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ABSTRAK 

 

Darwati, Nurul. 2019. Pengaruh Interaksi Sosial dan Kecerdasan Emosional 

Terhadap Prestasi Belajar PAI Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Wungu 

Madiun. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing, Kayyis Fithri Ajhuri, M.A. 

 

Kata Kunci: Interaksi Sosial, Kecerdasan Emosional, Prestasi Belajar PAI 

Interaksi sosial dan kecerdasan emosional mempunyai peran penting 

dalam meningkatkan prestasi belajar PAI siswa. Prestasi belajar adalah hasil 

belajar yang didapat individu setelah melakukan serangkaian prosespembelajaran. 

Prestasi belajar  diengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. 

Interaksi sosial sebagai faktor ekstern dapat memberi pengaruh  berupa keakraban 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Sedangkan kecerdasan emosional 

sebagai faktor intern memberi pengaruh mengenai bagaimana siswa mampu 

mengolah kecakapan emosionalnya untuk tetap mengikuti kegiatan belajar 

mengajar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh interaksi sosial 

terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Wungu Madiun, 2) 

Pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas VIII 

SMP Negeri 2 Wungu Madiun, 3) Pengaruh interaksi sosial dan kecerdasan 

emosional terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Wungu 

Madiun. 

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan 

penelitian expost facto. Populasi penelitian berjumlah 148 siswa dan sampel 

penelitian berjumlah 105. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan 

teknik random sampling dan penggunpulan data penelitian menggunakan angket 

dan dokumentasi. Analisis data menggunakan regresi linier sederhana dan regresi 

linier berganda. 

Berdasarkan analisis data, disimpulkan bahwa: 1) Interaksi sosial 

berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Wungu Madiun, dibuktikan dengan Fhitung 5,031 ≥ Ftabel 3,92, 

berpengaruh sebesar 47% dan sisanya 53% dipengaruhi oleh faktor lain. 2) 

Kecerdasan emosional berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar 

PAI siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Wungu Madiun, dibuktikan dengan Fhitung 

4,149 ≥ Ftabel 3,92, berpengaruh sebesar 39% dan sisanya 61% dipengaruhi oleh 

faktor lain. 3) Interaksi sosial dan kecerdasan emosional berpengaruh secara 

signifikan terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Wungu 

Madiun, dibuktikan dengan Fhitung 8,638 ≥ Ftabel 3,92, berpengaruh sebesar 14% 

dan sisanya 86% dipengaruhi oleh faktor lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menggagas persoalan pendidikan pada dasarnya adalah menggagas 

persoalan kebudayaan dan peradaban. Secara spesifik gagasan pendidikan 

akan merambah ke wilayah pembentukan peradaban masa depan, suatu upaya 

merekontruksi pengalaman-pengalaman peradaban umat manusia secara 

berkelanjutan guna memenuhi kehidupannya, generasi demi generasi, sebagai 

lembaga pendidikan formal, sekolah merupakan tempat pengembangan ilmu 

pengetahuan, kecakapan, keterampilan, nilai sikap yang diberikan secara 

lengkap kepada generasi muda. Hal ini digunakan untuk membantu 

perkembangan potensi dan kemampuan agar bermanfaat bagi kepentingan 

hidupnya. 

Dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS 

telah disebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan 
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Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
1
 

Menurut KBBI, Pendidikan adalah suatu proses pengubahan sifat 

dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mencerdaskan 

manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Melalui pendidikan orang 

mengalami perubahan sikap dan perilaku, berproses menjadi dewasa yang 

dilakukan dengan proses pembelajaran dan pelatihan.
2
 Sekolah merupakan 

sarana prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Dalam 

pendidikan formal, belajar menunjukan perubahan yang sifatnya baik 

sehingga pada tahap akhir akan menghasilkan keterampilan dan pengetahuan 

baru. 

Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut diperlukan belajar. 

Belajar adalah suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan mengadakan 

perubahan di dalam diri seseorang, mencangkup perubahan tingkah laku, 

sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan dan sebagainya. 

Keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah dipengaruhi oleh banyak 

faktor, namun pada dasarnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan 

menjadi dua macam yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Slamet 

menyebutkan bahwa, “Salah satu faktor ekstern yang ikut menentukan 

keberhasilan proses belajar mengajar ialah interaksi sosial. Interaksi sosial 

                                                           
1
 Basuki, Mengenal Profil Sekolah/Madrasah Berdasarkan PP. 19 tahun 2005 Standart 

Nasional Pendidikan. (Yogjakarta: Pustaka Felicha, 2010) hal.5 
2
 Arifin, Sosiologi Pendidikan (Yogjakarta: PaRama Ilmu, 2016) hal. 11 
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yang dimaksud adalah relasi guru dengan siswa dan relasi siswa dengan siswa 

yang terjadi di dalam maupun diluar kelas”.
3
 

Rendahnya pencapaian hasil belajar siswa disebabkan oleh berbagai 

faktor salah satunya adalah siswa tidak bisa memahami dengan baik pelajaran 

yang diberikan dan kemampuan siswa dalam berinteraksi untuk 

mengkomunikasikan materi pelajaran sangat kurang. Hal ini ditandai dengan 

rendahnya interaksi siswa dalam belajar, baik interaksi yang terjadi antara 

siswa dengan guru, siswa dengan siswa, maupun siswa dengan sumber belajar. 

Disamping menerima pelajaran dari guru, siswa juga dapat berperan aktif 

dengan melakukan interaksi yang mendukung proses belajar diantaranya 

dengan berdiskusi, melempar pertanyaan dan memberi tanggapan.
4
 

Pendidikan merupakan sebuah media sosial para peserta didik 

melakukan kegiatan interaksi teman sebaya dan merupakan salah satu media 

pembelajaran dan pengembangan sikap.
5
 H. Bonner menyatakan interaksi 

sosial adalah suatu hubungan antara individu atau lebih, di mana kelakuan 

individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan 

individu yang lain atau sebaliknya.
6
 Interaksi sosial yang terjalin di sekolah 

adalah adanya interaksi antara siswa dengan guru dan sesama siswa yang 

harus dikembangkan, di mana hal ini dapat memperkuat hubungan sosial 

                                                           
3
 Nofyta Arlianti, Jurnal hubungan antara interaksi dan hasil belajar VOL. IV NO. 1, 

November 2017, STKIP Muhammadiyah Jambi, 27. 
4
 Nofyta Arlianti, 26.  

5
 Novan Ardy, Konsep Praktik Strategi, Membumikan Pendidikan Karakter di SD 

(Yogjakarta: Ar Ruzz Media, 2013) hal. 20 
6
 Virgia Ningrum, Jurnal Fakultas Psikologi Vol. 2 “Kemampuan Interaksi Sosial 

Antara Remaja Yang Tinggal di Pondok Pesantren Dengan Yang Tinggal Bersama Keluarga” 

Fakultas Psikologi Univ. Ahmad Dahlan, 17. 
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antara mereka. Ada banyak siswa yang mudah bergaul, namun ada yang 

sebaliknya, dalam hubungan tersebut masing-masing siswa memiliki 

pengalaman dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga dalam berinteraksi 

saling melengkapi dan mempengaruhi, yang secara tidak langsung menambah 

semangat belajar siswa sehingga mempengaruhi kegiatan dan prestasi 

belajarnya. Peseta didik yang umumnya terdiri dari individu yang masih 

berada pada usia transisi antara masa anak-anak menuju usia dewasa terdapat 

banyak perubahan psikologis yang terjadi. Salah satu perubahan yang 

menonjol adalah perubahan emosional dan karakter peserta didik. 

Pada saat ini sistem pendidikan di Indonesia masih berorientasi pada 

perkembangan kecerdasan kognitif sehingga pengembangan sosial emosional 

dalam proses belajar mengajar terabaikan. Kemampuan  seperti berempati 

pada orang lain, menghargai orang lain, mengendalikan emosi, dan 

keterampilan sosial cenderung tidak dinilai.
7
 Dibeberapa lembaga pendidikan, 

guru, orang tua, masyarakat, masih menganggap bahwa anak cerdas adalah 

anak yang selalu mendapatkan nilai tertinggi serta mendapat rangking 

tertinggi. Pada kenyataannya anak yang berprestasi dalam bidang akademik 

belum tentu pula berhasil pada sosial emosionalnya. 

Sebuah laporan dari National Center for Clinical Infant Programs 

menyatakan bahwa keberhasilan di sekolah bukan diramalkan oleh kumpulan 

fakta seorang siswa atau kemampuan dirinya untuk membaca, melainkan oleh 

ukuran-ukuran emosional dan sosial: yakni pada diri sendiri dan mempunyai 

                                                           
7
 Ahmad Darmadji, Jurnal pendidikan El- Tarbawi Vol. 7 No.1 2014 “Ranah Afektif 

dalam Evaluasi Pendidikan Agama Islam, Penting Tapi Sering Terabaikan, 13. 
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minat; tahu pola perilaku yang diharapkan orang lain dan bagaimana 

mengendalikan dorongan hati untuk berbuat nakal; mampu menunggu, 

mengikuti petunjuk dan mengacu pada guru untuk mencari bantuan, serta 

mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan saat bergaul dengan siswa lain.
8
 

Hal ini menegaskan bahwa, Indonesia sebagai Negara berkembang 

tetap mengutamakan pendidikan sebagai salah satu tujuan nasional sesuai 

dengan pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yaitu mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Dari tujuan pendidikan diatas, tiga diantaranya adalah 

bertujuan untuk mencerdaskan peserta didik secara emosional, yaitu 

pengendalian diri, kepribadian dan akhlak yang mulia.
9
 

Para ahli psikolog sepakat bahwa IQ hanya mendukung 20% faktor 

yang menentukan keberhasilan, sedangkan 80% sisanya berasal dari faktor 

lain, termasuk kecerdasan emosional. Daniel Goleman mengemukakan 

kecerdasan emosional merupakan kemampuan, seperti kemampuan untuk 

memotivasi diri sendiri dan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan 

hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan 

menjaga agar beban stress tidak melumpuhkan kemampuan berfikir, 

berempati dan berdoa.
10

 

Kecerdasan emosional diperlukan agar seseorang bisa sukses dalam 

bergaul, berinteraksi, bekerja dan berkarir dalam kehidupannya. Atas 

                                                           
8
John Gottman, Kiat-kiat membesarkan Anak yang meliliki Kecerdasan Emosional, 

terjemahan (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 250.  
9
 Alwi Kaderi, Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi (Banjarmasin: Antasari 

Press, 2015),  255. 
10

 Daniel Goleman, Working with Emotional Intelligence, Kecerdasan Emosi Untuk 

Mencapai Puncak Prestasi Terjemahan Alex Tri Kantjono Widodo. 512-513. 
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pertimbangan ini kecerdasan emosional perlu menjadi bagian penting dalam 

penanaman pendidikan karakter bagi peserta didik. Pembentukan kecerdasan 

secara terpadu ini perlu mendapatkan perhatian ketika merancang desain 

pembelajaran berkarakter. Karena karakter pada hakikatnya merupakan 

keterpaduan unsur-unsur kepribadian, yang substansinya adalah kecerdasan 

emosional.
11

 

Para pakar pendidikan telah mengemukakan bahwa pendidikan islam 

di samping berupaya membina kecerdasan intelektual, keterampilan dan 

raganya, juga membina jiwa dan hati nuraninya.
12

 Berarti secara umum 

pendidikan Islam membina kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional 

(EQ). disamping kedua kecerdasan tersebut, pendidikan agama islam juga 

membina kecerdasan spiritual (SQ). 

Pendidikan formal di sekolah-sekolah hanya akan mencerdaskan 

intelektual anak saja jika kurikulum yang diberikan kurang memperhatikan 

pengembangan aspek kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, 

akibatnya anak-anak sebagai generasi penerus estafet kepemimpinan akan 

menjadi generasi yang kering dari nilai-nilai kemanusiaan dan pencapaian 

kepuasaan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-

hari.
13

 

                                                           
11

 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikaasinya dalam Lembaga 

Pendidikan (Jakarta: Kencana Media Prenada Group, 2014), 43. 
12

 Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir, Ilmu Pendidikan Islam, Cet. 1 (Yogyakarta: 

Graha Ilmu,2007), 139. 
13

 Lailatul Maghfiroh, Jurnal Pendidikan Dosen PAI UNISDA Lamongan “Membangun 

karakter siswa dan meningkatkan kecerdasan spiritual melalui The Hidden Curriculum”, 210. 
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Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai seorang siswa dalam usaha 

belajarnya sebagaimana dicantumkan dalam nilai raport. Keseimbangan antara 

kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ) merupakan kunci 

keberhasilan belajar siswa di sekolah. Pendidikan sendiri bukan hanya perlu 

mengembangkan rational intelligence, yaitu model pemahaman yang 

lazimnya dipahami siswa saja, melainkan juga perlu mengembangkan 

emotional intelligence siswa. Walaupun kecerdasan emosional (EQ) 

merupakan hal yang relative baru dibandingkan kecerdasan intelektual (IQ), 

namun beberapa penelitian telah mengisyaratkan kecerdasan emosional tidak 

kalah penting dengan kecerdasan intelektual. Menurut Benyamin Bloom yang 

secara garis besar membagi klasifikasi prestasi belajar menjadi 3 ranah yaitu: 

ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Ketiga ranah tersebut menjadi objek 

penilaian hasil belajar. Di antara ketiga ranah itu,ranah kognitiflah yang paling 

banyak dinilai oleh para guru disekolah, karena berkaitan dengan kemampuan 

peserta didik dalam menguasai isi bahan pengajaran.
14

 

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti laksanakan di SMPN 2 

Wungu, peneliti menemukan konsisi interaksi sosial siswa yang bersifat 

negative diantaranya adalah bolos sekolah, colut saat jam pelajaran dan 

beberapa siswa yang sering bermasalah di BK. Setelah melakukan sedikit 

pembicaraan dengan siswa kelas VIII di SMPN 2 Wungu hal tersebut dapat 

terjadi karena ajakan teman dan juga karena interaksi sosial siswa
15

 dimana 

                                                           
14

 Nana Sudhana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: Rodsakarya, 

2003),  24. 
15

 Wawancara dengan dewan pasukan penggalang (DPP) siswa kelas VIII pada tanggal 

3 Desember 2018 pukul 15.20 WIB. 
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sudah diketahui bahwa interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua 

individu atau lebih, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, 

mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. 

