tapi hasil perhitungan salah 

c. Nilai 2: Mengerjakan jawaban benar pada 

sebagian proses perhitungan 

d. Nilai 1: Mengerjakan jawaban salah semua 
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E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan langkah yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam 

penelitian. Tujuannya untuk mendapatkan kesimpulan 

dari hasil penelitian. 

Adapun analisis data dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  

1. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas Instrumen 

Validitas merupakan ukuran yang benar-

benar mengukur apa yang akan diukur, dapat 

dapat dikatakan semakin tinggi validitas suatu 

alat ukur tes tersebut maka tes tersebut semakin 

menunjukkan apa yang sebenarnya diukur. Jadi 

validitas menunjuk kepada ketepatan dan 

kecermatan tes dalam menjalankan fungsi 

pengukurannya. Suatu tes dapat dikatakan 

mempunyai validitas tinggi apabila tes tersebut 

menjalankan fungsi ukurannya, atau memberikan 

hasil ukur sesuai dengan makna dan tujuan 

diadakannya tes tersebut.
82

 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila 

dapat mengukur susuatu yang tepat apa yang 

hendak diukur. Adapun untuk mengetahui 

validitasnya dan cara menghitung yaitu dengan 

korelasi product moment dengan rumus yaitu : 

𝑟xy =
n ΣXY –   ΣX  ΣY 

   n. ΣX2 –   Σ X 2   n. ΣY2 –   Σ Y 2 
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Keterangan: 

rxy = korelasi Product Moment 

ΣX = jumlah seluruh nilai X 

ΣY = Jumlah seluruh nilai y 

n    = Jumlah data observasi/responden
83

 

Adapun  langkah untuk mengukur validitas 

instrumen pada penelitian ini adalah  sebagai 

berikut : 

Pertama, menyebarkan instrumen yang akan 

diuji validitasnya, kepada responden yang bukan 

responden sesungguhnya. Kedua, 

mengumpulkan data hasil instrumen tersebut. 

Ketiga, memeriksa kelengkapan data untuk 

memastikan lengkap tidaknya data yang 

terkumpul. Termasuk didalamnya memeriksa 

kelengkapan pengisian angket. Dan keempat 

yakni, membuat tabel pembantu untuk 

mendapatkan skor-skor yang diperoleh. Hal ini 

dilakukan untuk mempermudah perhitungan dan 

pengolahan data selanjutnya.
84

 

Dalam menentukan nilai tabel koefisien 

korelasi pada derajat bebas (db) = n - 2. Jumlah 

responden yang dilibatkan adalah 36 orang 

sehingga  pada db = (n – 2) = (36 – 2) = 34 dan α 

= 5% diperoleh nilai tabel koefisien 0,3202. bila 

nilainkorelasi dibawah 0,3202, maka dapat 

disimpulkan bahwa instrument dikatakan tidak 
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valid. Jadi, butir instrumen dikatakan valid 

apabila nilai korelasi rhitung lebih besar dari 

0,3202. 

Untuk uji Validitas dan reliabilitas, peneliti , 

mengambil sampel sebanyak 38 orang dengan 

menggunakan 50 instrumen. 30 item instrumen 

dari variabel kecerdasan emosiona yang berisi 

butir pernyataan, 15 item instrumen dari variabel 

kemampuan membaca pehaman yang berisi tes, 

dan 5 item  instrumen dari variabel kemampuan 

penyelesaian masalah matematika yang berisi 

soal cerita. Adapun angket bisa dilihat pada 

lampiran 1 dan 2. 

Dari hasil perhitungan valididitas item 

instrumen pada 30 item soal dari variabel 

kecerdasan emosional, ternyata ada 5 soal yang 

dinyatakan tidak valid yaitu item nomor 1, 3, 5, 

15, dan 17. Sehingga untuk mengetahui skor 

jawaban angket untul uji validitas variabel 

kecerdasan emosional bisa lihat pada lampiram 

1. 

Sedangkan pada variabel kemampuan 

membaca pemahaman dari 15 item ada 5 item 

soal yang tidak valid yaitu nomor  4, 6, 7, 13, 14 

dan  pada variabel kemampuan penyelsaian 

masalah matematika dari 5 item soal semuavalid. 

Untuk mengetehaui skor jawaban bisa dilihat 

dilampiran. 

Untuk hasil perhitungan validitas butir soal 

intsrumen penelitian variabel kecerdasan 
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emosional, kemampuan membaca pemahaman 

dan kemampuan penyelesaian masalah 

matematika secara rinci dapat dilihat pada 

lampiran 4 dan 5. Adapun hasil dari perhitungan 

tersebut dapat disimpulkan dalam tabel dibawah 

ini 
Tabel 3.2 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian 

Kecrdasan Emosional Siswa Kelas V di di MIN 1 

Ponorogo 
No soal "r" Hitumg "r" tabel Keterangan 

1 0.1287 0.3202 TIDAK VALID 

2 0.4762 0.3202 VALID 

3 0.0023 0.3202 TIDAK VALID 

4 0.4261 0.3202 VALID 

5 0.2580 0.3202 TIDAK VALID 

6 0.3730 0.3202 VALID 

7 0.4012 0.3202 VALID 

8 0.4031 0.3202 VALID 

9 0.3350 0.3202 VALID 

10 0.4405 0.3202 VALID 

11 0.6508 0.3202 VALID 

12 0.3279 0.3202 VALID 

13 0.3755 0.3202 VALID 

14 0.4246 0.3202 VALID 

15 0.2275 0.3202 TIDAK VALID 

16 0.3546 0.3202 VALID 

17 0.2796 0.3202 TIDAK VALID 

18 0.4164 0.3202 VALID 

19 0.4468 0.3202 VALID 

20 0.5689 0.3202 VALID 

21 0.5689 0.3202 VALID 

22 0.6590 0.3202 VALID 

23 0.5338 0.3202 VALID 

24 0.3730 0.3202 VALID 

25 0.4012 0.3202 VALID 

26 0.4031 0.3202 VALID 

27 0.3350 0.3202 VALID 

28 0.4628 0.3202 VALID 

29 0.5067 0.3202 VALID 

30 0.3548 0.3202 VALID 
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Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian 

Kemampuam Membaca Pemahaman Siswa Kelas V di 

MIN 1 Ponorogo 

No Soal "r" hitung "r" tabel Keterangan 

1 0.3627 0.3202 VALID 

2 0.3406 0.3202 VALID 

3 0.3569 0.3202 VALID 

4 0.2438 0.3202 DROP 

5 0.3495 0.3202 VALID 

6 0.2078 0.3202 DROP 

7 0.0552 0.3202 DROP 

8 0.4065 0.3202 VALID 

9 0.3780 0.3202 VALID 

10 0.3780 0.3202 VALID 

11 0.3627 0.3202 VALID 

12 0.3627 0.3202 VALID 

13 0.1784 0.3202 DROP 

14 0.0032 0.3202 DROP 

15 0.3569 0.3202 VALID 

 
Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian 

Kemampuam Penyelesaian Masalah Matematika  Siswa 

Kelas V di MIN 1 Ponorogo 

No soal "r" hitung "r" tabel Keterangan 

1 0.7591 0.3202 VALID 

2 0.8093 0.3202 VALID 

3 0.8542 0.3202 VALID 

4 0.7257 0.3202 VALID 

5 0.6609 0.3202 VALID 
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b. Uji Reliabilitas Instrumen  

Reliabilitas adalah tingkat kepercayaan 

hasil atau pengukuran. Pengukuran yang 

mempunyai reliabilitas tinggi yaitu pengukuran 

yang mampu memberikan hasil ukur yang 

terpercaya.
85

 Adapun teknik yang digunakan 

untuk mengukur instrumen ini adalah dengan 

alpha cronbach, dengan rumus; 

𝑟11 =  
𝑘

 k –  1 
  1 −

ΣSi

St
  

keterangan 

r11 = reliabilitas Instrumen 

k    = banyaknya butir soal 

ΣSi = jumlah varian butir 

St   = varian total 

n   = jumlah responden 

Adapun secara terperinci hasil 

perhitungan reabilitas instrument dapat 

dijelaskan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a. Membuat tabel pembantu untuk mendapatkan 

skor-skor pada item yang diperoleh. 

b. Meghitung nilai varian masing-masing item 

dan varians total. 

c. Menghitung nilai koefisien alpha dengan 

rumus 

𝑟11 =  
𝑘

 k –  1 
  1 −

ΣSi

St
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d. Membandingkan nilai r hitung dengan r 

tabel. 

Maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

1) Perhitungan reliabilitas instrument 

kecerdasan Emosional. 

Dari hasil perhitungan Reliabilitas sepwrti 

dalam lampiran, dapat diketahui nilai 

reliabilitasnya instrumen variabel kecerdasan 

emosional siswa kelas V di MIN 1 Ponorogo 

sebesar  0,834  kemudian  “ r ” tabel pada 

taraf signifikan 5% sebesar  0,329 karena “ r 

” hitung > dari “ r ” tabel yaitu 0,834 >  

0,329 maka instrumen tersebut reliabel. 

2) Perhitungan reliabilitas instrumen 

Kemampuan Membaca Pemahaman. 

Dari hasil perhitungan Reliabilitas sepwrti 

dalam lampiran, dapat diketahui nilai 

reliabilitasnya instrumen variabel 

kemampuan membaca pemahaman siswa 

kelas V di MIN 1 Ponorogo sebesar 0,371 

kemudian  “ r ” tabel pada taraf signifikan 

5% sebesar  0,329 karena “ r ” hitung > dari “ 

r ” tabel yaitu 0,371 > 0,329 maka instrumen 

tersebut reliabel. 

3) Perhitungan reliabilitas instrumen 

Kemampuan Penyelesaian Masalah 

matematika.  

Dari hasil perhitungan Reliabilitas sepwrti 

dalam lampiran, dapat diketahui nilai 
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reliabilitasnya instrumen variabel 

kemampuan penyelesaian masalah 

matematika siswa kelas V di MIN 1 

Ponorogo sebesar 0,816  kemudian  “ r ” 

tabel pada taraf signifikan 5% sebesar  0,329 

karena “ r ” hitung > dari “ r ” tabel yaitu 

0,816 > 0,329 maka instrument tersebut 

reliable 
Tabel 3.5 

Tabel  Reliabilitas Kecerdasan Emosional  (X1), 

Kemampuan Membaca (X2) dan Kemampuan 

Penyelesaian Masalah Matematika (Y). 

Variabel r11 rtabel Kesimpulan 

Kecerdasan 

Emosional (X1) 
0,834 0,3291 Reliabel 

Kemampuan 

Membaca 

Pemahaman (X2) 

0,371 0,3291 Reliabel 

Kemampuan 

Penyelesaian 

Matematika (Y) 

0,816 0,3291 Reliabel 

c. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas yang paling sederhana 

adalah membuat grafik distribusi frekuensi 

data.Pada penelitian ini digunakan uji 

Kolmogorof-Smirnov. Adapun langkah-

langkahnya sebagai berikut:
86
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a. Merumuskan hipotesa: 

Ho  : Data tidak berdistribusi normal 

Ha : Data berdistribusi normal 

b. Menghitung rata-ratanya (mean) dengan 

membuat tabel terlebih dahulu untuk hal ini 

tabel dibuat distribusi tunggal. 

c.  Menghitung nilai fkb. 

d. Menghitung masing-masing frekuensi dibagi 

jumlah data (f/n). 

e. Menghitung masing-masing fkb dibagi 

jumlah data (fkb/n). 

1. Menghitung nilai Z dengan rumus Z = 
𝑥  − 𝜇  

𝜎
 

2. Menghitung P ≤ Z. 

3. Untuk nilai a₂ didapatkan dari selisih 

kolom 5 dan 7(fkb/n dan  P ≤ Z). 

4. Untuk nilai a₁ didapatkan dari selisih 

kolom 4 dan 8 (f/n dan a₂). 

5. Membandingkan angka tertinggi dari a₁ 

dengan table Kolmogorof-Sminorv.Uji 

hipotesis dan kesimpulan. 
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F.  Analisis Hasil Penelitian 

Untuk analisa data yang telah terkumpul, maka 

digunakan analisa data dengan metode tertentu sehingga 

data yang mentah dari siswa dengan dokumentasi dapat 

diketahui kesimpulannya. Untuk mengetahui adanya 

korelasi antara kecerdasan emosional dengan 

kemampuan penyeleseian masalah matematika siswa 

kelas V di MIN 1 Ponorogo, untuk mengetahui ada 

korelasi antara kemampuan membaca pemahaman 

dengan kemampuan penyelesaian masalah matematika 

siswa kelas V di MIN 1 Ponorogo dan untuk 

mengetahui ada korelasi antara kecerdasan emosional 

dengan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 

V di MIN 1 Ponorogo serta korelasi positif yang 

signifikan antara kecerdasan emosional dan 

kemampuan membaca pemahaman dengan kemampuan 

penyelesaian masalah matematika siswa kelas V di 

MIN 1 Ponorogo  yaitu dengan mencari Mean (M) dan 

standar Deviasi (SD) sebagai berikut: 

Rumus Mean  

Mx1 =  
𝚺𝐟𝐱𝟏

𝐧
   dan Mx2 =   

 𝚺𝐟𝐱𝟐

𝐧
  , My = 

𝚺𝐟𝐲

𝑛
 

 

Keterangan 

Mx1, Mx2 atau My= Mean (rata-rata) yang dicari 

Σfx atau Σfy= jumlah dari masing-masing skor dari 

frekuensi 

N = banyaknya data
87
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Rumus Standar Deviasi    

SDx1 =   
𝜮𝒇𝒙₁𝟐

𝒏
) − (

𝜮𝒇𝒙₁

𝒏
 ²   dan SDx2 =  

  
𝜮𝒇𝒙₂𝟐

𝒏
) − (

𝜮𝒇𝒙₂

𝒏
 ² 

SDy = =    
𝜮𝒇𝒚𝟐

𝒏
) − (

𝜮𝒇𝒚

𝒏
 ² 

Keterangan : 

SDx1, SDx2 atau SDy     = Standar Deviasi 

𝛴𝑓𝑥₁2, 𝛴𝑓𝑥₂2 , 𝛴𝑓𝑦2          = Jumlah x1
2
, x2

2
 , atau y

2 

𝛴𝑓𝑥1 ,  𝛴𝑓𝑥₂, 𝛴𝑓𝑦                = Jumlah x1, x2 atau y 

𝑛             = jumlah data 

Rumus tersebut untuk menentukan kategori baik, cukup 

dan kurang dibuat pengelompokkan dengan 

menggunakan rimus sebagai berikut: 

Mx + 1.SDx = Kategori baik, Mx-1= kategori kurang di 

antara keduanya adalah termasuk kategori cukup.
88

 

Sedangkan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi 

antara kecerdasan emosional, kemampuan membaca 

pemahaman dengan kemampuan penyelesaian 

matematika siswa kelas V di MIN 1 Ponorogo 

menggunakan analisis korelasi berganada sabagai 

berikut ; 

 

Ry.x1y2 =  
𝒓𝟐𝒚𝒙₁+𝒓𝟐𝒚𝒙₂−𝟐𝒓𝒚𝒙₁𝒓𝒚𝒙₂𝒓𝒙₁𝒙₂

𝟏−𝒓²𝒙₁𝒙₂
 

Keterangan 

Ry.x1y2  :  Korelasi antara Variabel X1  dengan X2 secara 

bersama-sama dengan variabel Y 
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ryx1         : Korelasi product momen antara X1 dengan  Y 2 

ryx2         : Korelasi   product momen antara X2 dengan  Y  

        𝑟𝑥₁𝑥₂   : Korelasi   product momen antara X1 dengan  X2 

Dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Langkah-langkah merumuskan hipotesa (Ha dan 

Ho) 

Ho : Tidak ada hubungan antara Variabel X1 dan  

X2 dengan Y 

Ha : Ada hubungan antara Variabel X1 dan  X2 

dengan  Y 

2. Langkah  kedua mencari Fhitung  dan Ftabel  

Dengan rumus yaitu : 

Fhitung  = 
𝑅2/𝑘

(1−𝑅2)/(𝑛−𝑘−1)
 

Keterangan  

R  = koefisien  korelasi ganda 

K  = jumlah variabel independen 

N  = jumlah data 

Ftabel : F(k:n-k-1) 

3. Jika Fhitung  ≤ Ftabel maka Ho tidak diterima atau 

berlaku sebenarnya 

4. Jika Fhitung  ≥ Ftabel  maka Ho ditolak atau berlaku 

sebenarnya.
89
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Pofil dan Sejarah Berdirinya MIN 1 Ponorogo 

a. Profil MIN 1 Ponorogo 

Nama  Madrasah MIN 1 Ponorogo yang 

beralamat di desa Bogem, Kecamatan Sampung, 

Kabupaten Ponorogo, Kode Pos 63463 berdiri 

pada tahun 1949 berstatus regular. Nomor 

Telp/Fax (0352) 7113261 

b. Sejarah singkat MIN 1 Ponorogo 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo 

nomor statistic 111135020004 berstatus Negeri 

merupakan peralihan fungsi dari Madrasah 

Ibtidaiyah  Sabilil Muttaqien ( MI PSM) Bogem 

Sampung Ponorogo. Pada awalnya Madrasah ini 

bernama Madrasah Ibtidaiyah Pesantren Sabilil 

Muttaqien ( MI PSM) Bogem yang berpusat di 

Takeran Kabupaten Magetan. Madrasah ini 

berdiri pada tanggal 2 September 1949. 

