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ABSTRAK 

Ismiati. 2015. Korelasi Kecerdasan Emosional dengan Pemahaman Konsep 

Pelajaran IPA Materi Siklus Air di Kelas V SDN 2 Tonatan. Skripsi.  Jurusan 

Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing: Izza Aliyatul 

Muna, M.Sc.  

Kata Kunci: Kecerdasan Emosional, Pemahaman Konsep, Pelajaran IPA, Siklus 

Air 

Selama ini banyak orang yang berpendapat bahwa untuk meraih prestasi 

belajar yang tinggi diperlukan Kecerdasan Intelektual (IQ) yang juga tinggi. Tetapi 

ada banyak faktor lain yang mempengaruhi salah satunya adalah kecerdasan 

emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali perasaan diri 

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

mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan 

orang lain. Pada penelitian ini, penulis mengambil tempat penelitian di SDN 2 

Tonatan, yang siswa siswinya memiliki prestasi yang baik dalam bidang akademik 

maupun non akademik, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di SDN 

2 Tonatan. 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan berbagai 

permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana kecerdasan emosional siswa kelas V 

SDN 2 Tonatan?; 2) Bagaimana pemahaman konsep pelajaran IPA materi siklus air 

di kelas V SDN 2 Tonatan?; dan 3) Apakah terdapat korelasi antara kecerdasan 

emosional dengan pemahaman konsep pelajaran IPA materi siklus air  di kelas V 

SDN 2 Tonatan?. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif dengan 

jenis analisis product moment. Ada 23 siswa kelas VA yang dijadikan sampel 

penelitian. Sampel ini diambil dengan teknik sampling purposive dari populasi siswa 

kelas V. Penelitian ini menggunakan angket sebagai instrumen dalam pengumpulan 

data. 

Dari hasil penelitian itu ditemukan bahwa: 1) kecerdasaan emosional kelas 

VA di SDN 2 Tonatan dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak  3 responden 

(13%), kategori cukup dengan frekuensi sebanyak  15 responden  (65%), dan 

kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 5 responden (22%); 2) kemampuan 

pemahaman konsep kelas VA di SDN 2 Tonatan dalam kategori baik dengan 

frekuensi sebanyak 5 responden (22%), kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 

13 responden (56%), dan kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 5 responden 

(22%); 3) Terdapat korelasi yang positif antara kecerdasan emosional dengan 

pemahaman konsep pelajaran IPA materi siklus air  di kelas V SDN 2 Tonatan. 

Berdasarkan analisis product moment diperoleh nilai korelasi (r) sebesar 0,729 

(kategori korelasi kuat) 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam proses pendidikan, kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan 

yang paling pokok. Belajar adalah semua aktivitas mental atau  psikis yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan, yang menghasilkan perubahan-

perubahan dalam pengelolaan pemahaman. 

Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan sengaja, 

teratur, dan berencana dengan maksud mengubah atau mengembangkan perilaku 

yang diinginkan. Sekolah sebagai lembaga formal merupakan sarana dalam rangka 

pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Dalam pendidikan formal, kegiatan belajar 

diproyeksikan untuk menjalankan proses perubahan yang positif sehingga pada tahap 

akhir akan diperoleh keterampilan, kecakapan, dan pengetahuan baru. Hasil dari 

proses belajar tersebut tercermin dalam prestasi belajar yang terformulasikan dalam 

angka-angka rapor. 

Keberhasilan siswa dalam proses belajar tidak hanya ditentukan oleh guru 

namun ada faktor lain yang mempengaruhinya. Secara global faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu: 1. faktor 

internal atau faktor dari dalam siswa yakni kondisi atau keadaan jasmani dan rohani 

siswa (tingkat kecerdasan, sikap siswa, bakat, minat, dan motivasi siswa); 2. faktor 
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eksternal atau faktor dari luar siswa yakni kondisi lingkungan sekitar siswa; 3. faktor 

pendekatan belajar yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi, dan 

metode yang digunakan siswa untuk mempelajari materi pembelajaran.
1
 

Proses belajar di sekolah adalah proses yang sifatnya kompleks dan 

menyeluruh. Banyak orang yang berpendapat bahwa untuk meraih prestasi yang 

tinggi dalam belajar, seseorang harus memiliki  Intelligence Quotient (IQ) yang 

tinggi, karena inteligensi merupakan bekal potensial yang akan memudahkan dalam 

belajar dan pada gilirannya akan menghasilkan prestasi belajar yang optimal. 