Tindakan tindakan siswa yang kurang baik tersebut dapat juga disebabkan 

karena faktor kecerdasan emosional karena siswa belum mampu 

mengendalikan emosionalnya sendiri. Menurut salah satu siswa yang 

bersekolah di SMPN 2 Wungu mengatakan bahwa masih ada siswa yang tidak 

masuk sekolah karena bermasalah dengan temannya, patah hati karena 

diputuskan pacar, dan apabila di sekolah sering bertengkar dengan 

temannya.
16

 

Secara tidak sengaja hal ini akan berdampak pada hasil belajar siswa. 

Hasil belajar sendiri dipengaruhi oleh dua faktor utama meliputi faktor 

internal yaitu faktor yang datang dari diri siswa sendiri dan faktor eksternal 

yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa. Faktor faktor ini besar 

pengaruhnya terhadap hasil belajar yang dicapai. Sebagaimana menurut Nana 

Sudjana bahwa hasil belajar disekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan 

siswa dan 30% di pengaruhi oleh lingkungan.
17

 

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan upaya penelitian melalui permasalahan yang dihadapi di atas 

dengan judul “PENGARUH INTERAKSI SOSIAL DAN KECERDASAN 

EMOSIONAL TERHADAP PRESTASI BELAJAR PAI SISWA KELAS 

                                                           
16

 Ibid  
17

 Nana Sudjana, Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Belajar Mengajar (Bandung: 

Sinar Baru, 1996), 39. 
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VIII DI SMP NEGERI 2 WUNGU MADIUN TAHUN PELAJARAN 

2018/2019” 

 

B. Batasan Masalah 

Karena luasnya bidang yang dikaji serta perlunya banyak waktu, 

tenaga, dan dana yang dibutuhkan maka diperlukan batasan masalah 

penelitian. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah Interaksi Sosial dan 

Kecerdasan Emosional sebagai variabel independen (X) serta Prestasi Belajar 

PAI (EQ) sebagai variabel dependen (Y). Interaksi sosial yang diteliti adalah 

interaksi sosial siswa dengan siswa dan kecerdasan emosional yang diteliti 

adalah kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi dan keterampilan sosial pada 

siswa. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh interaksi sosial terhadap prestasi belajar siswa kelas 

VIII di SMP Negeri 2 Wungu Madiun tahun ajaran 2018/2019? 

2. Apakah ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar 

siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Wungu Madiun tahun ajaran 

2018/2019? 

3. Apakah ada pengaruh antara interaksi sosial dan  kecerdasan emosional 

terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Wungu Madiun 

tahun ajaran 2018/2019? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh interaksi sosial terhadap prestasi belajar siswa 

kelas VIII di SMP Negeri 2 Wungu Madiun tahun ajaran 2018/2019? 

2. Mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar 

siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Wungu Madiun tahun ajaran 

2018/2019? 

3. Mengetahui pengaruh antara interaksi sosial dan  kecerdasan emosional 

terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Wungu 

Madiun tahun ajaran 2018/2019? 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan 

manfaat secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dan untuk menguji apakah ada pengaruh antara interaksi 

sosial siswa dan kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar siswa.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan referensi guru maupun lembaga sekolah untuk mengetahui naik 
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turunnya kecerdasan emosional peserta didik, sehingga dapat 

membantu mewujudkan pendidikan yang lebih maju, berkualitas dan 

bermakna, serta dapat menemukan kemasan pendidikan yang lebih 

baik. 

 

 

b. Bagi Perguruan Tinggi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan untuk referensi kepustakaan 

c. Bagi Peneliti 

Diharapkan dari penelitian ini, peneliti dapat menambah 

wawasan dan keterampilan dalam bidang penelitian. 

 

F. Sistematika Pembahasan  

Sebagai gambaran pola pemikiran peneliti yang terhubung dalam 

karya ilmiah ini, maka peneliti menyusun sistematika prmbahasan menjadi 

lima bab yang berisi: 

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. Dalam bab ini diuraikan tentang hal-hal yang melatar 

belakangi pikiran penulis untuk mengadakan penelitian. 

Bab kedua berisi kajian pustaka, telaah terdahulu, kerangka berfikir, 

dan pengajuan hipotesis. Dalam bab ini menjelaskan mengenai teori-teori 
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yang berhubungan dengan variabel penelitian yaitu interaksi sosial, 

kecerdasan emosional dan prestasi belajar. 

Bab ketiga berisi metode penelitian, yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

Bab keempat adalah temuan dan hasil penelitian yang berisis 

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

pembahasan dan interpretasi. Dalam bab ini berisi tentang temuan penelitian 

yang akan memuat gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisa 

data mengenai kondisi interaksi sosial, kecerdasan emosional dan data 

mengenai prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Bab kelima adalah penutup yang berisi simpulan dan saran. Bab ini 

dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah melihat inti dari hasil 

penelitian ini. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. TELAAH PENELITIAN TERDAHULU 

Hasil telaah pustaka yang dilakukan penulis sebelumnya yang ada 

kaitannya dengan variabel yang diteliti antara lain: 

1. Judul “Hubungan Interaksi Sosial Siswa dan Pola Asuh Orang Tua 

Dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII MTsN 3 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2016/2017” oleh Idris Maharani, Prodi Pendidikan Agama Islam, 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 

bahwa terdapat korelasi antara interaksi sosial siswa dan pola asuh orang 

tua dengan motivasi belajar siswa kelas VIII MTsN 3 Ponorogo. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah variabel interaksi sosial siswa 

(variabel X1) merupakan variabel independen, dan juga sama-sama 

menggunakan metode penelitian kuantitatif, dalam penelitian ini 

menggunakan uji validitas dan reabilitas untuk menguji kelayakan 

instrument. Akan tetapi perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel 

independen yang kedua (X) dan variabel dependen (Y). Dalam penelitian 

Idris Maharani mengunakan variabel kedua mengenai pola asuh orangtua 

(X2) sedangkan peneliti menggunakan variabel independen dengan 

variabel  kecerdasan emosional (X2), selaian itu dalam penelitian Idris 

Maharani menggunakan variabel dependen motivasi belajar siswa (Y) 
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sedangkan peneliti menggunakan variabel dependen prestasi belajar (Y). 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa:  

a. Terdapat korelasi antara interaksi sosial siswa dengan motivasi 

belajar siswa kelas VIII MTsN 3 Ponorogo Tahun Ajaran 

2016/2017 dengan sumbangan variabel X1 terhadap Y sebesar 

18,15%. 

b. Terdapat korelasi pola asuh orangtua dengan  motivasi belajar 

siswa kelas VIII MTsN 3 Ponorogo Tahun Ajaran 2016/2017 

dengan sumbangan variabel X2 terhadap Y sebesar 9,67%. 

c. Terdapat korelasi antara interaksi sosial siswa dan pola asuh 

orangtua dengan  motivasi belajar siswa kelas VIII MTsN 3 

Ponorogo Tahun Ajaran 2016/2017 dengan sumbangan variabel 

X1 dan X2 terhadap Y sebesar 22,65%. 

2. Judul “Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Minat Belajar Siswa Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAIBP kelas VII di SMPN 1 

Takeran Magetan Tahun Pelajaran 2017/2018” oleh Hasnatul Asfi, Prodi 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo tahun 2018. Berdasarkan 

hasil penelitian Hasnatul Asfi ada pengaruh signifikan  antara lingkungan 

sekolah dan minat belajar terhadap hasil belajar PAIBP. Persamaan dalam 

penelitian ini adalah variabel hasil belajar (Y) merupakan variabel 

dependen, dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian 

kuantitatif, dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan reabilitas 
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untuk menguji kelayakan instrument. Akan tetapi perbedaan dalam 

penelitian ini adalah variabel independen (X). Dalam penelitian Hasnatul 

Asfi menggunakan variabel interaksi teman sebaya (X1)  yang memiliki 

kemiripan dengan variabel yang digunakan peneliti yaitu interaksi sosial 

(X1), perbedaan yang paling mencolok adalah pada variabel minat belajar 

(X2) sedangkan peneliti menggunakan variabel kecerdasan emosional 

(X2). Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa: 

a. Ada pengaruh signifikan antara lingkungan sekolah terhadap hasil 

belajar pada mata pelajaran PAIBP siswa kelas VII di SMPN 1 

Takeran dengan presentase sebesar 8,56%. 

b. Ada pengaruh signifikan antara minat belajar terhadap hasil belajar 

pada mata pelajaran PAIBP siswa kelas VII di SMPN 1 Takeran 

dengan presentase sebesar 20,65%. 

c. Ada pengaruh signifikan antara lingkungan sekolah dan minat 

belajar terhadap hasil belajar pada mata pelajaran PAIBP siswa 

kelas VII di SMPN 1 Takeran dengan presentase sebesar 20,76% 

dan sisanya sebesar 79,24% dipengaruhi oleh faktor lain. 

3. Judul “Pengaruh Media Pembelajaran dan Kecerdasan Emosional 

Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Al-Islam pada Siswa-Siswi di 

Kelas XI Bilingual SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo Tahun Pelajaran 

2015/2016” oleh Dyah Ayu Sri Handayani, Jurusan Pendidikan Agama 

Islam, Jurusan Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian Dyah Ayu Sri 



23 
 

23 
 

Handayani terdapat pengaruh antara  media pembelajaran dan kecerdasan 

emosional terhadap prestasi belajar siswa. Persamaan dalam penelitian ini 

adalah variabel kecerdasan emosional (X2) dan juga variabel Prestasi 

Belajar (Y) merupakan variabel independen dan variabel dependen, dan 

juga sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif, dalam 

penelitian ini menggunakan uji validitas dan reabilitas untuk menguji 

kelayakan instrument. Akan tetapi perbedaan dalam penelitian ini adalah 

variabel independen atau X1. Dalam penelitian Dyah Ayu Sri Handayani 

menggunakan variabel media pembelajaran (X1) sedangkan peneliti 

menggunakan variabel interaksi sosial (X1). Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut dapat diketahui bahwa: 

a. Penggunaan media pembelajaran pada mata pelajaran Al-Islam 

dalam kategori cukup dengan presentase sebesar 73,33%. 

b. Kecerdasan emosional siswa dalam kategori cukup dengan 

presentase sebesar 78,66%. 

c. Prestasi belajar mata pelajaran Al-Islam  siswa dalam kategori 

cukup dengan presentase sebesar 69,33%. 

 

B. LANDASAN TEORI 

1. Interaksi Sosial 

Interaksi sosial secara terminologi yang sangat populer, bukan 

saja karena menjadi pondasi dalam menjalani hidup bermasyarakat tetapi 

juga sebagai dasar dalam membangun interaksi kebudayaan dan 
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keagamaan. 
18

 Konsep interaksi sosial diartikan sebagai suatu tindakan 

timbal balik antara dua orang atau lebih melalui suatu kontak dan 

komunikasi.
19

  

Menurut Walgito mendefinisikan interaksi sosial sebagai 

hubungan antara individu satu dengan individu lain atau sebaliknya, jadi 

terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik.
20

 

Menurut Thibaut dan Kelley, interaksi sosial adalah peristiwa 

saling mempengaruhi satu sama lain ketika dua orang atau lebih hadir 

bersama, mereka menciptakan suatu hasil satu sama lain, atau 

berkomunikasi satu sama lain. Jadi, dalam setiap kasus interaksi, tindakan 

setiap orang bertujuan mempengaruhi individu lain.
21

 

Gillin and Gillin menyatakan bahwa interaksi sosial adalah 

hubungan-hubungan antara orang-orang secara individual, antar kelompok 

dan orang per orang dengan kelompok. 