Tercatat sebagai  Madrasah  tertua di 

Kabupaten Ponorogo ini, pada awalnya 

menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di 

serambi Masjid dan di teras rumah pemrakarsa 

berdirinya Madrasah yakni Bp. KH. Imam 

Subardini. Sebagai seorang Tokoh ulama di 

dukuh Bogem Desa Sampung ini, beliau dengan 
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ikhlas memberikan pendidikan dan pengajaran 

kepada para Santri dari berbagai daerah yang 

berniat menimba ilmu agama. 

Seiring perjalanan waktu dan semakin 

banyaknya jumlah santri, madrasah melakukan 

pembenahan dan pemenuhan sarana prasarana 

kegiatan pembelajaran, mulai dari pembangunan 

gedung secara gotong royong di atas tanah 

wakaf, pemenuhan tenaga pengajar, serta focus 

pembelajaran dengan menerapkan kurikulum 

kolaborasi antara konsep pesantren dan 

Departemen Agama.  

Pada awal tahun 1967 Pendidikan Agama 

di daerah Jawa Timur tumbuh berkembang pesat, 

maka pemerintah saat itu merasakan perlunya 

menegerikan beberapa madrasah, sehingga dapat 

membantu memberikan pelajaran pada sekolah-

sekolah negeri sebagaimana dimaksud dalam 

Keputusan MPRS No. XXVII/MPRS/1966. 

Melihat hal itu Majelis Pimpinan Pusat Pesantren 

Sabilil Muttaqin mengajukan permohonan 

Penegerian Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah 

dan Aliyah Lingkungan PSM kepada Pemerintah 

berdasarkan surat Nomor 31/D.III/67 tanggal 1 

Juli 1967. Berdasarkan Keputusan Menteri 

Agama No. 86 Tahun 1967 tanggal 29 Juli 1967 

Madrasah Ibtidaiyah PSM  Bogem resmi menjadi 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Berikut Ini adalah 

Nama Kepala Madrasah yang pernah menjabat di 

MIN 1Ponorogo. 
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1) BapakKH.ImamSubardini tahun 1967 – 

1987. 

2) Ibu Lili Zulaiha tahun 1988-1991. 

3) Bapak Suroto tahun 1992 – 1995. 

4) Bapak KH. Moh. Basri tahun 1996 – 2009. 

5) Bapak Widodo, M.Pd tahun 2009 – sekarang. 

2. Letak Geografis 

MIN  1 Ponorogo merupakan salah satu 

lembaga pendidikan yang berada di Kabupaten 

Ponorogo, Kecamatan Sampung, Desa Bogem. 

Daerah sekitar sekolah merupakan perdesaan yang 

dekat dengan persawahan. Penelitian ini berlokasi di 

MIN 1 Ponorogo teptnya di Jl.KH Abdurrohman No 

06 Bogem, Sampung, Ponorogo. 

3. Visi, Misi dan Tujuan 

a. Visi 

Visi  MIN 1 Ponorogo adalah sebagai 

berikut : “Berahklaqul Karimah, Berprestasi 

Dibidang Iptek Dengan Berbasis Imtaq Serta 

Peduli Dan Berbudaya Lingkungan” dengan 

indikasi sebagai berikut: 

a. Berperilaku islami dalam kehidupan sehari-

hari 

b. Memiliki disiplin dan percaya diri serta 

berdaya saing tinggi untuk memasuki 

MTS/SMP favorit 

c. Mampu berprestasi dalam  bidang akademis 

maupun non akademis. 

d. Unggul dalam pengembangan diri, 

keterampilan dan kewirausahaan, peduli 
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lingkungan serta memiliki kemandirian 

dalam kehidupan masyarakat. 

b. Misi 

Misi adalah tindakan yang dilakukan 

untuk mewujudkan atau merealisasikan visi 

tersebut, karena visi harus mengakomodasi 

semua kelompok yang terkait dengan madrasah. 

Dengan kata lain Misi adalah suatu strategi atau 

cara untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan 

secara tepat dan benar. Tanpa adanya strategi 

yang benar tidak mungkin suatu visi akan 

tercapai. 

Kami akan merumuskan suatu misi 

madrasah sebagai berikut : 

1. Melaksanakan pembelajaran dengan 

mengedepankan kemampuan peserta didik 

melalui pengenalan ilmu agama , 

pengetahuan tehnologi yang berwawasan 

lingkungan 

2. Menciptakan lingkungan madrasah yang 

kondusif dalam proses pembelajaran 

3. Menanamkan karakter yang baik berbudi 

pekerti luhur , berbudaya, trampil dan 

mandiri serta cinta lingkungan sekitar 

4. Melaksanakan pengamalan ajaran islam 

berlandaskan iman dan taqwa terhadap allah 

swt, mencintai lingkungan sekitar dalam 

kehidupan sehari – hari.  

5. Meningkatkan Penggalian dan 

pengembangan materi dan persoalan 
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lingkungan hidup yang ada di masyarakat 

sekitar 

6. Meningkatkan pelaksanaan budaya hidup 

bersih dalam rangka mencegah pencemaran 

lingkungan. 

7. Meningkatkan penanaman hidup hemat 

dalam upaya pelestarian lingkungan 

8. Meningkatkan  pembiasaan perilaku santun 

dalam upaya mencegah terjadinya  kerusakan 

lingkungan. 

4. Struktur Organisasi  MIN 1 Ponorogo 

Secara organisasi di MIN Bogem Sampung 

Ponorogo dipimpin oleh seorang kepala Madrasah  

dan dibantu oleh para guru yang dibagi dalam 

beberapa bidang yang dinilai memiliki kemampuan 

di bidang masing – masing, dan disesuaikan dengan 

kebutuhan. Kepala Madrasah diangkat oleh 

Kementerian Agama Ponorogo  dengan masa masa 

jabatan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal 

PKM (Pembantu Kepala Madrasah) meskipun secara 

struktur di tingkat MIN tidak ada, namun di MIN 

Bogem tetap diadakan. Hal ini mengingat beratnya 

tugas kepala Madrasah dalam menjalankan tugas – 

tugasnya.Di MIN Bogem  ada 5 PKM yaitu : 

Keagamaan, Kurikulum, Kesiswaan, Humas, dan 

Sarana Prasarana  yang menjalankan tugas  sesuai 

dengan (job discription)  tugas masing-masing. 
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5. Jumlah Guru dan Karyawan 

Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan atau 

madrasah atau lebih kecil lagi keberhasilan murid 

pada semua mata pelajaran yang diberikan sangat 

diperlukan adanya penanganan dari seorang guru 

yang baik dalam proses belajar mengajar. Apalagi 

guru yang bersangkutan memegang pelajaran sesuai 

dengan keilmuan yang dimilikinya. 

Adapun kondisi guru dan karyawan  MIN 1 

Ponorogo adalah sebagai berikut: 

1. Data Guru 

Pegawai Negeri Swasta Jumlah 

22 Orang 6 Orang 28 Orang 

2.    Data Karyawan 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

4 3 Orang 7 Orang 

3.    Kualifikasi Pendidikan 

D 2 S 1 S 2 Jumlah 

 18 Orang 4 Orang 22 Orang 

 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data tentang Kecerdasan Emosional 

Siswa Kelas V MIN 1 Ponorogo 

Untuk menganalisis Kecerdasan Emosional 

siswa kealas V MIN 1 Ponorogo menggunakan 

langkah-langkah berikut: 
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a. Memberi Skor pada angket 

b. Menyusun urutan Kedudukan atas tiga tigkatan 

dapat disusun dengan menjadi tiga kelompok 

yaitu, baik, cukup dan kurang. Patokan yang 

digunakan adalah rangking atas, tengah dan 

bawah adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.1 

Skor dan Frekuensi Responden   

Kecerdasan Emosional Siswa Kelas V 

di MIN 1Ponorogo 

No Skor Frekuensi 

1 60 1 

2 63 1 

3 67 1 

4 68 1 

5 69 1 

6 71 1 

7 72 1 

8 74 1 

9 76 1 

10 77 5 

11 78 1 

12 79 3 

13 80 2 

14 81 3 

15 82 1 

16 83 1 

17 85 2 

18 86 1 

19 89 2 

20 90 1 

21 93 3 

22 94 1 

23 95 2 

24 96 1 
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Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan 

perolehan skor variabel kecerdasan emosional siswa 

tertinggi bernilai 96 dengan frekuensi satu dan 

terendah bernilai 60 dengan frekuensi satu orang. 