Interaksi sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

mengenai bagaimana interaksi siswa dengan teman sebayanya. Karena 

bagi anak interaksi sosial terjadi pertama kali di dalam keluarga, terutama 

dengan orang tua. Kemudian dengan perkembangan lingkungan sosial 

anak, interaksi sosial meliputi lingkup sosial yang luas. Interaksi sosial 

                                                           
18

 Harmoni, Jurnal multicultural dan multirelegius (Jakarta: Puslitbang kehidupan 

keagamaan badan litbang dan diklat kementrian aganma RI, 2015)  6. 
19

 Dr. Damsar, Pengantar Sosiologi Pendidikan (Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP, 

2015) hal 2. 
20

 Siti Mahmudah, Psikologi Sosial (Malang: UIN-MALIKI Press, 2012) 42. 
21

 Mohammad Ali & Mohammad Asrori, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta 

Didik (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 87-88. 
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dapat terjadi dimana saja dan kapan saja baik di lingkungan keluarga 

maupun lingkungan masyarakat dan sekolah. 

Dalam KBBI, teman sebaya atau teman pergaulan diartikan 

sebagai kawan, sahabat atau orang yang sama-sama bekerja atau berbuat. 

Teman sebaya adalah kelompok orang-orang yang seumuran dan 

mempunyai kelompok sosial yang sama seperti teman sekolah, teman 

bermain dan teman bekerja.
22

 

Interaksi teman sebaya adalah hubungan individu pada suatu 

kelompok kecil dengan rata-rata usia yang hampir sama atau sepadan. 

Masing-masing individu mempunyai tingkatan kemampuan yang berbeda-

beda. Mereka menggambarkan dengan beberapa cara yang berbeda untuk 

memahami satu sama lainnya dengan bertukar pendapat.
23

 

Kita tahu bahwa interaksi sosial siswa dengan teman-teman 

sebayanya memberikan dampak luar biasa bagi perkembangan anak. 

Meskipun kita pada umumnya membayangkan pengaruh teman sebaya 

dalam kaitannya dengan lingkup sosial, namun interaksi dengan teman 

sebaya juga tidak kalah pentingnya dalam arena kognitif. Salah satu 

pengajaran yang berdasarkan teori Vygotsky adalah bahwa kerjasama 

dengan teman sebaya, dimana pendidik mendorong agar anak-anak yang 

tidak tahu atau harus tahu bekerja dengan teman sebayanya yang tahu. 

Teman-teman sebaya yang tahu ini bisa menjadi pendidik, mereka bisa 

                                                           
22

 Tim Penyusun Kamus Pusat Jakarta, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1164. 
23

 Andin, “Hubungan interaksi teman sebaya dengan perilaku konsumtif pada siswa 

kelas XI di SMA Negeri 6 Yogjakarta,” Jurnal Bimbingan dan Konseling edisi kedua 2016. 43. 
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memberikan perancah yang diperlukan sampai anak yang harus tahu itu 

berhasil mempelajari apa yang harus diketahui.
24

 

Santrock menyebutkan enam fungsi penting dari 

pertemanan/persahabatan yaitu: 

1) Sebagai kawan (companionship), dimana persahabatan memberi 

seorang teman yang akrab, teman yang bersedia meluangkan waktu 

bersama mereka dan bergabung dalam melakukan kegiatan-kegiatan 

bersama. Dalam dukungan sosial ini, individu mendapat jaminan 

bahwa ada individu lain yang dapat diandalkan bantuannya ketika 

individu lain membutuhkan bantuannya. 

2) Sebagai pendorong (stimulation), dukungan sosial ini berupa nasehat, 

saran dan informasi yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan dan 

mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dukungan ini juga berupa 

feedback (umpan balik) atas sesuatu yang telah dilakukan individu. 

3) Sebagai dukungan fisik (phsyical support), dukungan sosial ini 

berbentuk pengakuan atau penghargaan terhadap kemampuan dan 

kualitas individu. Dukungan ini akan membuat individu merasa dirinya 

diterima dan dihargai.
25

 

4) Sebagai dukungan ego (ego support), persahabatan menyediakan 

harapan atau dukungan, dorongan dan umpan balik yang dapat 

membantu anak mempertahankan kesan atas dirinya sebagai individu 

yang mampu, menarik dan berharga. Dukungan sosial ini berupa 

                                                           
24

 Neil J. Salkind, Teori-Teori Perkembangan Manusia (Bandung: Nusa Media, 2009), 

380. 
25

 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, 228. 
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pengekspresian dari kasih sayang, cinta, perhatian dan kepercayaan 

tang diterima individu, yang dapat memberikan rasa aman kepada 

individu yang menerima.
26

 

5) Sebagai perbandingan sosial (social comparation), dukungan sosial ini 

memungkinkan individu untuk memperoleh perasaan memiliki suatu 

kelompok yang memungkinkannya untuk membagi minat, perhatian 

serta melakukan kegiatan secara bersama-sama. Dukungan semacam 

ini memungkinkan individu merasa memiliki dan dimiliki kelompok 

yang memiliki perasaan minat. 

6) Sebagai pemberi keakraban dan perhatian (intimacy atau affection), 

suatu aspek penting dalam hubungan interpersonal adalah perasaan 

dibutuhkan oleh orang lain. Dukungan sosialini memungkinkan idividu 

untuk memperoleh perasaan bahwa orang lain tergantung padanya 

untuk memperoleh kesejahteraan.
27

 

Karakteristik lain dari pola hubungan anak usia sekolah dengan 

teman sebayanya adalah munculnya keinginan untuk menjalin hubungan 

pertemanan yang akrab atau dalam kajian psikologi perkembangan disebut 

dengan istilah friendship (persahabatan).
28

 

a. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial 

Soekanto mengemukakan bahwa bentuk-bentuk interaksi 

sosial meliputi: 
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 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, 228. 
27

 Ibid, 228. 
28

 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2010) , 227. 
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1) Kerja sama timbul karena orientasi orang perorang terhadap 

kelompoknya dan kelompok lainnya. 

2) Akomondasi sebagai suatu proses dimana orang perorangan saling 

bertentangan kemusiaan saling mengadakan penyesuaian diri untuk 

mengatasi ketegangan ketegangan tersebut 

3) Pesaingan, diartikan sebagai suatu proses dimana individu atau 

kelompok bersaing mencari keuntungan melalui bidang kehidupan 

dengan cara menarik perhatian atau mempertajam prasangka yang 

telah ada tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman 

4) Konflik/pertentangan, adalah suatu proses sosial dimana individu 

atau kelompok berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menantang 

pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan.
29

 

b. Faktor-faktor Terjadinya Interaksi Sosial 

Adapun faktor faktor yang mendasari interaksi sosial adalah 

sebagi berikut: 

1) Imitasi 

Imitasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

proses interaksi sosial tersebut. Sebab salah satu peran positifnya 

adalah bahwa proses imitasi dapat mendorong seseorang untuk 

mematuhi kaidah-kaidahdan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. 

Akan tetapi imitasi pun dapat menimbulkan hal negative, terutama 
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 Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Jakarta:Kencana Prenada 

Media,2006), 89 
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jika meniru perilaku yang buruk, bahkan dapat menimbulkan 

miskinnya jiwa dan semangat kreatif. 

2) Sugesti 

Sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu 

pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya dan kemudian 

diterima oleh pihak lain secara emosi. Bisa terjadi karena  yang 

mempengaruhinya adalah orang yang berwibawa maupun otoriter. 

Dengan demikian, faktor sugesti tersebut mirip dengan imitasi, 

bedanya hanya oleh keadaan emosi sehingga tidak banyak 

dipertimbangkan sebelumnya melalui pemikiran-pemikiran yang 

kritis maupun rasional.
30

 

3) Identifikasi 

Identifikasi merupakan kecenderungan-kecenderungan 

ataupun keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk identik 

atau sama dengan orang lain. Dalam hal ini, identifikasi sifatnya 

lebih mendalam dari sekedar imitasi, mengingat kepribadian 

seseorang dapat terbentuk atas dasar proses ini. Proses ini dapat 

berangsung secara tidak disadari maupun disadari, oleh karena 

hampir pada diri setiap orang memerlukan tipe-tipe ideal tertentu 

di dalam proses kehidupannya. Disinilah peran idola akan sangat 

mempengaruhi dalam perilaku orang yang mengidolakan 

seseorang. 
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 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 32. 
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4) Simpati 

Simpati sebenarnya merupakan suatu proses yang 

disebabkan oleh ketertarikan seseorang oleh pihak lain, baik itu 

hanya sebatas kerja sama, merasa senang dan tertarik karena 

faktor-faktor tertentu yang menyebabkan ia patut dikaguminya, 

maupun karena adanya ketertarikan dengan dirinya. Faktor simpati 

akan dapat berkembang dalam keadaaan dimana berbagai faktor 

saling mengerti benar-benar terjamin
31

 

2. Kecerdasan Emosional 

Istilah kecerdasan emosional pertama kali dilontarkan pada tahun 

1990 oleh psikolog Peter Salovey dari Havard dan John Mayer dari 

Universitas of New. Hampshire untuk menerangkan kualitas-kualitas 

emosional yang dianggap penting untuk mencapai keberhasilan.
32

 

Kecerdasan emosi atau emotional intelligence merujuk kepada 

kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, 

kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi 

dengan baik pada diri sendiri dan hubungan dengan orang lain. 

Kecerdasan emosi mencangkup kemampuan-kemampuan yang berbeda, 

tetapi saling melengkapi, dengan kecerdasan akademik (academic 

intelligence), yaitu kemampuan kognitif murni yang diukur dengan IQ.
33
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Menurut Ge Muzaik, kecerdasan emosional adalah kemampuan 

untuk mengenali, mengeksplorasi, dan mengelola emosi, baik emosi 

dirinya sendiri maupun emosi orang lain, dengan tindakan konstruktif,  

yang berupaya bekerjasama sebagai tim yang mengacu pada produktivitas 

dan bukan pada konflik. 

Johanes Pap menyatakan kecerdasan emosional mencangkup 

pengendalian diri, semangat dan ketekunan, serta kemampuan untuk 

memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, kesanggupan 

untuk mengendalikan dorongan hati dan emosi, tidak melebih-lebihkan 

kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stress tidak 

melumpuhkan kemampuan berfikir, untuk membaca perasaan terdalam 

orang lain (empati) dan berdoa, untuk memelihara hubungan dengan 

sebaik-baiknya, kemampuan untuk menyelesaikan konflik, serta untuk 

memimpin.
34

 

Kecerdasan emosional, menurut Salovey dan Mayer sebagimana 

dikutip oleh Daniel Goleman dalam bukunya yang diterjemahkan oleh 

Alex Tri Kantjono Widodo adalah kemampuan memantau dan 

mengendalikan perasaan diri sendiri dan orang lain, serta menggunakan 

perasaan-perasaan itu untuk memandu pikiran dan tindakan.
35

 

Menurut penelitian Daniel Goleman seorang psikolog dari 

Harvard telah menunjukan bahwa manusia memiliki suatu jenis potensi 

dasar yang lain, yaitu kecerdasan emosional. Menurut pendapatnya bahwa 
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IQ akan dapat bekerja secara efektif apabila seseorang mampu 

memfungsikan EQ-nya. IQ hanyalah merupakan satu unsur pendukung 

keberhasilan seseorang, keberhasilan itu akan tercapai tergantung kepada 

kemampuan seseorang itu menggabungkan antara IQ dan EQ. dengan 

temuan EQ ini, implikasinya mempengaruhi berbagai aspek kehidupan 

manusia baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan maupun dalam dunia 

bisnis yaitu, bagaimana agar orang/seseorang mampu mengelola EQ dan 

IQ sehingga mencapai kesuksesan dalam hidupnya.
36

 

a. Komponen-Komponen Kecerdasan Emosional 

Menurut pendapat Daniel Goleman terdapat lima komponen 

penting dalam kecerdasan emosional, yaitu: 

1) Mengenali emosi diri atau kesadaran diri (knowing one’s emotions-

self-awareness),yaitu mengetahui apa yang dirasakan seseorang 

pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu 

pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki tolak ukur yang 

realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. 
37

 

self-awareness meliputi kemampuan: 

a) Kesadaran emosi, mengenali emosi diri sendiri dan efeknya 

b) Penilaian diri secara teliti, mengetahui kekuatan dan batas-

batas diri sendiri 
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c) Percaya diri, keyakinan tentang harga diri dan kemampuan 

sendiri.
38

 

2) Pengaturan diri atau mengelola emosi (managing emotion), yaitu 

menangani emosi sendiri agar berdampak positif bagi pelaksanaan 

tugas, peka terhadap kata hati dan sanggup menunda kenikmatan 

sebelum tercapainya suatu tujuan, serta mampu menetralisir 

tekanan emosi.
39

 Pengaturan diri meliputi kemampuan: 

a) Mengendalikan diri, mengelola emosi dan desakan hati 

yang merusak 

b) Sifat dapat dipercaya, memelihara norma kejujuran dan 

integritas 

c) Kehati-hatian bertanggung jawab atas kinerja pribadi 

d) Adaptabilitas keluwesan dalam menghadapi perubahan 

e) Inovasi, mudah menerima dan terbuka terhadap gagasan, 

pendekatan, dan informasi-informasi baru.
40

 

3) Motivasi diri (motivating oneself), yaitu menggunakan hasrat yang 

paling dalam untuk menggerakan dan menuntun manusia menuju 

sasaran, membantu mengambil inisiatif dan bertindak sangat 

efektif serta bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi.
41

 

Kecenderungan emosi yang mengantar atau memudahkan 

pencapaian sasaran meliputi: 
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a) Dorongan prestasi yaitu dorongan untuk menjadi lebih baik 

atau memenuhi standart keberhasilan 

b) Komitmen yaitu saling menyesuaikan diri dengan sasaran 

kelompok atau lembaga 

c) Inisiatif yaitu kesiapan untuk memanfaatkan kesempatan 

d) Optimis yaitu kegigihan dalam memperjuangkan sasaran 

kendati ada halangan dan kegagalan.
42

 

4) Mengenali emosi orang lain (recornizing emotions in other) atau 

empati, yaitu  kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan 

orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan 

hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri dengan orang 

banyak atau masyarakat.
43

 Empati merupakan kesadaran terhadap 

perasaan, kebutuhan dan kepentingan orang lain. Kemampuan ini 

meliputi kemampuan: 

a) Memahami orang lain yaitu mengindera perasaan dan 

perspektif orang dan menunjukan minat aktif terhadap 

kepentingan mereka 

b) Mengembangkan orang lain yaitu merasakan kebutuhan 

perkembangan orang lain dan berusaha menumbuhkan 

kemampuan mereka 

c) Orientasi pelayanan yaitu kemampuan mengantisipasi, 

mengenali dan berusaha memenuhi kebutuhan orang lain 
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d) Memanfaatkan keragaman yaitu kemampuan 

menumbuhkan peluang melalui pergaulan dengan orang 

lain 

e) Kesadaran politis yaitu mampu membaca arus emosi 

sebuah kelompok dan hubungannya dengan kekuasaan.
44

 

5) Membina hubungan (handling relationship), yaitu kemampuan 

mengendalikan dan menangani emosi dengan baik ketika 

berhubungan dengan orang lain, cermat membaca situasi dan 

jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, memahami dan 

bertindak bijaksana dalam hubungan antar manusia,
45

 memahami 

keterampilan-keterampilan ini untuk mempengaruhi dan 

memimpin, bermusyawarah dan menyelesaikan permasalahan serta 

bekerjasama dengan orang lain.
46

 Singkatnya, keterampilan sosial 

merupakan seni mempengaruhi orang lain.
47

 dalam menggugah 

tanggapan yang dikendaki pada orang lain meliputi: 

a) Pengaruh yaitu melakukan taktik untuk melakukan persuasi 

b) Komunikasi yaitu mengirim pesan yang jelas dan 

meyakinkan 

c) Manajemen konflik meliputi kemampuan melakukan 

negosiasi dan pemecahan silang pendapat 
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d) Kepemimpinan yaitu membangkitkan inspirasi dalam 

memandu kelompok dan orang lain 

e) Katalistator perubahan yaitu kemampuan memulai dan 

mengelola perubahan 

f) Membangun hubungan yaitu kemampuan menumbuhkan 

hubungan yang bermanfaat 

g) Kolaborasi dan kooperasi yaitu kemampuan bekerja sama 

dengan orang lain demi tujuan bersama 

h) Kemampuan tim yaitu menciptakan sinergi kelompok 

dalam memperjuangkan tujuan bersama.
48

 

3. Prestasi Belajar 

Dalam kamus KBBI  yang dimaksud dengan prestasi belajar 

adalah hasil yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan,dan sebaginya).
49

 

Prestasi adalah suatu bukti usaha siswa selama mengikuti kegiatan belajar 

mengajar di sekolah yang dapat diukur dengan alat atau tes. Prestasi 

merupakan keseluruhan hasil belajar yang dicapai oleh siswa selama 

mengikuti kegiatan belajar mengajar yang ditunjukan dengan nilai tes 

yang diberikan oleh guru bidang studi yang bersangkutan, dalam hal ini 

guru Pendidikan Agama Islam.  

Prestasi belajar erat kaitannya dengan penugasan pengetahuan 

semakin tinggi prestasi belajar yang dimilik siswa, maka semakin tinggi 

pula penugasan pengetahuan dalam mata pelajaran tersebut. Berdasarkan 
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KBBI, Prestasi belajar adalah penugasan pengetahuan atau keterampilan 

yang dikembangkan melalui mata pelajaran, lazimnya ditunjukan dengan 

nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru.
50

 

Pencapaian prestasi belajar atau hasil belajar, merujuk pada 

aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Oleh karena itu ketiga aspek 

diatas juga harus menjadi indikator dalam prestasi belajar. Artinya prestasi 

belajar harus mencangkup aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Menurut Sudjana ketiga aspek diatas tidak berdiri sendiri, tetapi 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
51

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar adalah hasil belajar yang dapat dicapai oleh individu 

setelah melaksanakan serangkaian proses belajar. Dengan demikian, 

belajar berhubungan dengan perubahan dalam diri individu sebagai hasil 

pengalaman individu dengan lingkungannya. Selain itu, dapat pula 

dikatakan bahwa belajar itu adalah suatu proses perubahan perilaku 

sebagai hasil usaha individu yang berdasarkan pengalaman berinteraksi 

dengan lingkungan. Prestasi belajar adalah hasil belajar dan serangkaian 

proses kegiatan belajar yang disengaja dan dilakukan secara sadar.
52

 

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu 

mata pelajaran yang diwajibkan di SMPN 2 Wungu Madiun. Mata 
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pelajaran ini memiliki peran penting dalam dunia pendidikan dan sosial 

karena merupakan salah satu pelajaran yang mengajarkan siswa bertingkah 

laku baik sesuai ajaran agama Islam dan memberikan pelajaran dasar dari 

agama islam sehingga siswa dapat mengetahui mengenai syariat islam dan 

hal lainnya. 

a. Klasifikasi Prestasi Belajar 

Benyamin Bloom yang secara garis besar membagi 

klasifikasi prestasi belajar menjadi 3 ranah yaitu: 

1) Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek yaitu, aspek pengetahuan atau 

ingatan,pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi 

2) Ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek 

yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan 

internalisasi 

3) Ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan 

dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik 

yaitu gerakan reflek, keterampilan gerakan dasar, kemampuan 

perceptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan 

konpleks, gerakan ekspresif dan interpretative. 

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. 

Di antara ketiga ranah itu,ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai 
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oleh para guru disekolah, karena berkaitan dengan kemampuan peserta 

didik dalam menguasai isi bahan pengajaran.
53

 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Pencapaian suatu prestasi belajar dalam pelaksanaannya tidak 

terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar meliputi: 

1) Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri 

individu yang belajar, seperti keadaan lingkungan rumah, 

sekolah, masyarakat dan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan semua lingkungan tersebut 

2) Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri 

individu itu sendiri, seperti kesehatan jasmani dan rohani, 

kecerdasan (intelegent), daya ingat, kemauan dan bakat.
54

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar pada umumnya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor 

eksternal (faktor yang berasal dari luar individu) seperti faktor 

keluarga, faktor sekolah, masyarakat dan faktor situasional seperti 

keadaaan iklim, waktu dan tempat dan faktor internal (faktor yang 

berasal dari dalam diri individu) seperti motivasi, keadaan fisik 

(jasmani), intellegensi, kreatifitas, minat, bakat, gaya belajar dan sikap.  
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Prestasi belajar Pendidikan Agama Islam dalam penelitian ini 

di dapat dari hasil evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

kelas VIII SMPN 2 Wungu Madiun yaitu hasil nilai akhir PAI. Nilai 

akhir ini akan diakumulasikan bersama nilai nilai lainnya dalam 

pelajaran Pendidikan Agama Islam seperti nilai UTS, nilai tugas, nilai 

praktik dan nilai UAS. 

4. Pengaruh Interaksi Sosial Dan Kecerdasan Emosional Terhadap 

Prestasi Belajar 

Belajar adalah suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan 

mengadakan perubahan di dalam diri seseorang, mencangkup perubahan 

tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan dan 

sebagainya. Keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah dipengaruhi 

oleh banyak faktor, namun pada dasarnya faktor-faktor tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi dua macam yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 

Slamet menyebutkan bahwa, “Salah satu faktor ekstern yang ikut 

menentukan keberhasilan proses belajar mengajar ialah interaksi sosial. 

Interaksi sosial yang dimaksud adalah relasi guru dengan siswa dan relasi 

siswa dengan siswa yang terjadi di dalam maupun diluar kelas”.
55

 

Salah satu pengajaran yang berdasarkan teori Vygotsky adalah 

bahwa kerjasama dengan teman sebaya, dimana pendidik mendorong agar 

anak-anak yang tidak tahu atau harus tahu bekerja dengan teman 

sebayanya yang tahu. Teman-teman sebaya yang tahu ini bisa menjadi 
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pendidik, mereka bisa memberikan perancah yang diperlukan sampai anak 

yang harus tahu itu berhasil mempelajari apa yang harus diketahui.
56

 

Untuk mencapai hasil yang baik dalam pembelajaran tidak 

semata-mata dipengaruhi oleh faktor dari luar saja, faktor dalam diri siswa 

juga sangat menentukan prestasi belajarnya. Bagaimana seorang siswa 

mampu mengolah kecakapan emosionalnya, mampu berinteraksi dengan 

orang lain dan lingkungannya juga berperan dalam menentukan suatu 

keberhasilan dalam belajar. 

Daniel Goleman menyatakan bahwa dalam penelitian di bidang 

psikologi anak telah di buktikan bahwa anak-anak yang memiliki 

kecerdasan emosi yang tinggi akan lebih percaya diri, lebih bahagia, 

popular dan sukses di sekolah. Mereka lebih mampu menguasai emosinya, 

dapat menjalin hubungan baik dengan orang lain, mampu mengelola stress 

dan memiliki kesehatan mental yang baik. Anak dengan kecerdasan emosi 

yang tinggi dipandang oleh gurunya di sekolah sebagai murid yang tekun 

dan disukai oleh teman-temannya. 

Sejumlah penelitian terbaru mengenai otak manusia semakin 

memperkuat keyakinan bahwa emosi mempunyai pengaruh yang besar 

dalam menentukan keberhasilan belajar anak. Penelitian le Doux misalnya 

menunjukan betapa pentingnya integritasi antara emosi dan akal dalam 
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belajar. Tanpa keterlibatan emosi, kegiatan saraf otak akan berkurang dari 

yang dibutuhkan untuk menyimpan pelajaran dan memori.
57

 

Sebagai suatu proses, keberhasilan belajar siswa ditentukan oleh 

beberapa faktor meliputi faktor internal dan faktor eksternal salah satunya 

yaitu interaksi sosial teman sebaya sebagai faktor eksternal dan kecerdasan 

emosional sebagai faktor internal. Dengan adanya kecerdasan emosional 

siswa akan lebih mempunyai kesiapan dan motivasi untuk belajar, 

sehingga siswa akan lebih mudah mengikuti pembelajaran dan akan 

mendapatkan hasil belajar yang baik.
58

 

 

C. KERANGKA BERFIKIR 

Kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting.
59

 Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka diatas, maka 

kerangka berfikir dari penelitian ini adalah: 

1. Jika interaksi sosial siswa tinggi, maka prestasi belajar siswa tinggi 

2. Jika interaksi sosial siswa rendah, maka prestasi belajar siswa rendah 

3. Jika kecerdasan emosional siswa tinggi, maka prestasi belajar siswa 

tinggi 

4. Jika kecerdasan emosional siswa rendah, maka prestasi belajar siswa 

rendah. 
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D. PENGAJUAN HIPOTESIS 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.
60

 

Untuk itu peneliti melakukan pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan 

pada populasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti.
61

 Berdasarkan kerangka 

berfikir diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

 

Ha1 : Ada pengaruh interaksi sosial terhadap prestasi belajar PAI siswa 

kelas VIII di SMP Negeri 2 Wungu Madiun 

H01 : Tidak ada pengaruh interaksi sosial terhadap prestasi belajar PAI 

siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Wungu Madiun 

Ha2 : Ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar PAI 

siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Wungu Madiun 

H02 : Tidak ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi 

belajar PAI siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Wungu Madiun 

Ha3 : Ada pengaruh signifikan antara interaksi sosial dan  kecerdasan 

emosional terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 2 Wungu Madiun 

H03 : Tidak ada pengaruh signifikan antara interaksi sosial dan  

kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas 

VIII di SMP Negeri 2 Wungu Madiun 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah proses pemikiran dan penentuan 

matang tentang hal-hal yang akan dilakukan.
62

 Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan pendekatan kuantitatif,dengan metode penelitian expost facto 

yang merupakan penelitian yang bertujuan menemukan penyebab yang 

memungkinkan perubahan prilaku, gejala dan fenomena yang disebabkan oleh 

suatu peristiwa, perilaku atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada 

variabel bebas yang secara keseluruhan sudah terjadi.
63

 Teknik pengambilan 

sampel menggunakan teknik cluster random sampling, yaitu merupakan 

metode pengambilan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data 

sangat luas, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang 

telah ditetapkan. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian angket 

dan dokumentasi, analisis dan bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
64

  

Dilihat dari jenis datanya, penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kuantitatif yakni penyelidikan tentang masalah kemasyarakatan atau 

kemanusiaan yang didasarkan pada pengujian suatu teori yang tersusun atas 
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variabel-variabel, diukur dengan bilangan-bilangan, dan dianalisis dengan 

prosedur statistika.
65

 Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

data secara kuantitatif yang menggunakan analisis regresi linier multiple (dua 

variabel bebas), yaitu suatu teknik statistik parametrik yang digunakan untuk 

menguji pertemuan 2 buah prediktor (X1 dan X2) dengan variabel kriterium 

(Y).
66

 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.
67

 Variabel penelitian 

ini: 

1. Variabel independen (variabel bebas) variabel yang memengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat).
68

 Variabel independen adalah interaksi sosial siswa (X1) dan 

kecerdasan emosional siswa (X2). 