2. Deskripsi Data tentang  Kemampuan Membaca 

Pemahaman    Siswa Kelas V MIN 1 Ponorogo 

Untuk Memperoleh data tentang kemampuan 

membaca pemahaman siswa kelas V MIN 1 

Ponorogo, peneliti menyebarkan soal atau tes kepada 

sekuruh responden sesuai butir instrumen yang  telah 

ditetapkan, Memberi Skor, setelah diteliti peneliti 

memperoleh data tentang kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas V MIN 1 Ponorogo. 

 
Tabel 4.2 

Skor dan Frekuensi Responden  

 Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas V 

 di MIN 1Ponorogo 

No Skor Frekuensi 

1 40 2 

2 50 5 

3 60 6 

4 70 10 

5 80 10 

6 90 5 

 

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan 

perolehan skor variabel kemampuan membaca 

pemahaman siswa tertinggi bernilai 90 dengan 

frekuensi lima orang dan terendah bernilai 40 

dengan frekuensi  dua orang. 

77 



 
 

78 

3. Deskripsi Data tentang  Kemampuan 

Penyelesaian Masalah Matematika Siswa Kelas V 

MIN 1 Ponorogo 

Untuk Memperoleh data tentang kemampuan 

penyelesaian masalah matematika siswa kelas V 

MIN 1 Ponorogo, peneliti menyebarkan soal atau tes 

yang berupa soal cerita kepada seluruh responden 

sesuai butir instrumen yang  telah ditetapkan, 

Memberi Skor, setelah diteliti peneliti memperoleh 

data tentang kemampuan penyelesaian masalah 

matematika siswa kelas V MIN 1 Ponorogo. 

 
Tabel 4.3 

Skor dan Frekuensi Responden 

Kemampuan Penyelesaian Masalah Matematika 

 Siswa Kelas Vdi MIN 1Ponorogo 

No Skor Frekuensi 

1 50 2 

2 55 2 

3 64 1 

4 65 3 

5 68 1 

6 70 4 

7 73 2 

8 75 2 

9 78 2 

10 80 6 

11 81 1 

12 83 1 

13 85 3 

14 88 1 

15 90 3 

16 91 2 

17 95 2 
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Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan 

perolehan skor variabel kemampuan membaca 

pemahaman siswa tertinggi bernilai 90 dengan 

frekuensi lima orang dan terendah bernilai 40 

dengan frekuensi  dua orang. 

 

C. Analisis Data 

1. Analisis Data Tentang Kecerdasan Emosional 

Siswa Kelas V MIN 1 Ponorogo 

Untuk mengetahui kecerdasan emosional siswa 

kelas V MIN 1 Ponorogo maka perlu ada 

peringkatan skor dari data yang sudah dikumpulkan. 

Perangkingan menggunakan kedudukan atas 

rangking atas, rangkinga tengah dan rangking bawah 

adalah sebagai berikut: 

                              Atas 

Mean + 1. SD 

                              Tengah 

Mean – 1.SD 

                              Bawah 

Namun Sebelum itu peneliti harus menghitung 

nilai Mean dan  standar deviasai data kecerdasan 

emosional sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi dan Perhitungan Rata-rata (Mean) 

 dan Standar Deviasi dataKecerdasan Emosional Siswa 

Kelas V MIN 1 Ponorogo 
X f fX X² fx² 

60 1 60 3600 3600 

63 1 63 3969 3969 

67 1 67 4489 4489 

68 1 68 4624 4624 

69 1 69 4761 4761 

71 1 71 5041 5041 

72 1 72 5184 5184 

74 1 74 5476 5476 

76 1 76 5776 5776 

77 5 385 5929 29645 

78 1 78 6084 6084 

79 3 237 6241 18723 

80 2 160 6400 12800 

81 3 243 6561 19683 

82 1 82 6724 6724 

83 1 83 6889 6889 

85 2 170 7225 14450 

86 1 86 7396 7396 

89 2 178 7921 15842 

90 1 90 8100 8100 

93 3 279 8649 25947 

94 1 94 8836 8836 

95 2 190 9025 18050 

96 1 96 9216 9216 

 

Σf = 38 ΣfX₁ = 3071 

 

ΣfX₁² = 251305 

 

Mx1 =  
𝚺𝐟𝐱𝟏

𝐧
 

         =  
𝟑𝟎𝟕𝟏

𝟑𝟖
 = 80,82 

 

SDx1 =   
𝜮𝒇𝒙₁𝟐

𝒏
) − (

𝜮𝒇𝒙₁

𝒏
 ² 

         =   
𝟐𝟓𝟏𝟑𝟎𝟓

𝟑𝟖
− (

𝟑𝟎𝟕𝟏

𝟑𝟖
 ² 
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        =   
𝟐𝟓𝟏𝟑𝟎𝟓

𝟑𝟖
 − (80.82)² 

        =  6613.29 − 6531.87 

        =  81.42 

        =   9.02 

Perhitungan rangking adalah sebagai  berikut: 

Nilai Atas  = Mean  + 1 . SD 

 = 80.82  + 1 x 9.02 

 = 89.84 

 = 90 

Jadi interval nilai atasnya 90-96 

Nilai bawah  = Mean  - 1 . SD 

    = 80.82 - 1 x 9.02 

    = 71.8 

    = 72 

Jadi interval nilai bawah = 60 - 72 

Untuk menentukan nilai tengah diambil skor 

antara nilai atas dan nilai bawah yaitu 73-89. Dari 

perangkingan diatas, maka dapat diketahui bahwa 

rata-rata kecerdasan emosional siswa kelas V di MIN 

1 Ponorogo sebagai Berikut. 
Tabel 4.5 

Kategori Kecerdasan Emosional Siswa Kelas V 

No Interval Kategori Frekuensi Prosentase 

1 90-96 Baik 8 21.05% 

2 73-89 Cukup 23 60.53% 

3 60-72 Kurang 7 18.42% 

Jumlah 38 100% 
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Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui 

bahwa yang menyatakan kecerdasan emosional 

kategori baik dengan frekuensi sebanyak 8 

responden  (21.05%),  dalam kategori cukup dengan 

frekuensi sebanyak 23 responden (60.53%), dan 

dalam kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 7  

responden (18.42%). Dengan demikian, secara 

umum  dapat disimpulkan bahwa siswa kelas V MIN 

1 Ponorogo memiliki kecerdasan Emosional dengan 

kategori cukup dengan prosentase (60.53%). 

2. Analisis Data Tentang  Kemampuan Membaca 

Pemahaman Siswa Kelas V MIN 1 Ponorogo 

Untuk memperoleh data tentang kemampuan 

membaca pemahaman pada siswa kelas V di MIN 1 

Ponorogo dapat diperoleh dari hasil tes yang 

diadakan di sekolah tersebut. Analisis ini untuk 

memperoleh jawaban tentang bagaimana tingkat 

kemampuan membaca pemahaman maka peneliti 

menggunakan teknik perhitungan Mean dan Standar 

Deviasi untuk menentukan kemampuan membaca 

pemahaman siswa pada siswa tinggi, cukup, dan 

rendah. 
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Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi dan Perhitungan Rata-rata (Mean) 

dan Standar Deviasi data Kemampuan Membaca 

Pemahaman Siswa Kelas V MIN 1 Ponorogo 

X f fX X₂ fX² 

40 2 80 1600 3200 

50 5 250 2500 12500 

60 6 360 3600 21600 

70 10 700 4900 49000 

80 10 800 6400 64000 

90 5 450  8100 40500 

 

n = 38 ΣfX= 2640 

 

ΣfX²=190800 

Dari hasil perhitungan data di atas, kemudian 

dicari standar deviasinya dengan langkah sebagai 

berikut: 

a. Mencari Rata-rata (Mean) dari variabel X₂ 

Mx  = 
 𝑓𝑥

𝑛
 

= 
2640

38
 

= 69.47368 

= 69.47 

Mencari Standar Deviasi dari variabel X₂  

SDx =  
 𝑓𝑥

2

𝑛
− 

 𝑓𝑥

𝑛
 

2

 

 =  
190800

38
−  

2640

38
 

2

 

=  5021.0526 −  69.47368 ² 

= 5021.0526 − 4826.5949  

=  194.4577 = 13.81 
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Perhitungan rangking adalah sebagai  berikut: 

Nilai Atas  = Mean  + 1 . SD 

 = 69.47  + 1 x  13.81 

 = 83.28 

 = 83 

Jadi interval nilai atasnya 83-90 

Nilai bawah  = Mean  - 1 . SD 

    = 69.47 - 1 x  13.81 

    = 55.66 

    = 56 

Jadi interval nilai bawah = 55 - 56 

Untuk menentukan nilai tengah diambil 

skor antara nilai atas dan nilai bawah yaitu 75-82. 