2. Variabel Dependen (terikat) variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas.
69

 Variabel dependen adalah prestasi belajar 

PAI (Y) siswa di kelas VIII SMP Negeri 2 Wungu, Madiun. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 
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Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

dari obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi bukan hanya merupakan jumlah orang tetapi juga 

karakter atau sifat yang dimiliki oleh obyek yang diteliti.
70

 Dalam 

penelitian ini populasinya siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Wungu yang 

berjumlah 148 siswa. Peneliti mengambil populasi seluruh siswa kelas 

VIII. Karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka dalam penelitian 

ini peneliti hanya mengambil data dari sebagian populasi yang ada, di 

mana dalam hal ini dinamakan sampel untuk penelitian. Adapun populasi 

penelitian dibagi beberapa kelas, yaitu:  

Tabel 3.1 

Populasi Penelitian 

No Kelas L P Jumlah 

1 VIII A 20 12 32 

2 VIII B 20 12 32 

3 VIII C 16 16 32 

4 VIII D 16 11 27 

5 VIII E 16 9 25 

Jumlah 88 60 148 

 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 
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dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel 

yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili).
71

 

Setelah didapatkan populasi maka yang terakhir menentukan jumlah 

sampel populasi, disini peneliti berpedoman pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.2 

Penentuan Jumlah Sampel Dari Populasi Tertentu Dengan Taraf 

Kesalahan 1%, 5% dan 10% 

N 
S 

1% 5% 10% 

10 10 10 10 

15 15 14 14 

20 19 19 19 

25 24 23 23 

30 29 28 27 

35 33 32 31 

40 38 36 35 

45 42 40 39 

50 47 44 42 

55 51 48 46 

60 55 51 49 

65 59 55 53 

70 63 58 56 

75 67 62 59 

80 71 65 62 

90 79 72 68 
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100 87 78 73 

120 102 89 83 

130 109 95 88 

140 110 100 92 

150 122 105 97 

160 129 110 101 

170 135 114 105 

180 142 119 108 

190 148 123 112 

200 154 127 115 

210 160 131 118 

220 165 135 122 

230 171 139 125 

Dst Dst Dst Dst 

Dikutip dari buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D karangan Sugiyono, 86-87. 

Jadi sampel yang diperoleh dengan tingkat kesalahan 5% dari 

jumlah populasi dalam penelitian 148 siswa, jumlah sampelnya adalah 105 

siswa. Kemudian untuk mengetahui daftar sampel penelitian dapat dilihat 

di lampiran 18.
72

 

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat 

berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling pada dasarnya 

dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu probability sampling dan non 

probability sampling.
73
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Adapun cara pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pengambilan sampel probability sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi 

setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.
74

 

Teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah simple 

random sampling. Dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan 

anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak. 
75

 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat untuk mengukur fenomena 

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

instrumen untuk mengumpulkan data.
76

 Inilah sebabnya menyusun instrument 

bagi kegiatan penelitian merupakan langkah penting yang harus dipahami 

betul-betul oleh peneliti.
77

 Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini 

meliputi: 

1. Data tentang interaksi sosial siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Wungu 

Madiun tahun pelajaran 2018/2019. 

2. Data tentang kecerdasan emosional siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Wungu 

Madiun tahun pelajaran 2018/2019. 

3. Data tentang prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Wungu 

Madiun tahun pelajaran 2018/2019. 

                                                           
74

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: ALFABETA, 2018), 134. 
75

 Ibid, 134. 
76

 Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan Menggunakan 

SPSS , 78. 
77

 Suharsimi Arikunto, Managemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 134. 



51 
 

51 
 

Dari data yang diperlukan dalam penelitian diatas terdapat kisi-kisi 

instrument pengumpulan data  sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Instrumen Pengumpulan Data 

Variabel Indikator Teknik 
Jumlah 

Item 
No. Item 

Interaksi 

Sosial (X1) 

1. Kerja sama Angket 5 1,2,3,4,5,6 

 

2. Akomondasi 

(menyesuaikan diri 

untuk mengatasi 

ketegangan) 

 5 7,8,9,10,11

,12 

 
3. Pesaingan  5 13,14,1516

,17,18 

 
4. Konflik/Pertentangan  5 19,20,21,2

2,23,24,25 

Kecerdasan 

Emosional 

(X1) 

1. Mengenali dan 

memahami emosi diri 

(knowing one’s 

emotions – self - 

awareness) 

Angket 3 1,2,3 

 
2. Mengelola emosi 

(pengeturan diri) 

 6 4,5,6,7,8,9 

 

3. Motivasi (motivating 

oneself) 

 6 10,11,12,1

3,14,15 

4. Empati, mengenali 

emosi orang lain 

(recornizing emotions 

in other)  

 5 16,17,18,1

9,20 

5. Membina hubungan  5 21,22,23,2
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(handling 

relationship) 

4,25 

 

Nilai akhir siswa/siswi 

kelas VIII (delapan) pada 

pembelajaran PAI di 

SMPN 2 Wungu Madiun 

Dokume

n/file 

hasil 

belajar 

siswa 

  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian 

ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Angket (Kuesioner)  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab. Kuosioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel 

yang akan di ukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. 

Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup 

besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa 

pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada 

responden secara langsung atau dikirim lewat pos, atau internet.
78

 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket 

tertutup, yaitu memilih satu atau lebih kemungkinan-kemungkinan 
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jawaban yang telah disediakan. Jadi, cara menjawab sudah diaraahkan dan 

kemungkinan jawabannya sudah ditetapkan.
79

 

Skala yang digunakan dalam angket ini adalah skala likert yaitu 

skala yang digunakan untuk mengukur sikap,  pendapat, dan persepsi 

seorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, 

fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang 

selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.
80

 Variabel yang diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang 

dapat berupa pertanyaan ataupun pernyataan.
81

 Variabel yang 

menggunakan angket meliputi variabel interaksi sosial dan kecerdasan 

emosional. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrument 

pernyataan.  

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradiasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat 

berupa kata-kata dan digunakan untuk keperluan analisis kuantitatif,
82

 

maka jawaban itu dapat diberi skor sebagaimana dibawah ini: 

 

 

Tabel 3.4 

Skor Pernyataan Angket 
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Skor 

Pernyataan 
Selalu 

(SL) 

Sering 

(S) 

Kadang-

kadang (KK) 

Tidak 

Pernah (TP) 

Positive (+) 4 3 2 1 

Negative (-) 1 2 3 4 

 

2. Dokumentasi 

Di dalam melaksanakan dokumentasi, penelitian menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dan dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat dan catatan harian.
83

 Teknik ini dilakukan dengan 

memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-

benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti. Metode 

dokumentasi ini akan peneliti lakukan untuk mencari informasi tentang 

SMP Negeri 2 Wungu, struktur organisasi sekolah dan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan sekolah yang sudah dalam bentuk dokumen, terutama 

untuk mencari informasi prestasi belajar berupa nilai akhir mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Wungu, 

Madiun. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan 

setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data 

adalah: mengelompokan data berdasarkan variabel dan data responden, 

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan 

data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab 

                                                           
83

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, 158. 



55 
 

55 
 

rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang 

telah diajukan.
84

 Pada penelitian ini terdapat tiga variabel,  yaitu dua variabel 

bebas yang terdiri dari interaksi sosial dan kecerdasan emosional, serta satu  

variabel terikat yaitu prestasi belajar. Karena dalam penelitian ini data adalah 

kuantitatif , maka teknik analisis data menggunakan statistik. Adapun analisis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas Instrumen 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang 

terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh 

peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak 

berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.
85

 

Secara mendasar, validitas adalah keadaan yang 

menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan mampu 

mengukur apa yang diukur. Suatu tes disebut valid apabila tes tersebut 

dapat mengukur apa yang hendak dan seterusnya diukur. Jadi validitas 

itu merupakan tingkat ketepatan tes tersebut dalam mengukur materi 

dan perilaku yang harus diukur. 

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur instrumen 

tes dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi product moment. 

Adapun rumusnya adalah: 
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Keterangan:

 

xyr
  

: Koefisien korelasi antara variabel X dan Y

 
N  : Jumlah responden

 
∑X  : Jumlah seluruh nilai X 

∑Y  : Jumlah seluruh nilai Y

 
XY  : Jumlah hasil perkalian antara X dan Y 

Apabila Rxy ≥ rtabel, maka kesimpulannya item kuesioner 

tersebut valid. Apabila Rxy ≤ rtabel, maka kesimpulannya item kuesioner 

tersebut tidak valid. 

Menurut Singarimbun dan Effendi yang mengatakan bahwa 

jumlah minimal uji coba kuisoner adalah minimal 30 responden. Untuk 

keperluan uji validitas dan realibilitas instrumen ini, peneliti 

mengambil sampel sebanyak 40 siswa. 

Untuk uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, 

peneliti mengambil sampel sebanyak 40 responden. Dari hasil 

perhitungan validitas instrumen terdapat 25 butir soal variabel interaksi 

sosial dan 25 soal variabel kecerdasan emosional. Hasil perhitungan uji 

validitas instrumen interaksi sosial dan kecerdasan emosional dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.5 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Angket 
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Interaksi Sosial 

No. Item 

Soal 

Hasil Perhitungan 

Validitas 

Nilai “r” 

Tabel 
Keterangan 

1 0.398583 0,320 Valid 

2 0.443183 0,320 Valid 

3 0.443183 0,320 Valid 

4 0.403588 0,320 Valid 

5 0.350555 0,320 Valid 

6 0.399557 0,320 Valid 

7 0.387445 0,320 Valid 

8 0.415772 0,320 Valid 

9 0.380265 0,320 Valid 

10 0.252951 0,320 Tidak Valid 

11 0.461523 0,320 Valid 

12 0.347467 0,320 Valid 

13 0.411522 0,320 Valid 

14 0.239512 0,320 Tidak Valid 

15 0.34647 0,320 Valid 

16 0.03402 0,320 Tidak Valid 

17 0.466849 0,320 Valid 

18 0.266132 0,320 Tidak Valid 

19 0.560016 0,320 Valid 

20 0.2744 0,320 Tidak Valid 

21 0.34508 0,320 Valid 

22 0.425181 0,320 Valid 

23 0.384456 0,320 Valid 

24 0.433889 0,320 Valid 

25 0.2744 0,320 Tidak Valid 

 

Table 3.6 
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Rekapitulasi Uji Validitas Item Angket  

Kecerdasan Emosioal 

No. Item 

Soal 

Hasil Perhitungan 

Validitas 

Nilai “r” 

Tabel 
Keterangan 

1 0.452864 0,320 Valid 

2 0.430465 0,320 Valid 

3 0.379145 0,320 Valid 

4 0.153341 0,320 Tidak Valid 

5 0.48454 0,320 Valid 

6 0.157322 0,320 Tidak Valid 

7 0.421603 0,320 Valid 

8 0.483483 0,320 Valid 

9 0.296523 0,320 Tidak Valid 

10 0.435983 0,320 Valid 

11 0.541203 0,320 Valid 

12 0.20749 0,320 Tidak Valid 

13 0.075632 0,320 Tidak Valid 

14 0.347907 0,320 Valid 

15 0.244905 0,320 Tidak Valid 

16 0.568434 0,320 Valid 

17 0.443073 0,320 Valid 

18 0.404147 0,320 Valid 

19 0.022943 0,320 Tidak Valid 

20 0.08331 0,320 Tidak Valid 

21 0.406636 0,320 Valid 

22 0.076225 0,320 Tidak Valid 

23 0.496661 0,320 Valid 

24 0.354305 0,320 Valid 

25 0.459503 0,320 Valid 
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Pada uji validitas instrumen ini penelitian mengambil sampel 

sebanyak 40 responden. Dari hasil perhitungan validitas item 

instrumen terhadap 25 item soal variabel interaksi sosial, ternyata 

terdapat 19 item soal yang dinyatakan valid yaitu item nomer 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24. Kemudian untuk 

mengetahui skor jawaban angket uji validitas variabel interaksi sosial 

dapat dilihat di lampiran 3.
86

 

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen terhadap 25 

item soal variabel kecerdasan emosional, ternyata terdapat 16 item soal 

yang dinyatakan valid yaitu item nomer 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 

17,18, 21, 23, 24, 25. Kemudian untuk mengetahui skor jawaban 

angket uji validitas variabel kecerdasan emosional dapat dilihat di 

lampiran 4.
87

 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu 

tes dapat mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut 

dapat memberikan hasil yang tetap. Maka pengertian reabilitas tes, 

berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes.
88

 Adapun teknik 

yang digunakan untuk menganalisis reliabilitas instrumen ini adalah 

koefisien alpha cronbach. Berikut rumusnya: 
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𝑟11 =  
𝑘

𝑘−1
  1 −

𝛴𝜎𝑖2

𝜎𝑡
2 ͭ

  

Keterangan: 

 𝑟11  = koefisien realibilitas instrumen 

𝑘   = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

𝛴𝜎𝑖2  = total varians butir pertanyaan 

𝜎𝑡
2  = total varians 

Untuk menguji reliabilitas instrumen, dalam penelitian ini 

dilakukan dengan alpha cronbach dengan bantuan program SPSS versi 

25.0 for windows. Kriteria dan reliabilitas instrumen penelitian adalah 

apabila harga cronbach alfa lebih besar dari ttabel maka instrumen 

tersebut dikatakan reliabel dan sebaliknya. 