Dari perangkingan diatas, maka dapat diketahui 

bahwa rata-rata  kemampuan membaca 

pemahaman siswa kelas V di MIN 1 Ponorogo 

sebagai Berikut: 
Tabel 4.7 

Kategori Kemampuan Membaca Pemahaman  

Siswa Kelas V MIN 1 Ponorogo 

No Interval Kategori Frekuensi Prosentase 

1 83-90 Baik 5 13.16% 

2 57-82 Cukup 26 68.42% 

3 40-56 Kurang 7 18.42% 

Jumlah 38 100% 

Dari pengkategorian tersebut dapat 

diketahui bahwa kemampuan membca 

pemahaman sisw a kelas V di MIN 1 Ponorogo 

kategori baik dengan frekuensi sebanyak  7 

responden  (13.16%),  dalam kategori cukup 

dengan frekuensi sebanyak 26 responden 
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(68.42%), dan dalam kategori kurang dengan 

frekuensi sebanyak 5  responden (18.42%). 

Dengan demikian, secara umum  dapat 

disimpulkan bahwa siswa kelas V MIN 1 

Ponorogo memiliki kemampuan membaca 

pemahaman dengan kategori cukup dengan 

prosentase (68.42%). 

3. Analisis Data Tentang Kemampuan Penyelesaian 

Masalah Matematika Siswa Kelas V MIN 1 

Ponorogo 

 Untuk memperoleh data tentang  

kemampuan  penyelesaian masalah matematika pada 

siswa kelas V di MIN 1 Ponorogo dapat diperoleh 

dari hasil tes dengan uji tes soal cerita yang diadakan 

di sekolah tersebut. Analisis ini untuk memperoleh 

jawaban tentang bagaimana tingkat kemampuan 

membaca pemahaman maka peneliti menggunakan 

teknik perhitungan Mean dan Standar Deviasi untuk 

menentukan kemampuan membaca pemahaman 

siswa pada siswa tinggi, cukup, dan rendah. 
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Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi dan Perhitungan Rata-rata (Mean)  

dan Standar Deviasi data Kemampuan Penyelesaian 

Masalah Matematika Siswa Kelas V MIN 1 Ponorogo 

X f fX X² fx² 

50 2 100 2500 5000 

55 2 110 3025 6050 

64 1 64 4096 4096 

65 3 195 4225 12675 

68 1 68 4624 4624 

70 4 280 4900 19600 

73 2 146 5329 10658 

75 2 150 5625 11250 

78 2 156 6084 12168 

80 6 480 6400 38400 

81 1 81 6561 6561 

83 1 83 6889 6889 

85 3 255 7225 21675 

88 1 88 7744 7744 

90 3 270 8100 24300 

91 2 182 8281 16562 

95 2 190 9025 18050 

 

Σf = 38 ΣfX= 2898 

 

ΣfX² = 226302 

Dari hasil perhitungan data di atas, kemudian 

dicari standar deviasinya dengan langkah sebagai 

berikut: 

a. Mencari Rata-rata (Mean) dari variabel Y 

Mx  = 
 𝑓𝑥

𝑛
 

= 
2898

38
 

= 76.2632 

= 76.26 
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Mencari Standar Deviasi dari variabel Y 

SDx =  
 𝑓𝑥

2

𝑛
− 

 𝑓𝑥

𝑛
 

2

 

 =  
226302

38
−  

2898

38
 

2

 

=  5955.3157 −  76.2632 ² 

= 5955.3157 − 5816.0757  

=  139.24 

= 11.82 

Perhitungan rangking adalah sebagai  berikut: 

Nilai Atas  = Mean  + 1 . SD 

 = 76.26  + 1 x  11.82 

 = 88.08 

 = 88 

Jadi interval nilai atasnya 88 - 95 

Nilai bawah  = Mean  - 1 . SD 

    = 76.26  - 1 x  11.82 

    = 64.44 

    = 64 

Jadi interval nilai bawah = 50 - 64 

Untuk menentukan nilai tengah diambil skor 

antara nilai atas dan nilai bawah yaitu 65-87. Dari 

perangkingan diatas, maka dapat diketahui bahwa 

rata-rata  kemampuan membaca pemahaman 

siswa kelas V di MIN 1 Ponorogo sebagai 

Berikut 
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Tabel 4.9 

Kategori Kemampuan Penyelesaian Masalah Matematika 

 Siswa Kelas V MIN 1 Ponorogo 

No Interval Kategori Frekuensi Prosentase 

1 88-95 Baik 8 21.05% 

2 65-87 Cukup 25 65.79% 

3 50-64 Kurang 5 13.16% 

Jumlah 38 100% 

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui 

bahwa kemampuan pemyelesaian masalah 

matematika dalam bentuk soal cerita pasa siswa 

kelas V di MIN 1 Ponorogo kategori baik dengan 

frekuensi sebanyak  8 responden  (21,05%),  dalam 

kategori cukup dengan frekuensi sebanyak  26 

responden (65,79%), dan dalam kategori kurang 

dengan frekuensi sebanyak 5  responden (13,16%). 

Dengan demikian, secara umum  dapat disimpulkan 

bahwa siswa kelas V MIN 1 Ponorogo memiliki 

kemampuan menyelesaiakan masalah matematika 

dengan kategori cukup dengan prosentase (65,79%). 

4. Analisis Data Tentang Hubungan Antara 

Kecerdasan Emosional dan Kemampuan 

Membaca Pemahaman dengan Kemampuan 

Penyelesaian Masalah Matematika 

Sebelum melakukan  perhitungan untuk 

mengetahui hubungan  kecerdasan emosional dan 

kemampuan membaca pemahaman denga n 

kemampuan penyelesaian masalah matematika siswa 

kelas V  di MIN 1 Ponorogo, maka dilakukan uji 

Normalitas data terlebih dahulu. Hal ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah data dari setiap variabel 
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yang diteliti itu normal atau tidak. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan rumus Kolmogorov-smi 

norv. Adapun hasil perhitungan dapat dilihat secara 

rinci pada lampiran. Kemudian untuk hasil Uji 

Normalitas dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas 

Variabel N 
Kritria Pengujian Ho 

Keterangan 
Lmaksimun Ltabel 

X1 38 0.202 0.265 Data bedistribusi normal 

X2 38 0.225 0.265 Data bedistribusi normal 

Y 38 0.108 0.265 Data bedistribusi normal 

 Dari tabel diatas kemudian dikonsultasikan 

dengan harga Ltabel Kolmogorov- smirnov dapat 

dilihat pada lampiran. Oleh karena n = 38 maka Ltabel 

adalah  0.265. Dengan konsultasi Ltabel diperoleh 

hasil bahwa masing-masing Lmaksimun lebih kecil dari 

Ltabel sehingga Ho diterima yang berarti data tersebut 

berdistribusi normal. 

Sedangakan Untuk menganalisis data tentang 

hubungan antara kecerdasan emosional dan 

kemampuan membaca pemahaman dengan  

kemampuan penyelesaian masalah matematika siswa 

kelas V di MIN 1 Ponorogo,dengan  teknik 

penghitungan Product Moment dengan rumus: 

 Ry.x1x2 =  
𝒓𝟐𝒚𝒙₁+𝒓𝟐𝒚𝒙₂−𝟐𝒓𝒚𝒙₁𝒓𝒚𝒙₂𝒓𝒙₁𝒙₂

𝟏−𝒓²𝒙₁𝒙₂
 

Keterangan 

Ry.x1x2   :  Korelasi antara Variabel X1  dengan 

X2 secara bersama-sama dengan 

variabel Y 
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ryx1             :  Korelasi product momen antara X1 

dengan  Y 2 

ryx2             :  Korelasi   product momen antara X2 

dengan  Y  

 𝑟𝑥₁𝑥₂        :  Korelasi   product momen antara X1 

dengan  X2 

Dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Langkah-langkah merumuskan hipotesa (Ha dan 

Ho) 

Ha : Tidak ada hubungan antara Variabel X1 dan  

X2 dengan  Y 

Ho : Ada hubungan antara Variabel X1 dan  X2 

dengan  Y 

2. Langkah  kedua mencari Fhitung  dan Ftabel  

Dengan rumus yaitu : 

Fhitung  = 
𝑅2/𝑘

(1−𝑅2)/(𝑛−𝑘−1)
 

Keterangan  

R  = koefisien  korelasi ganda 

K  = jumlah variabel independen 

N  = jumlah data 

Ftabel : F(k:n-k-1) 

3. Jika Fhitung  ≤ Ftabel maka Ho tidak diterima atau 

berlaku sebenarnya 

4. Jika Fhitung  ≥ Ftabel  maka Ho ditolak atau berlaku 

sebenarnya 

Sebelum peneliti melakukan pegujian  

kebenaran dari hipotesa maka terlebih dahulu 

menghitung hubungan  antar variabel. Adapun tabel 
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korelasi  dan perhitungan setiap variabel  sebagai 

berikut: 
Tabel 4.11 

Tabel  Pembantu Korelasi Kecerdasan Emosional dan 

Kemampuan Membaca Pemahaman dengan Kemampuan 

Penyelesaian Masalah Matematika Siswa  kelas V di MIN 

1 Ponorogo 
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a. Menganalisis data tentang hubungan kecerdasan 

emosional (variabel x1) dengan kemampuan 

penyelesaian masalah  matematika (variabel y).  

Adapun rumusnya sebagai berikut: 

𝑟𝑥1𝑦   =
n X₁ 𝑌 – ( 𝑋₁)( 𝑌)

 (nΣX₁2 −    X ₁)2  (N Y2  – ( Y)2)
 

    =
38  236411  −(3071)( 2898)

  38 251305  − 3071 ²  38 226302  − 2898 ² 
 

    = 
8983618  − 8899758

  9549590 −9431041  (8599476−8398404 )
 

                = 
83860

  118549  (201072 )
 

                = 
83860

 23836884528
 

                = 
83860

154.391,98
 

                      =  0.5432 

b. Menganalisis data tentang hubungan kemampuan 

membaca pemahama  (variabel x2) dengan 

kemampuan penyelesaian masalah  matematika 

(variabel y).  Untuk itu diperlihatkan tabel yang 

kemudian dimasukkan kedalam rumus sebagai 

berikut: 

𝑟𝑥2𝑦   =
N X₂ 𝑌 – ( 𝑋₂)( 𝑌)

 (nΣX₂2 −    X ₂ ²) (N Y2 – ( Y)2)
 

          =
38  204530  −(2640)( 2898)

  38 190800  − 2640 ²  38 226302  − 2898 ² 
 

          = 
7772140  − 7650720

  7250400  −6969600  (8599476−8398404 )
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                     = 
121420

  280800  (201072 )
 

                     = 
121420

 56461017600
 

         = 
121420

237615 .27
 

         = 0.5109 

c. Menganalisis data tentang hubungan kecerdasan 

emosional (variabel x1) dengan kemampuan 

membaca pemahaman  (variabel x2 ).  Untuk itu 

diperlihatkan tabel yang kemudian dimasukkan 

kedalam rumus sebagai berikut: 

𝑟𝑥1 𝑥2   

=
N  X₁X₂ – ( 𝑋₁)( 𝑋₂)

 (nΣX₁2 −    X ₁ ²) (N X₂2 – ( X₂)2)
 

          =
38  216120  −(3071)( 2640)

  38 251305  − 3071 ²  38 190800  − 2640 ² 
 

          = 
8212560  −8107440

  9549590−9431041  (7250400 −6969600 )
 

                     = 
105120

  118549  (280800 )
 

                     = 
105120

 33288559200
 

         = 
105120

182451 .53
 

         = 0.5761 

d. Langkah selanjutnya yaitu dari analisa diatas 

dimasukkan kedalam rumus korelasi ganda untuk 

mengetahui kebenaran adanya hubungan 

kecerdasan emosional dan kemampuan membaca 

pemahaman dengan kemampuan penyelesaian 
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masalah matematika kelas V di MIN 1 Ponorogo. 

Adapun perhitungannya sebagai berikut: 

Ry.x1x2   =  
𝒓𝟐𝒚𝒙₁+𝒓𝟐𝒚𝒙₂−𝟐𝒓𝒚𝒙₁𝒓𝒚𝒙₂𝒓𝒙₁𝒙₂

𝟏−𝒓²𝒙₁𝒙₂
 

     = 

 
 𝟎.𝟓𝟒𝟑𝟐 𝟐+(𝟎.𝟓𝟏𝟎𝟗)²−𝟐(𝟎.𝟓𝟒𝟑𝟐)(𝟎.𝟓𝟏𝟎𝟗)(𝟎.𝟓𝟕𝟔𝟏)

𝟏−(𝟎.𝟓𝟕𝟔𝟏)²
 

               =  
(𝟎.𝟐𝟗𝟓𝟏+𝟎,𝟐𝟔𝟏𝟏)−𝟐(𝟎.𝟏𝟓𝟗𝟗)

𝟏−𝟎.𝟑𝟑𝟏𝟗
 

     =  
 𝟎.𝟓𝟔𝟔𝟐 −(𝟎.𝟑𝟏𝟗𝟖)

𝟏−𝟎.𝟑𝟑𝟏𝟗
 

     =  
𝟎.𝟐𝟒𝟔𝟒

𝟎.𝟔𝟔𝟖𝟏
 

              =  0.368807 

     = 0.6073 

Dari perhitungan di atas, maka diperoleh 

rhitung = 0.607. Dalam penelitian ini n = 38 dan nr 

adalah 2, maka db = 38-2 = 36. Dengan harga “ 

r” pada taraf signifikannya sebesar 5% diperoleh 

rtabel sebesar 0.302 terdapat pada lampiran. Dari 

perhitungan tersebut dapat dilihat rhitung  lebih 

besar dari rtabel maka ada hubungan antara 

kecerdasan emosional dan kemampuan membaca 

pemahaman dengan kemampuan penylesaian 

masalah matematika siswa kelas V di MIN 1 

Ponorogo. Adapun tingkat hubungan antara 

kecerdasan emosional dan kemampuan membaca 

pemahaman dengan kemampuan penyelesaian 

masalah matematika siswa kelas V di MIN 1 

Ponorogo termasuk pada kategori kuat. Tingkat 
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hubungan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.12 

sebagai berikut: 
Tabel 4.12 

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Terhadap 

Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 

0,20-0,399 

0,40-0,599 

0,60-0,799 

0,80-1,000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

Langkah selanjutnya yaitu Melakukan Uji 

Signifikasi terhadap perhitungan korelasi ganda 

dengan Fhitung sebagai berikut: 

Fhitung  = 

𝑅²

𝑘

(1−𝑅2)

(𝑛−𝑘−1)

 

Fhitung  = 

0.6073 ²

2
(1−(0.6073 ²)

(38−2−1)

 

Fhitung  = 

0.36688133

2
(1−(0.3688133 )

(35)

 

Fhitung  = 
0.184407
0.633119

(35)

 

Fhitung  = 
0.184407

0.018089
 

Fhitung  = 10.194428 

Fhitung  =10.194 

Hasil diatas kemudian di bandingkan 

dengan Ftabel (Lampiran ), dengan dk pembilang 

= kk dan dk penyebut = (n-k-1). Jadi k = 2 dan 

dk penyebut = 38 - 2 – 1 = 35. Dengan taraf 
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kesalahan 5%, maka harga Ftabel sebesar 3,27. 

Harga Fhitung = 10,194 > Ftabel = 3,27, yang 

artinya Ho ditolak, yang berarti koefisiean 

korelasi ganda yang ditemukan adalah signifikan 

atau dapat diberlakukan untuk populasi dimana 

sampel tersebut diambil atau terdapat korelasi 

yang signifikan antara kecerdasan emosional, 

kemampuan membaca pemahaman dan 

kemampuan penyelesaian masalah matematika 

siswa kelas V MIN 1 Ponorogo. 