Tabel 3.7 

Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Jumlah item soal Cronbach Alfa Keterangan 

Interaksi Sosial 19 Item 0,757 Reliabel 

Kecerdasan Emosional 16 Item 0,772 Reliabel 

 

Dari keterangan tabel di atas, diketahui bahwa masing-

masing variabel memiliki r11  >  rtabel . Dengan demikian variabel 

interaksi sosial dan kecerdasan emosional dapat dikatakan reliable. 

Untuk mengetahui perhitungan uji reliabilitas variabel interaksi soaial 
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dan variabel kecerdasan emosional siswa dapat diihat pada lampiran 

5.
89

 

2. Tahap Analisis Hasil Penelitian 

a. Uji Asumsi Klasik  

Analisis regresi pada dasarnya memiliki syarat atau asumsi 

dasar yang digunakan dalam analisis regresi yang disebut dengan 

asumsi klasik.
90

 Dalam penelitian ini dilakukan uji pemenuhan asumsi 

klasik yaitu uji normalitas residual, uji linieritas, uji multikolinieritas, 

dan uji heteroskedatisitas. Hasil uji asumsi klasik menggunakan 

program SPSS versi 25. Adapun langkah-langkah uji asumsi klasik 

yaitu sebagai berikut : 

1) Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui normal  

tidaknya suatu distribusi data. Hal ini penting diketahui berkaitan 

dengan ketepatan pemilihan uji statistik yang akan digunakan. 

Karena uji statistik parametrik mensyaratkan data harus 

berdistribusi normal. Pengujian ini menggunakan teknik Uji 

Kolmogorov-Smirnov.
91

.  

Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yakni, 

jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut 
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berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil 

dasri 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal. 

2) Uji Linieritas 

Uji Linieritas merupakan uji prasyarat yang biasanya 

dilakukan jika akan melakukan analisis korelasi Pearson atau 

regresi linier. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada dua 

variable secara signifikan mempunyai hubungan linier atau tidak. 

Uji linieritas pada SPSS digunakan Test for Liniearity dengan taraf 

signifikan 0,05. Dua variable dikatakan mempunyai hubungan 

yang linier bila nilai signifikansi pada Deviation From Liniearity 

lebih dari 0,05. 

3) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi di antara 

variabel bebas. Metode regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi yang tinggi di antara variabel bebas. Metode pengujian 

yang digunakan yaitu dengan melihat nilai Inflaction Factor (VIF) 

dan Tolerance pada model regresi. Jika nilai VIF kurang dari dari 

10 dan Tolerance lebih dari 0,1 maka model regresi bebas dari 

multikolinearitas. 

4) Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual 
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pada suatu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah 

tidak terjadi heterokedastisitas.
92

 Metode pengujian yang 

digunakan adalah uji korelasi Spearman yaitu melakukan korelasi 

absolute residual dengan masing-masing variabel independen 

dengan absolute residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

b. Uji Hipotesis 

a. Uji Regresi Linear Sederhana 

Uji Linieritas merupakan uji prasyarat yang biasanya 

dilakukan jika akan melakukan analisis korelasi Pearson atau 

regresi linier. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada dua 

variable secara signifikan mempunyai hubungan linier atau tidak. 

Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk 

menjawab rumusan no. 1 dan 2 adalah menggunakan regresi linier 

sederhana dengan bantuan SPSS versi 25.0 dengan rumus sebagai 

berikut: 

Y = a + 𝑏𝑥  

Keterangan: 

Y = Variabel dependen (variable terikat) 

X = Variabel independen (variabel bebas) 

a  = Konstan (nilai Y apabila X = 0) 

b  = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)  
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b. Uji Regresi Linier Berganda dengan 2 Variabel Bebas  

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara 

linier antara dua atau lebih variabel independen (𝑥1𝑥2𝑥2) dengan 

variabel dependen (Y). analisis ini untuk mengetahui arah 

hubungan atau pengaruh antara variabel independen dengan 

variabel dependen apakah masing masing variabel 

berhubungan/berpengaruh positif atau negative. Adapun teknik 

analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan no. 3 

adalah dengan menggunakan regresi linier berganda SPSS versi 

25.0 dengan rumus sebagai berikut: 

 

Y = a + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏𝑛𝑥𝑛   

Keterangan: 

Y = Variabel dependen 

𝑋1𝑋2 = Variabel independen 

a = Konstan (nilai Y apabila 𝑥1𝑥2𝑥𝑛 = 0) 

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SMP Negeri 2 Wungu 

Sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 2 Wungu Kabupaten 

Madiun berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor: 0216/O/1992 tanggal 05 Mei 1992 tentang 

Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1991/1992, berada 

pada titik koordinat 07  37” 762’ Lintang Selatan  dan 111 33” 409’ Bujur 

Timur, terletak di Desa Mojorayung, Kecamatan Wungu, Kabupaten 

Madiun, sebelah barat berbatasan dengan Kota Madiun. Sekolah ini berdiri 

pada tahun 1992  di atas lahan seluas 3.445 m
2
.  

Sejak berdiri hingga saat ini telah terjadi 9 kali pergantian Kepala 

Sekolah, yaitu: Jakidi (01 Juli 1991 s/d 26 September 1992), Santoso ( 27 

September 1992 s/d 02 Mei 1996), Sudjarmo (03 Mei 1996 s/d 28 Maret 

1999), Drs. Iskandi ( 29 Maret 1999 s/d 05 Juni 2001), Dra. Asih Sulisnani 

( 06 Juni 2001 s/d 30 Mei 2004), Drs. Doli Sapardi (21 April 2005 s/d 21 

Oktober 2007), Mohtar Hadi, S.Pd ( 22 Oktober 2007 s/d 15 Juli 2010), 

Mustikawati, S.Pd, M.Pd ( 16 Juli 2010 s/d 30 Desember 2014), dan 

Sugianto, S.Pd, M.Pd (31 Desember 2014 s/d sekarang).
93
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Sampai dengan Tahun Pelajaran 2015/2016 sekolah ini telah 

meluluskan siswa sebanyak 5551 siswa, tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia dengan berbagai profesi, seperti: petani, pedagang, kontraktor, 

PNS, TNI, Polri, Karyawan Swasta, Perangkat Desa dan lain-lain. 

2. Letak Geografis SMP Negeri 2 Wungu. 

SMP Negeri 2 Wungu berlokasi di Jalan Panjaitan tepatnya di 

Desa Mojorayung, Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Sekolah ini 

terletak di bagian barat Desa Mojorayung di dekat perbatasan Desa 

Tempursari.
94

 

3. Visi, Misi dan Tujuan SMP Negeri 2 Wungu. 

a. Visi
95

 

Berprestasi, berinovasi, berdisiplin, berbudaya lingkungan 

berdasarkan IMTEK dan IMTAQ. 

b. Misi 

1) Melaksanakan pengembangan strategi pembelajaran 

2) Melaksanakan Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler 

3) Melaksanakan Pengembangan pencapaian kelulusan tiap tahun 

4) Melaksanakan Pengembangan kompetensi guru dan karyawan 

5) Meningkatkan disiplin pada:  

a) Kehadiran warga sekolah 

b) Tertib mengikuti kegiatan sekolah 

c) Tertib administrasi 
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d) Tertib sekolah 

6) Menumbuh kembangkan nilai nilai budaya lingkungan. 

7) Meningkatkan pengimplementasi Imtaq dan Segala kegiatan. 

c. Tujuan 

Tujuan SMPN 2 Wungu dalam kurun waktu 1 tahun adalah 

memiliki KTSP dan  mampu melaksanakan / mengembangkan: 

1) Melaksanakan pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan 

a) Kerangka dasar dan struktur kurikulum 

b) Pedoman Pelaksanaan 

c) Bahan ajar kurikulum 

2) Melaksanakan pengembangan silabus 

3) Melaksanakan pengembangan RPP 

4) Prestasi dibidang ekstra kurikuler  tingkat Kabupaten. 

5) Pengembangan kompetensi guru (Akademik, Sosial, Profesi 

dan Pedagogik) 

6) Pengembangan kompetensi karyawan mampu melaksanakan 

administrasi yang baik. 

7) Melaksanakan pengembangan monitoring dengan 

mengoptimalkan pelaksanaan monitoring. 

8) Melaksanakan pengembangan kedisiplinan guru dan TU 

dengan kehadiran guru karyawan 99% 
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9) Melaksanakan Pengembangan Strategi pembelajaran guru 

melaksanakan CTL 100%, melaksanakan PTK dan 

meningkatkan profesionalisme. 

10) Melaksanakan pengembangan sarana prasarana (Media center, 

Laboratorium, Bahan PBM). 

11) Melaksanakan pengembangan Standar Kelulusan Nilai Rata-

rata UN meningkat 0,5/tahun. Lulusan yang tidak melanjutkan 

memiliki keterampilan hidup sebagai bekal hidup mandiri. 

a) Melaksanakan Pengembangan Manajemen Keuangan 

meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi biaya 

operasional. 

b) Melaksanakan model evaluasi mampu dalam 

mengembangkan sistem penilaian dan menguasai pedoman 

penilaian. 

12) Melaksanakan penggalangan partisipasi masyarakat 

(pemberdayaan komite sekolah) 

13) Melaksanakan pengembangan sekolah berbudaya  linkungan. 

4. Profil Sekolah SMP Negeri 2 Wungu 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 2 Wungu, Madiun. 

Alamat Sekolah : Jl. Jend. D.I Panjaitan 

Desa/Kelurahan : Mojorayung 

Kab/Kota  : Madiun 

Kode Pos  : 63181 
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No. Telpon  : 0351492337  

E-mail   : smpn2wungumadiun@gmail.com 

Nilai Akreditasi : A
96 

5. Keadaan Guru dan Siswa SMP Negeri 2 Wungu 

Secara keseluruhan keadaan guru/tenaga pendidik di SMPN 2 

Wungu berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya, yaitu berjumlah 64 

orang pendidik dan 1 kepala sekolah dengan perincian: Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) 52 orang dan non PNS 12 orang.
97

 

Sedangkan untuk siswa/siswinya berjumlah 559 anak untuk 

tahun ajaran 2018/2019 yang berdiri dari kelas VII sebanyak 195 anak, 

kelas VIII sebanyak 148 anak, dan kelas IX sebanyak 216 anak.
98

 

6. Struktur Organisasi SMPN 2 Wungu 

Struktur organisasi merupakan bagan tatanan dalam suatu 

lembaga atau badan atau perkumpulan tertentu, dalam menjalankan roda 

organisasi untuk itu diperlukan struktur organisasi yang mapan dalam 

menjalankan tugas dan tujuan pendidikan yang dicita-citakan, agar tidak 

terjadi kekacauan dan ketimpangan dalam tugas.
99

 

7. Sarana Prasarana Sekolah 

Sarana prasarana merupakan salah satu komponen yang ikut 

menentukan keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran yang 

ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai serta lengkap. Dengan 
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adanya sarana prasarana yang memadai diharapkan pembelajaran dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk menunjang kelancaran kegiatan 

belajar mengajar dan kegiatan lainnya di SMPN 2 Wungu, tersedia 

beberapa sarana prasarana untuk mendukung proses pembelajaran siswa 

dan pengembangan kompetensi siswa dan guru, maka disediakan beberapa 

fasilitas sebagai berikut:
100

 

Tabel 4.1 

Sarana dan Prasarana SMPN 2 Wungu 

No. Nama Jml Keadaan Ket 

1. Ruang Kelas 28 Baik Layak 

2. Ruang Kep. Sekolah 1 Baik Layak 

3. Ruang Waka 1 Baik Layak 

4. Ruang Tata Usaha 1 Baik Layak 

5.  Ruang Guru 1 Baik Layak 

6.  Ruang BK 1 Baik Layak 

7.  Ruang UKS 1 Baik Layak 

8. Koperasi/Toko 1 Baik Layak 

9. Lab. Bahasa 1 Baik Layak 

10.  Lab. Komputer 1 Baik Layak 

11. Perpustakaan  1 Baik Layak 

12. Kantin 3 Baik Layak 
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13. Gudang 1 Baik Layak 

14. Mushola 1 Baik Layak 

15. Hal. Upacara 1 Baik Layak 

16. KM. Guru 4 Baik Layak 

17. KM. Siswa 6 Baik Layak 

18. Rumah Penjaga Sekola 3 Baik Layak 

 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data Interaksi Sosial Siswa 

Untuk mendapatkan data mengenai interaksi sosial peneliti 

menggunakan metode angket langsung, yaitu angket yang dijawab oleh 

responden yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang 

dijadikan objek penelitian adalah siswa kelas VIII (delapan) SMP Negeri 2 

Wungu dengan jumlah responden sebanyak 105 siswa. 

Adapun hasil skor jawaban angket interaksi sosial siswa kelas 

VIII (delapan) SMP Negeri 2 Wungu dengan skor tertinggi 76 dan skor 

terendah 37  dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Deskripsi Data Interaksi Sosial 

No Interaksi Sosial Frekuensi Presentase 

1 37 3 2.9 

2 39 2 1.9 

3 41 1 1.0 

4 43 1 1.0 
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5 44 2 1.9 

6 45 2 1.9 

7 46 1 1.0 

8 47 2 1.9 

9 48 1 1.0 

10 49 2 1.9 

11 50 1 1.0 

12 51 7 6.7 

13 52 3 2.9 

14 53 3 2.9 

15 54 3 2.9 

16 55 5 4.8 

17 56 3 2.9 

18 57 1 1.0 

19 58 3 2,9  

20 59 4 3.8 

21 60 5 4.8 

22 61 4 3.8 

23 62 7 6.7 

24 63 1 1.0 

25 64 3 2.9 

26 65 7 6.7 

27 66 4 3.8 

28 67 6 5.7 

29 68 7 6.7 

30 69 4 3.8 

31 71 2 1.9 

32 73 1 1.0 

33 74 2 1.9 

34 75 1 1.0 
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35 76 1 1.0 

Total 105 100 

 

Secara terperinci pensekoran jawaban angket dari keseluruhan 

responden dapat dilihat pada lampiran 11.
101

 

Untuk menganalisis interaksi sosial siswa kelas VIII (delapan) 

SMP Negeri 2 Wungu dalam kategori tinggi, sedang, rendah, peneliti 

mencari mean dan standar deviasi dari data diatas dengan bantuan SPSS. 

Maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Deskripsi Statistik Interaksi Sosial 

Statistics 

INTERAKSI SOSIAL   

N Valid 105 

Missing 0 

Mean 58.58 

Median 60.00 

Mode 51
a
 

Std. Deviation 9.230 

Minimum 37 

Maximum 76 

 

Analisis dalam tingkat interaksi sosial siswa dalam penelitian ini 

dibantu menggunakan perhitungan SPSS versi 25.0. adapun hasilnya 

sebagai berikut: 

 

1) Identitas Variabel 

Variabel independen (X1) : Interaksi Sosial 
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2) Mengestimasi/menaksi Model 

Dari tabel lampiran normalitas hasil perhitungan SPSS versi 

25.0 untuk uji normalitas variabel (X1) Interaksi Sosial diperoleh Mean 

atau rata-rata sejumlah 58,58. Dan untuk hasil SD atau Standar Deviasi 

diperoleh sejumlah 9,230. Untuk menentukan tingkatan interaksi sosial 

siswa tinggi, sedang dan rendah, dibuat pengelompokan dengan 

menggunakan rumus: 

a) Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah interaksi sosial siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Wungu termasuk kategori tinggi. 

b) Skor lebih dari Mx - 1. SDx adalah interaksi sosial siswa kelas VIII 

SMP Negeri 2 Wungu termasuk kategori rendah. 

c) Dan skor antara Mx – 1. SDx sampai dengan Mx + SDx adalah 

tingkatan interaksi sosial siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Wungu 

termasuk kategori sedang. Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1.SDx = 58,58 +1(9,230) 

  = 58,58+ 9,230 

  = 67,81 

  = 68 (dibulatkan) 

Mx-1.SDx = 58,58-1(9,230) 

  = 58,58-9,230 

  = 49,35 

  = 49 (dibulatkan) 
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Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 68 

dikategorikan interaksi sosial tinggi, sedangkan skor 68-49 dikategorikan 

sedang dan skor kurang dari 49 dikategorikan rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas interaksi sosial dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.4 

Kategori Interaksi Sosial 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 68 11 10,5% Tinggi 

2 68-49 79 75,2% Sedang 

3 Kurang dari 49 15 14,3% Rendah 

Jumlah 105 100%  

 

Dengan tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan interaksi sosial siswa kelas VIII (delapan) SMP Negeri 2 

Wungu dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 11 responden 

(10,5%), dalam kategori sedang dengan frekuensi 79 responden (75,2%), 

dan dalam kategori rendah 15 responden (14,2%). Dengan demikian, 

secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat interaksi sosial siswa kelas 

VIII (delapan) SMP Negeri 2 Wungu adalah sedang karna dinyatakan 

dalam kategorisasi menunjukkan prosentasenya 75,2%. 

2. Deskripsi Data Kecerdasan Emosional Siswa 

Untuk mendapatkan data mengenai kecerdasan emosional 

peneliti menggunakan metode angket langsung, yaitu angket yang dijawab 

oleh responden yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini 
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yang dijadikan objek penelitian adalah siswa kelas VIII (delapan) SMP 

Negeri 2 Wungu dengan jumlah responden sebanyak 105 siswa. 

Adapun hasil skor jawaban angket kecerdasan emosional siswa 

kelas VIII (delapan) SMP Negeri 2 Wungu dengan skor tertinggi 63 dan 

skor terendah 29  dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Deskripsi Data Kecerdasan Emosional 

No Kecerdasan Emosional Frekuensi Presentase 

1 29 1 1.0 

2 31 1 1.0 

3 32 1 1.0 

4 33 1 1.0 

5 34 2 1.9 

6 35 3 2.9 

7 36 2 1.9 

8 37 3 2.9 

9 38 1 1.0 

10 39 1 1.0 

11 40 7 6.7 

12 41 6 5.7 

13 42 8 7.6 

14 43 2 1.9 

15 44 2 1.9 

16 45 8 7.6 

17 46 4 3.8 

18 47 2 1.9 

19 48 1 1.0 

20 49 6 5.7 
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21 50 4 3.8 

22 51 7 6.7 

23 52 4 3.8 

24 53 5 4.8 

25 54 5 4.8 

26 55 5 4.8 

27 56 5 4.8 

28 58 2 1.9 

29 59 3 2.9 

30 60 2 1.9 

31 63 1 1.0 

Total 105 100.0 

 

Secara terperinci pensekoran jawaban angket dari keseluruhan 

responden dapat dilihat pada lampiran 12.
102

 

Untuk menganalisis kecerdasan emosional siswa kelas VIII 

(delapan) SMP Negeri 2 Wungu dalam kategori tinggi, sedang, rendah, 

peneliti mencari mean dan standar deviasi dari data diatas dengan bantuan 

SPSS. Maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Deskripsi Statistik Kecerdasan Emosional 

Statistics 

KECERDASAN EMOSIONAL   

N Valid 105 

Missing 0 

Mean 46.71 

Median 46.00 

Mode 42
a
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Std. Deviation 7.586 

Minimum 29 

Maximum 63 

 

Analisis dalam tingkat kecerdasan emosional siswa dalam 

penelitian ini dibantu menggunakan perhitungan SPSS versi 25.0. adapun 

hasilnya sebagai berikut: 

1) Identitas Variabel 

Variabel independen (X2) : kecerdasan emosional 

2) Mengestimasi/menaksi Model 

Dari tabel lampiran normalitas hasil perhitungan SPSS versi 

25.0 untuk uji normalitas variabel (X2) kecerdasan emosional 

diperoleh mean atau rata-rata sejumlah 46,71. Dan untuk hasil SD atau 

Standar Deviasi diperoleh sejumlah 7.586. Untuk menentukan 

tingkatan kecerdasan emosional siswa tinggi, sedang dan rendah, 

dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

a) Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah kecerdasan emosional siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 Wungu termasuk kategori tinggi. 

b) Skor lebih dari Mx - 1. SDx adalah kecerdasan emosional siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 Wungu termasuk kategori rendah. 

c) Dan skor antara Mx – 1. SDx sampai dengan Mx + SDx adalah 

tingkatan kecerdasan emosional siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Wungu termasuk kategori sedang. Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1.SDx = 46,71 +1(7,586) 

  = 46,71 + 7,586 



79 
 

79 
 

  = 54,296 

  = 54 (dibulatkan) 

Mx-1.SDx = 46,71 -1(7,586) 

  = 46,71 - 7,586 

  = 39,124 

  = 39 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 54 

dikategorikan kecerdasan emosional siswa tinggi, sedangkan skor 54-39 

dikategorikan sedang dan skor kurang dari 39 dikategorikan rendah.  

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai kecerdasan emosional 

siswa dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.7 

Kategori Kecerdasan Emosional 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 54 18 17,1% Tinggi 

2 54-39 72 68,6% Sedang 

3 Kurang dari 39 15 14,3% Rendah 

Jumlah 105 100%  

 

Dengan tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan kecerdasan emosional siswa kelas VIII (delapan) SMP Negeri 

2 Wungu dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 18 responden 

(17,1%), dalam kategori sedang dengan frekuensi 72 responden (68,6%), 

dan dalam kategori rendah 15 responden (14,3%). Dengan demikian, 

secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat kecerdasan emosional siswa 
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kelas VIII (delapan) SMP Negeri 2 Wungu adalah sedang karna 

dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan prosentasenya 68,6%. 

3. Deskripsi Data Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII 

Deskripsi data dalam pembahasan kali ini adalah untuk 

memberikan gambaran sejumlah data hasil dokumentasi nilai akhir PAI. 

Adapun hasil skor prestasi belajar siswa kelas VIII (delapan) SMP Negeri 

2 Wungu dengan skor tertinggi 97 dan skor terendah 50  dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Deskripsi Data Kecerdasan Emosional 

No Prestasi Belajar Frekuensi Presentase 

1 50 1 1.0 

2 52 1 1.0 

3 53 1 1.0 

4 55 1 1.0 

5 57 2 1.9 

6 60 2 1.9 

7 62 1 1.0 

8 63 1 1.0 

9 65 3 2.9 

10 67 5 4.8 

11 68 1 1.0 

12 69 1 1.0 

13 70 5 4.8 

14 71 1 1.0 

15 72 8 7.6 

16 73 2 1.9 
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17 74 1 1.0 

18 75 6 5.7 

19 76 1 1.0 

20 77 9 8.6 

21 78 4 3.8 

22 79 2 1.9 

23 80 8 7.6 

24 81 1 1.0 

25 82 6 5.7 

26 84 1 1.0 

27 85 8 7.6 

28 87 4 3.8 

29 90 3 2.9 

30 91 2 1.9 

31 92 4 3.8 

32 95 7 6.7 

33 97 2 1.9 

Total 105 100.0 

 

Secara terperinci pensekoran jawaban angket dari keseluruhan 

responden dapat dilihat pada lampiran 13.
103

 

Untuk menganalisis prestasi belajar siswa kelas VIII (delapan) 

SMP Negeri 2 Wungu dalam kategori tinggi, sedang, rendah, peneliti 

mencari mean dan standar deviasi dari data diatas dengan bantuan SPSS. 

Maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 4.9 
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Deskripsi Statistik Prestasi Belajar 

Statistics 

PRESTASI BELAJAR   

N Valid 105 

Missing 0 

Mean 77.58 

Median 77.00 

Mode 77 

Std. Deviation 10.688 

Minimum 50 

Maximum 97 

 

Analisis dalam tingkat prestasi belajar siswa dalam penelitian ini 

dibantu menggunakan perhitungan SPSS versi 25.0. adapun hasilnya 

sebagai berikut: 

1) Identitas Variabel 

Variabel dependen (Y) : Prestasi Belajar 

2) Mengestimasi/menaksi Model 

Dari tabel lampiran normalitas hasil perhitungan SPSS versi 

25 untuk uji normalitas variabel (Y) prestasi belajar diperoleh Mean 

atau rata-rata sejumlah 77,58. Dan untuk hasil SD atau Standar Deviasi 

diperoleh sejumlah 10,688. Untuk menentukan tingkatan interaksi 

sosial siswa tinggi, sedang dan rendah, dibuat pengelompokan dengan 

menggunakan rumus: 

d) Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah prestasi belajar siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Wungu termasuk kategori tinggi. 
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e) Skor lebih dari Mx - 1. SDx adalah prestasi belajar siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Wungu termasuk kategori rendah. 

f) Dan skor antara Mx – 1. SDx sampai dengan Mx + SDx adalah 

tingkatan prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Wungu 

termasuk kategori sedang. Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1.SDx = 77,58 +1(10,688) 

  = 77,58+10,688 

  = 88,268 

  = 88 (dibulatkan) 

Mx-1.SDx = 77,58-1(10,688) 

  = 77,58-10,688 

  = 66,892 

  = 67 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 88 

dikategorikan prestasi belajar tinggi, sedangkan skor 88-67 dikategorikan 

sedang dan skor kurang dari 67 dikategorikan rendah.  