 

D. Intepretasi dan Pembahasan 

1. Kecerdasan Emosional Siswa Kelas V MIN 1 

Ponorogo  

 Kecerdasan emosional adalah kemampuan 

seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan 

intelegensi, menjaga keselarasan emosi dan 

pengungkapannya melalui keterampilan kesadaran 

diri, pengendalian diri, motivasi, empati, dan 

kemampuan membina hubungan dengan orang 

lain.
90

 Menurut Daniel Goleman yang dikutip oleh 

mustaqim kecerdasan emosional memiliki lima 

unsur atau indikator yaitu kesadaran diri (self 

awareness) pengetahuan diri (self regulation), 

motivasi (motivation), empati (empathy) dan 

keterampilan sosial (social skill).
91
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 Agus Nggermanto, Cara Praktis Melejitkan IQ, EQ, dan SQ, 

(Bandung: Penerbit Nuansa, 2013), 99. 

 
91

 Mustaqim, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka 

belajar, 2001), 154. 
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Sesuai indikator dalam Kecerdasan Emosional 

diketahui bahwa dari 38 siswa kelas V MIN 1 

Ponorogo dalam unsur-unsur kecerdasan emosional 

diperoleh data unsur  kesadaran diri menunjukkan 

prosentase (18,81%), pengaturan diri (23,21%), 

motivasi (19,63%), empati (18,35%), dan 

keterampilan sosial (20%). Dibawah ini diagram 

prosentase setiap indikator dari kecerdasan 

emosional. 

 

 
  

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa 

siswa kelas V MIN 1 Ponorogo pertama memiliki 

pengaturan diri yang baik (23,21%), kedua 

keterampilan sosial (20%), ketiga motivasi diri 

(19,63%), keempat kesadaran diri (18,81%) dan 

yang terkhir empati (18.35). Dari hasil tersebut siswa 

kelas V MIN 1 Ponorogo dalam unsur pengaturan 

diri kategori tinggi dan terendah dalam unsur empati. 

Kesadaran 
diri

18,81%

Pengatura
n diri

23,21%
Motivasi
19,63%

Empati
18,35%

Keterampil
an sosial 

20%

Unsur Kecerdasan Emosional
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Dari pengkategorian keselurahan dapat 

diketahui bahwa yang menyatakan kecerdasan 

emosional kategori baik dengan frekuensi sebanyak 

8 responden  (21.05%),  dalam kategori cukup 

dengan frekuensi sebanyak 23 responden (60.53%), 

dan dalam kategori kurang dengan frekuensi 

sebanyak 7  responden (18.42%). Dengan demikian, 

secara umum  dapat disimpulkan bahwa siswa kelas 

V MIN 1 Ponorogo memiliki kecerdasan Emosional 

dengan kategori cukup dengan prosentase (60.53% 

 

2. Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas 

V MIN 1 Ponorogo 

 Menurut Tarigan yang dikutip oleh Dalman, 

membaca pemahaman (reading for undersanding) 

adalah jenis membaca untuk memahami standar-

standar atau norma kesastraan, resensi kritis, drama 

tulis, dan pola-pola fiksi dalam usaha memperoleh 

pemahaman terhadap teks, pembaca menggunakan 

strategi tertentu.
92

  

Demikian pula dengan Burn  yang dikutip oleh 

Fahim Musthafa memberikan pengertian bahwa 

membaca pemahaman merupakan sebuah usaha 

untuk memperoleh komprehensi suatu bacaan. 

Komprehensi merupakan seperangkat ketrampilan 

pemerolehan pengetahuan yang digeneralisasikan, 

yang memungkinkan orang memperoleh 

                                                           
92

 Dalman, Keterampilan Membaca…, 87. 
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danmewujudkan informasi yang diperoleh sebagai 

hasil membaca bahasa tulis.
93

 

Membaca pemahaman merupakan salah satu 

bagian dari jenis membaca telaah isi.
94

 Kemampuan 

membaca pemahaman juga melibatkan ingatan 

pikiran, khayal, pengaturan, penerapan dan pemecah 

masalah seperti (1) kemampuan memahami kata 

yang dipakai, (2) kemampuan memahami pola 

kalimat dan bentuk kalimat, (3) kemampuan 

memahami gagasan pokok, (4) kemampuan menarik 

kesimpulan.
95

 

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui 

bahwa kemampuan membaca pemahaman siswa 

kelas V di MIN 1 Ponorogo kategori baik dengan 

frekuensi sebanyak  7 responden  (13.16%),  dalam 

kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 26 

responden (68.42%), dan dalam kategori kurang 

dengan frekuensi sebanyak 5  responden (18.42%). 

Dengan demikian, secara umum  dapat disimpulkan 

bahwa siswa kelas V MIN 1 Ponorogo memiliki 

kemampuan membaca pemahaman dengan kategori 

cukup dengan prosentase (68.42%).  

                                                           
93

 FahimMusthafa, Agar Anak Gemar Membaca (Bandung: 

Hikmah, 2005), 42. 
94

 Dalman, Keterampilan Membaca…, 13. 
95
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3. Kemampuan Penyelesaian Masalah Matematika 

Siswa Kelas V MIN 1 Ponorogo  

Kemampuan menyelesaikan soal cerita 

matematika merupakan kesanggupan yang dimiliki 

seseorang untuk memecahkan masalah yang berupa 

soal cerita matematika yang disajikan dalam bentuk 

cerita dan berhubungan dengan hal-hal yang 

kongkret serta berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari peserta didik.  

George Polya yang dikutip oleh Supinah 

mengemukakan langkah langkah pendekatan 

pemecahan masalah dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika: 

1. Memahami masalah. 

2. Membuat rencana untuk menyelesaikan masalah. 

3. Melaksanakan rencana yang dibuat pada langkah 

kedua. 

Baik
13,16%

cukup
68,42%

kurang
18,42%

Kemampuan Membaca Pemahaman
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4. Memeriksa ulang jawaban yang diperoleh.
96

 

Soal cerita dapat diselesaikan dengan 

mengikuti langkah-langkah yang ada seperti; 

memahami masalah, mengubah kalimat soal cerita 

menjadi kalimat matematika, menyelesaikannya, 

kemudian mengecek jawaban kembali, dan terakhir 

menginterpretasikan jawaban sesuai dengan perintah 

soal cerita. 

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui 

bahwa kemampuan pemyelesaian masalah 

matematika dalam bentuk soal cerita pasa siswa 

kelas V di MIN 1 Ponorogo kategori baik dengan 

frekuensi sebanyak  8 responden  (21,05%),  dalam 

kategori cukup dengan frekuensi sebanyak  26 

responden (65,79%), dan dalam kategori kurang 

dengan frekuensi sebanyak 5  responden (13,16%). 

Dengan demikian, secara umum  dapat disimpulkan 

bahwa siswa kelas V MIN 1 Ponorogo memiliki 

kemampuan menyelesaiakan masalah matematika 

dengan kategori cukup dengan prosentase (65,79%). 
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4. Korelasi Kecerdasan Emosional, Kemampuan 

Membaca Pemahaman dan Kemampuan 

Penyelesaian Masalah Matematika Siswa Kelas V 

MIN 1 Ponorogo. 

 Daniel Goleman menyatakan kecerdasan 

emosional adalah kemampuan seseorang mengatur 

kehidupan emosinya dengan intelegensi, menjaga 

keselarasan emosi dan pengungkapannya melalui 

keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, 

motivasi, empati, dan keterampilan sosial.  

Menurut Aunurrahman yang dikutip oleh 

Goleman bahwa kecerdasan emosional tidak kalah 

pentingnya dengan kecerdasan akademik, di mana 

kecerdasan emosional justru lebih banyak 

menentukan sikap positif seseorang, kemampuan 

melihat masalah, kemampuan mengatasi kegagalan 

dan akan mencapai kesuksesan. 

Baik

21,05%

Cukup

65,79%

Kurang

13,16%

Kemampuan Penyelesaian Masalah 

Matematika 
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Kemampuan membaca pemahaman menurut 

Burns yang dikutip Samsu Somadyo siswa 

memahami suatu bacaan apabila dapat membuat 

simpulan, misalnya gagasan utama bacaan, kalimat 

topik/kalimat utama dalam paragraf, hubungan sebab 

akibat, dan analisis bacaan.
97

 Keterampilan 

membaca ditekankan pada kemampuan memahami 

bacaan atau kemampuan membaca pemahaman yaitu 

berupa: 

1) Memahami makna kata yang dibaca 

2) Memahami makna istilah dalam konteks kalimat 

3) Memahami inti sebuah kalimat yang dibaca 

4) Memahami ide pokok, pokok pikiran atau tema 

dalam suatu paragraph 

5) Membuat rangkuman atau kesimpulan.
98

 

George Polya yang dikutip oleh Supinah 

mengemukakan langkah langkah pendekatan 

pemecahan masalah dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika: 

1) Memahami masalah. 