Untuk mengetahui lebih jelas kategori prestasi belajar dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.10 

Kategori Prestasi Belajar 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 88 18 17,1% Tinggi 

2 88-67 74 70,5% Sedang 

3 Kurang dari 67 13 12,4% Rendah 

Jumlah 105 100%  
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Dengan tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan prestasi belajar siswa kelas VIII (delapan) SMP Negeri 2 

Wungu dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 18 responden 

(17,1%), dalam kategori sedang dengan frekuensi 74 responden (70,5%), 

dan dalam kategori rendah 13 responden (12,4%). Dengan demikian, 

secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat prestasi bekajar siswa kelas 

VIII (delapan) SMP Negeri 2 Wungu adalah sedang karna dinyatakan 

dalam kategorisasi menunjukkan prosentasenya 70,5%. 

 

C. Analisis Data 

1. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

Sebelum menggunakan rumus analisa statistika perlu 

mengetahui asumsi yang digunakan dalam penggunaan rumus. Hal 

tersebut nantinya peneliti bisa lebih bijak dalam penggunaannya dan 

penghitungannya. Diwajibkan melakukan uji prasyarat agar dalam 

penggunaan rumus dan hasil yang didapatkan tidak menyimpang dari 

ketentuan yang berlaku. Uji prasyarat ini berlaku untuk penggunaan 

rumus parametric yang datanya diasumsikan normalitas. Peneliti ini uji 

normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov.
104

 

Uji normalitas ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

dan pengujiannya menggunakan SPSS versi 25.0 didapatkan hasil 
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0,200 pada tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil 

normalitas 0,200 > 0,05 sehingga data dinyatakan berdistribusi normal. 

Berikut merupakan hasil uji normalitas penelitian ini. Hasil dari uji 

SPSS dapat dilihat pada lampiran 14.
105

 

b. Uji Linearitas 

Uji Linieritas merupakan uji prasyarat yang biasaya 

dilakukan jika akan melakukan analisis korelasi Pearson atau regresi 

linier. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada dua variable 

secara signifikan mempunyai hubungan linier atau tidak. Uji linieritas 

pada SPSS digunakan Test for Liniearity dengan taraf signifikan 0,05. 

Dua variable dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila nilai 

signifikansi pada Deviation From Liniearity lebih dari 0,05.
106

 

Untuk pengujian uji linieritas menggunakan SPSS versi 25.0. 

Pada perhitungannya didapatkan variable interaksi sosial (X1) dengan 

hasil 0,636 > 0,05. Untuk variable kecerdasan (X2) didapatkan hasil 

0,277 > 0,05 sehingga disimpulkan mempunyai hubungan yang linier 

dengan prestasi belajar mahasiswa (Y). Ditunjukkan pada table Anova 

kolom Deviation From Linearity. Hasil dari uji SPSS dapat dilihat 

pada lampiran 15.
107
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c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi di antara variabel bebas. 

Metode regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi 

di antara variabel bebas. Metode pengujian yang digunakan yaitu 

dengan melihat nilai Inflaction Factor (VIF) dan Tolerance pada 

model regresi. Jika nilai VIF kurang dari dari 10,00 dan Tolerance 

lebih dari 0,1 maka model regresi bebas dari multikolinearitas.
108

 

Uji multikolinearitas pengujiannya menggunakan SPSS versi 

25.0. Pada perhitungan menggunakan SPSS versi 25.0 didapatkan hasil 

VIF 5,815 dan Tolerance sebesar 0,170. VIF 5,815 < 10 dan Tolerance 

0.170 > 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi 

yang tinggi di antara variable bebas (tidak terjadi multikolinearitas). 

Hasil ditunjukkan pada table Coefficients pada lampiran 16.
109

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual pada 

suatu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak 

terjadi heterokedastisitas.
110

 Metode pengujian yang digunakan adalah 

uji korelasi Spearman yaitu melakukan korelasi absolute residual 
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dengan masing-masing variabel independen dengan absolute residual 

lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas.
111

 

Uji heterokedastisitas pengujiannya menggunakan SPSS versi 

25.0. pada perhitungannya didapatkan hasil pada variabel interaksi 

sosial (X1) sebesar 0,158 > 0,05 dan variabel kecerdasan emosional 

(X2) sebesar 0,065 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen interaksi sosial (X1) dan kecerdasan emosional 

(X2) tersebut tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil ditunjukkan pada 

tabel Correlations pada lampiran 17.
112

 

2. Uji Hipotesis 

a. Analisis Data Pengaruh Interaksi Sosial  Terhadap Prestasi 

Belajar PAI Siswa Kelas VIII SMPN 2 Wungu, Madiun. 

Untuk menganalisis data tentang interaksi sosial siswa  

terhadap prestasi belajar PAI SMPN 2 Wungu. Adapun hasilnya dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 

Pengaruh Interaksi Sosial terhadap Prestasi Belajar PAI  

SMPN 2 Wungu 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 553.234 1 553.234 5.031 .027
b
 

Residual 11326.328 103 109.964   

Total 11879.562 104    

a. Dependent Variable: Nilai 

b. Predictors: (Constant), Interaksi_Sosial 
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Dari tabel ANOVA diatas diketahui bahwa Fhitung sebesar 

5,031. Sedangkan untuk mencari Ftabel  dapat dilihat pada distribusi F, 

dengan menggunakan rumus:  

Ftabel = F𝛼 (n-2) 

 = F0,05(103) = 3,92 

Maka interaksi sosial siswa terhadap prestasi belajar PAI 

SMPN 2 Wungu: 

Tabel 4.12 

 Pengaruh Interaksi Sosial Terhadap Prestasi Belajar PAI  

SMPN 2 Wungu 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .216
a
 .047 .037 10.48639 

a. Predictors: (Constant), Interaksi_Sosial 

 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai pengaruh (R Square) 

antara interaksi sosial terhadap prestasi belajar PAI SMPN 2 Wungu 

yaitu sebesar 0,047 artinya besarnya presentase adalah 47%. 

b. Analisis Data Pengaruh Kecerdasan Emosional  Terhadap Prestasi 

Belajar PAI Siswa Kelas VIII SMPN 2 Wungu, Madiun. 

Untuk menganalisis data tentang kecerdasan emosional siswa  

terhadap prestasi belajar PAI SMPN 2 Wungu. Adapun hasilnya dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.13 

 Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Prestasi Belajar PAI  

SMPN 2 Wungu 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 460.006 1 460.006 4.149 .044
b
 

Residual 11419.556 103 110.869   

Total 11879.562 104    

a. Dependent Variable: Nilai 

b. Predictors: (Constant), Kecerdasan_emosional 

 

Dari tabel ANOVA diatas diketahui bahwa Fhitung sebesar 

4,149. Sedangkan untuk mencari Ftabel  dapat dilihat pada distribusi F, 

dengan menggunakan rumus:  

Ftabel = F𝛼 (n-2) 

 = F0,05(103) = 3,92 

Maka interaksi sosial siswa terhadap prestasi belajar PAI 

SMPN 2 Wungu: 

Tabel 4.14 

 Pengaruh Interaksi Sosial Terhadap Prestasi Belajar PAI  

SMPN 2 Wungu 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .197
a
 .039 .029 10.52946 

a. Predictors: (Constant), Kecerdasan_emosional 

 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai pengaruh (R Square) 

antara kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar PAI SMPN 2 

Wungu yaitu sebesar 0,039 artinya besarnya presentase adalah 39%. 
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c. Analisis Data Pengaruh Interaksi Sosial dan Kecerdasan 

Emosional  Terhadap Prestasi Belajar PAI Siswa Kelas VIII 

SMPN 2 Wungu, Madiun. 

Untuk menganalisis pengaruh interaksi sosial dan kecerdasan 

emosional terhadap prestasi belajar siswa pada Mata Pelajaran PAI, 

peneliti menggunakan regresi linear berganda. Adapun hasilnya pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.15 

Analisis Regresi Linier Berganda 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1720.616 2 860.308 8.638 .000
b
 

Residual 10158.946 102 99.598   

Total 11879.562 104    

a. Dependent Variable: Nilai 

b. Predictors: (Constant), Kecerdasan_emosional, Interaksi_Sosial 

 

Dari tabel ANOVA diatas diketahui bahwa Fhitung sebesar 

5,031. Sedangkan untuk mencari Ftabel  dapat dilihat pada distribusi F, 

dengan menggunakan rumus:  

Ftabel  = F𝛼 (n-2) 

 = F0,05(103) 

 = 3,92 

Maka untuk menjawab pengajuan hipotesis yang ada, dapat 

disimpulkan bahwa Fhitung (8,638) ≥ Ftabel (3,92), artinya Ho ditolak/ Ha 
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diterima. Hal ini berarti interaksi sosial dan kecerdasan emosional 

terdapat pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa pada 

Mata Pelajaran PAI kelas VIII di SMP Negeri 2 Wungu. 

Tabel 4.16 

Pengaruh Interaksi Sosial dan Kecerdasan Emosional terhadap 

Prestasi Belajar PAI 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .381
a
 .145 .128 9.97986 

a. Predictors: (Constant), kec_emosional, Interaksi_Sosial 

 

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai pengaruh (R) antara 

interaksi sosial (X1) dan kecerdasan emosional (X2) terhadap prestasi 

belajar siswa (Y) pada  mata pelajaran PAI yaitu sebesar 0,145 artinya 

besarnya prosentase pengaruh interaksi sosial dan kecerdasan 

emosional terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas VIII SMPN 2 

Wungu, Madiun sebesar 14,5% 

 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

1. Pengaruh Interaksi Sosial terhadap Prestasi Belajar PAI Siswa kelas 

VIII di SMP Negeri 2 Wungu, Madiun. 

Adapun dari hasil perhitungan regresi sederhana mengenai 

pengaruh interaksi sosial terhadap prestasi belajar PAI, diperoleh nilai 

Fhitung (5,031) ≥ dari Ftabel (3,92) sehingga Ho ditolak/Ha diterima. Hal ini 
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berarti berarti interaksi sosial mempunyai pengaruh terhadap pretasi 

belajar PAI sebesar 47%. 

2. Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Prestasi Belajar PAI 

Siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Wungu, Madiun. 

Adapun dari hasil perhitungan regresi sederhana mengenai 

pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar PAI, diperoleh 

nilai Fhitung (4,149) ≥ dari Ftabel (3,92) sehingga Ho ditolak/Ha diterima. Hal 

ini berarti berarti kecerdasan emosional mempunyai pengaruh terhadap 

pretasi belajar PAI sebesar 39%. 

3. Pengaruh Interaksi Sosial dan Kecerdasan Emosional terhadap 

Prestasi Belajar PAI Siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Wungu, 

Madiun. 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier berganda tentang 

interaksi sosial dan kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar siswa 

diperoleh Fhitung (8,638) ≥ Ftabel (3,92) sehingga Ho ditolak/Ha diterima. 

Hal ini berarti interaksi sosial dan kecerdasan emosional terdapat pengaruh 

yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI  

kelas VIII di SMP Negeri 2 Wungu sebesar 14,5%. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Interaksi sosial berpengaruh terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas VIII 

SMP Negeri 2 Wungu dengan hasil Fhitung (5,031) ≥ Ftabel (3,92) maka Ho 

ditolak/Ha diterima artinya interaksi sosial (X1) berpengaruh terhadap 

prestasi belajar PAI (Y). Kemudian diperoleh koefisien determinasi (𝑅2) 

diperoleh nilai sebesar 47% dan sisanya 53% dipengaruhi oleh faktor lain. 

2. Kecerdasan emosional berpengaruh terhadap prestasi belajar PAI siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 Wungu dengan hasil Fhitung (4,149) ≥ Ftabel (3,92) 

maka Ho ditolak/Ha diterima artinya kecerdasan emosional (X2) 

berpengaruh terhadap prestasi belajar PAI (Y). Kemudian diperoleh 

koefisien determinasi (𝑅2) diperoleh nilai sebesar 39% dan sisanya 61% 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

3. Interaksi sosial dan kecerdasan emosional berpengaruh terhadap prestasi 

belajar PAI siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Wungu dengan hasil Fhitung 

(8,638) ≥ Ftabel (3,92) maka Ho ditolak/Ha diterima artinya interaksi sosial 

(𝑋1) dan kecerdasan emosional (𝑋2) berpengaruh terhadap prestasi belajar 

PAI (Y). Kemudian diperoleh koefisien determinasi (𝑅2) diperoleh nilai 

sebesar 14,5% dan sisanya 85,5% dipengaruhi oleh faktor lain. 
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B. Saran 

1. Bagi Sekolah 

Dari hasil penelitian ini diharapkan pihak sekolah dapat 

memberikan pengarahan, pengawasan dan meningkatkan hal hal yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa menjadi lebih baik, seperti 

kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional.  

2. Bagi Siswa 

Dari hasil penelitian ini diharapkan siswa lebih meningkatkan 

prestasi belajarnya agar dapat mendapatkan prestasi belajar yang baik dan 

dapat membanggakan orang tua. 

3. Bagi Peneliti Berikutnya 

Penelitian ini memberikan informasi bahwa interaksi sosial dan 

kecerdasan emosional berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa SMPN 

2 Wungu akan tetapi prestasi belajar siswa tindak hanya dipengaruhi oleh 

2 variabel tersebut, melainkan dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti. Maka dari itu peneliti berikutnya diharapkan mampu meneliti 

faktor lain yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. 
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