2) Membuat rencana untuk menyelesaikan masalah. 

3) Melaksanakan rencana yang dibuat pada langkah 

kedua. 

4) Memeriksa ulang jawaban yang diperoleh.
99
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Soal cerita dapat diselesaikan dengan 

mengikuti langkah-langkah yang ada seperti; 

memahami masalah, mengubah kalimat soal cerita 

menjadi kalimat matematika, menyelesaikannya, 

kemudian mengecek jawaban kembali, dan terakhir 

menginterpretasikan jawaban sesuai dengan perintah 

soal cerita. Dalam kaitannya dengan memahami 

masalah, diperlukanlah kemampuan membaca 

pemahaman yang memadai. Kemampuan membaca 

pemahaman merupakan kemampuan dalam 

memperoleh makna baik tersirat maupun tersurat 

terhadap isi bacaan dengan melibatkan pengetahuan 

dan pengalaman yang dimiliki. Maka untuk dapat 

menyelesaikan soal cerita matematika diperlukan 

kemampuan membaca pemahaman yang tinggi. 

Karena peserta didik yang memiliki pemahaman 

yang baik terhadap bacaan, maka akan mudah dalam 

memahami masalah sehingga dapat menyelesaikan 

soal cerita matematika dengan baik pula. 

 Dari hasil perhitingan analisis di atas, maka 

diperoleh rhitung = 0.607. Dalam penelitian ini n = 38 

dan nr adalah 2, maka db = 38-2 = 36. Dengan harga 

“ r” pada taraf signifikannya sebesar 5% diperoleh 

rtabel sebesar 0.302 terdapat pada lampiran. Dari 

perhitungan tersebut dapat dilihat rhitung  lebih besar 

dari rtabel maka ada hubungan antara kecerdasan 

emosional dan kemampuan membaca pemahaman 

dengan kemampuan penylesaian masalah 

matematika siswa kelas V di MIN 1 Ponorogo. 

Adapun tingkat hubungan antara kecerdasan 
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emosional dan kemampuan membaca pemahaman 

dengan kemampuan penylesaian masalah 

matematika siswa kelas V di MIN 1 Ponorogo 

termasuk pada kategori kuat. 

Uji Signifikasi terhadap perhitungan korelasi 

ganda dengan Fhitung dengan dk pembilang = kk dan 

dk penyebut = (n-k-1). Jadi k = 2 dan dk penyebut = 

38 -2 – 1= 35. Dengan taraf kesalahan 5%, maka 

harga Ftabel sebesar 3,25. Harga Fhitung = 10,194 > 

Ftabel = 3,25, yang artinya Ho ditolak, yang berarti 

koefisiean korelasi ganda yang ditemukan adalah 

signifikan atau dapat diberlakukan untuk populasi 

dimana sampel tersebut diambil atau terdapat 

korelasi yang signifikan anatara kecerdasan 

emosional dan kemampuan membaca pemahaman 

dengan kemampuan penyelesaian masalah 

matematika siswa kelas V MIN 1 Ponorogo. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan 

mengenai Korelasi kecerdasan emosional dan 

kemampuan membaca pemahaman dengan kemampuan 

penelesaian masalah matematika siswa kela V tahun 

ajaran 2018/2019 dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kecerdasan Emosional Siswa Kelas V MIN 1 

Ponorogo  

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui 

bahwa yang menyatakan kecerdasan emosional 

kategori baik dengan frekuensi sebanyak 8 

responden  (21.05%),  dalam kategori cukup dengan 

frekuensi sebanyak 23 responden (60.53%), dan 

dalam kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 7  

responden (18.42%). Dengan demikian, secara 

umum  dapat disimpulkan bahwa siswa kelas V MIN 

1 Ponorogo memiliki kecerdasan Emosional dengan 

kategori cukup dengan prosentase (60.53% 

2. Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas V 

MIN 1 Ponorogo  

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui 

bahwa kemampuan membaca pemahaman siswa 

kelas V di MIN 1 Ponorogo kategori baik dengan 

frekuensi sebanyak  7 responden  (13.16%),  dalam 
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kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 26 

responden (68.42%), dan dalam kategori kurang 

dengan frekuensi sebanyak 5  responden (18.42%). 

Dengan demikian, secara umum  dapat disimpulkan 

bahwa siswa kelas V MIN 1 Ponorogo memiliki 

kemampuan membaca pemahaman dengan kategori 

cukup dengan prosentase (68.42%). 

3. Kemampuan Penyelesaian Masalah Matematika 

Siswa Kelas V MIN 1 Ponorogo  

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui 

bahwa kemampuan pemyelesaian masalah 

matematika dalam bentuk soal cerita pasa siswa 

kelas V di MIN 1 Ponorogo kategori baik dengan 

frekuensi sebanyak  8 responden  (21,05%),  dalam 

kategori cukup dengan frekuensi sebanyak  26 

responden (65,79%), dan dalam kategori kurang 

dengan frekuensi sebanyak 5  responden (13,16%). 

Dengan demikian, secara umum  dapat disimpulkan 

bahwa siswa kelas V MIN 1 Ponorogo memiliki 

kemampuan menyelesaiakan masalah matematika 

dengan kategori cukup dengan prosentase (65,79%). 

4. Korelasi Kecerdasan Emosional dan Kemampuan 

Membaca Pemahaman dengan Kemampuan 

Penyelesaian Masalah Matematika Siswa Kelas V 

MIN 1 Ponorogo. 

Dari perhitungan di atas, maka diperoleh rhitung 

= 0.607.. Dengan harga “ r” pada taraf signifikannya 

sebesar 5% diperoleh rtabel sebesar 0.302. Dari 

perhitungan tersebut dapat dilihat rhitung  lebih besar 

dari rtabel maka ada hubungan antara kecerdasan 
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emosional, kemampuan membaca pemahaman dan 

kemampuan penyelesaian masalah matematika siswa 

kelas V di MIN 1 Ponorogo. Adapun tingkat 

hubungan antara kecerdasan emosional, kemampuan 

membaca pemahaman dan kemampuan penyelesaian 

masalah matematika siswa kelas V di MIN 1 

Ponorogo termasuk pada kategori kuat. 

  Uji Signifikasi terhadap perhitungan korelasi 

ganda dengan. Dengan taraf kesalahan 5%, maka 

harga Ftabel sebesar 3,27. Harga Fhitung = 10,194 > 

Ftabel = 3,27, yang artinya Ho ditolak, yang berarti 

koefisiean korelasi ganda yang ditemukan adalah 

signifikan atau dapat diberlakukan untuk populasi 

dimana sampel tersebut diambil atau terdapat 

korelasi yang signifikan anatara kecerdasan 

emosional, kemampuan membaca pemahaman dan 

kemampuan penyelesaian masalah matematika siswa 

kelas V MIN 1 Ponorogo. 

 

B. Saran  

 Sehubungan dengan penelitian ini, dibawah 

terdapat beberapa saran yang disampaikan: 

1. Bagi Sekolah 

Bagi sekolah. Dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi sekolah tersebut untuk 

meningkatkan kecerdasan emosional pada siswa 

2. Bagi Guru 

Seorang guru diharapkan dapat 

mengembangkan kecerdasan emosional dan 

kemampuan siswa dalam konteks membaca 
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pemahaman serta penyelasaian masalah matematika 

dengan harapan perolehan hasil belajar siswa dapat 

hasil yang memuaskan  

3. Bagi Siswa 

Seorang siswa diharapkan mampu senantiasa 

meningkatkan kecerdasan emosional yang tinggi dan 

kemampuan dalam membaca pemahaman sehingga 

dapat mudah dalam menyelesaikan masalah 

matematika atau soal cerita dan menghasilkan hasil 

belajar yang memuaskan. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti yang berminat meneliti tentang 

kecerdasan emosional, disarankan agar memperluas 

indikator-indikator penelitian, karena masih terdapat 

beberapa indikator, yang berhubungan dengan 

kemampuan membaca pemahaman dan kemampuan 

penyelesaian masalah matematika. 
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