Inteligensi juga disebut sebagai potensi yang dimiliki seseorang untuk beradaptasi 

dengan lingkungannya. Karenanya ukuran tingkat kecerdasan seseorang selama ini 

dikenal dengan IQ.
2
 

Kemampuan siswa dalam memahami suatu pelajaran yang disampaikan oleh 

guru dalam dunia pendidian sering dikaitkan dengan kecerdasan intelektual (IQ) 

yang dimiliki oleh siswa tersebut. Seseorang siswa yang cepat memahami pelajaran 

yang disampaikan dan yang memiliki prestasi belajar yang baik dinyatakan sebagai 

siswa yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. Daniel Goleman dalam 

Surya Hendra, menyatakan bahwa di samping kecerdasan intelektual (IQ) ada 

kecerdasan lain yang membantu seseorang sukses, yakni kecerdasan emosional (EQ). 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan sesorang mengatur kehidupan emosinya 

                                                           
1
 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 144. 

2
 Monty P. Satiadarma, dkk., Mendidik Kecerdasaan. Pedoman bagi Orang Tua dan Guru 

dalam Mendidik Anak Cerdas (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), hal 26. 
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dengan intelegensi, menjaga keselaran emosi dan pengungkapannya melalui 

keterampilan kesadaran diri, pengenalan diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan 

sosial.
 3
 

Kenyataannya, dalam proses belajar mengajar di SDN 2 Tonatan sering 

ditemukan siswa yang tidak dapat meraih prestasi belajar yang setara dengan 

kemampuan inteligensinya. Ada siswa yang mempunyai kemampuan inteligensi 

tinggi tetapi memperoleh prestasi belajar yang relatif rendah, namun ada siswa yang 

walaupun kemampuan inteligensinya relatif rendah, dapat meraih prestasi belajar 

yang relatif tinggi. Itu sebabnya taraf inteligensi bukan merupakan satu-satunya 

faktor yang menentukan keberhasilan seseorang, karena ada faktor lain yang 

mempengaruhi. Menurut Goleman, kecerdasan intelektual (IQ) hanya menyumbang 

20% bagi kesuksesan, sedangkan 80% adalah sumbangan faktor kekuatan-kekuatan 

lain, diantaranya adalah kecerdasan emosional atau Emotional Quotient (EQ) yakni 

kemampuan memotivasi diri sendiri, mengatasi frustasi, mengontrol desakan hati, 

mengatur suasana hati (mood), berempati, serta kemampuan bekerja sama. 

Dalam proses belajar siswa, kedua inteligensi itu sangat diperlukan. IQ tidak 

dapat berfungsi dengan baik tanpa partisipasi penghayatan emosional terhadap mata 

pelajaran yang disampaikan di sekolah. Namun biasanya kedua inteligensi itu saling 

melengkapi. Keseimbangan antara IQ dan EQ merupakan kunci keberhasilan belajar 

                                                           
3
 Daniel Goleman, Kecerdasaan Emosi untuk  Mencapai Puncak Prestasi (Jakarta: Gramedia 

Utama,2001), 512. 
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siswa di sekolah. Pendidikan di sekolah bukan hanya perlu mengembangkan rational 

intelligence yaitu model pemahaman yang lazimnya dipahami siswa saja, melainkan 

juga perlu mengembangkan emotional intelligence siswa. 

Kecerdasan emosional sangat menentukan potensi siswa untuk mempelajari 

keterampilan, yaitu keterampilan praktis yang didasarkan pada lima unsur yang 

terdiri dari kesadaran diri, motivasi, pengaturan diri, empati, dan kecakapan dalam 

membina hubungan dengan orang lain.
4
 Kecerdasan emosional dengan beberapa 

kecakapan utama yang dimilikinya, ini tidaklah mudah diperoleh karena ia tidak 

hadir dan dimiliki secara tiba-tiba atau langsung  jadi, sebaliknya kemampuan 

tersebut harus dipelajari sejak dini. Kemampuan untuk bereaksi secara maksimal ini 

sudah ada pada bayi yang baru lahir.
5
 Maka dalam hal kemampuan mempelajari 

kecerdasan emosional perlu ditumbuhkembangkan atau diasah keberadaannya secara 

terus menerus. 

Kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman yang dikutip dari Hamzah 

B. Uno mengatakan kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk 

memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan 

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

agar tidak stres tidak melumpuhkan kemampuan berfikir, berempati, dan berdoa.
6
 

                                                           
4
 Daniel Goleman, Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Puncak Prestasi (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2001), 39. 
5
Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2000), 113. 
6
 Hamzah B. Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), 68. 
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Kecerdasan emosional tidak hanya berfungsi untuk mengendalikan diri, tetapi 

lebih dari itu juga mencerminkan kemampuan dalam mengelola ide, konsep, karya, 

atau produk, sehingga hal itu menjadi minat bagi orang banyak.
7
 

Di sekitar kita banyak contoh membuktikan bahwa orang yang memiliki 

kecerdasan otak saja belum tentu sukses berkiprah di dunia pekerjaan. Kebanyakan 

program pendidikan hanya berpusat pada kecerdasan akal atau sering disebut dengan 

intelegence quotient (IQ) padahal yang diperlukan sebenarnya adalah bagaimana 

mengembangkan kecerdasan hati, seperti ketangguhan, inisiatif, optimis, dan 

kemampuan beradaptasi yang kini telah menjadi dasar penilaian baru. 

Kualitas intelegensi atau kecerdasan yang tinggi dipandang sebagai faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan individu dalam meraih kesuksesan dalam 

hidupnya. Namun faktor yang paling dominan mempengaruhi keberhasilan individu 

dalam hidupnya bukan semata-mata ditentukan oleh tingginya kecerdasan intelektual 

tetapi oleh faktor kemantapan emosional. Berdasarkan pengamatannya, banyak orang 

yang gagal dalam hidupnya bukan karena kecerdasan intelektualnya rendah, namun 

karena mereka kurang memiliki kecerdasan emosional. Tidak sedikit orang yang 

sukses dalam kehidupannya karena memiliki kecerdasan emosional meskipun 

intelegensinya hanya pada tingkat rata-rata. 

Keterampilan kecerdasan emosi bekerja secara sinergi dengan keterampilan 

kognitif, orang-orang yang berprestasi tinggi memiliki keduanya. Makin kompleks 

                                                           
7
 Suharsono,  Melejitnya IQ, IE, & IS (Depok: Inisiasi Press), 120. 
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pekerjaan, makin penting kecerdasan emosi. Emosi yang lepas kendali dapat 

membuat orang pandai menjadi bodoh. Tanpa kecerdasan emosi, orang tidak akan 

mampu menggunakan kemampuan kognitif mereka sesuai dengan potensi yang 

maksimal.
8
 

Pada penelitian ini, penulis mengambil tempat penelitian di SDN 2 Tonatan, 

yang siswa siswinya memiliki prestasi yang baik dalam bidang akademik maupun 

non akademik, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di SDN 2 

Tonatan. 

Dalam kaitan pentingnya kecerdasan emosional pada diri siswa sebagai salah 

satu faktor penting untuk meraih prestasi akademik, maka dalam penyusunan skripsi 

ini penulis tertarik untuk meneliti: “korelasi kecerdasan emosional dengan 

pemahaman konsep pelajaran IPA meteri siklus air di kelas V SDN 2 Tonatan”. 

B. Batasan Masalah 

Dari berbagai permasalahan yang ada pada latar belakang masalah di atas, 

dapat diidentifasi masalah sebagai berikut: adakah hubungan antara kecerdasan 

emosional siswa dengan pemahaman konsep pelajaran IPA materi siklus air di kelas 

V SDN 2 Tonatan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan berbagai 

permasalahan sebagai berikut: 

                                                           
8
 Hamzah B. Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), 69. 
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1. Bagaimana kecerdasan emosional siswa kelas V SDN 2 Tonatan? 

2. Bagaimana pemahaman konsep pelajaran IPA materi siklus air di kelas V SDN 2 

Tonatan? 

3. Apakah terdapat korelasi antara kecerdasan emosional dengan pemahaman 

konsep pelajaran IPA materi siklus air  di kelas V SDN 2 Tonatan? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kecerdasaan emosional peserta didik kelas V SDN 2 Tonatan. 

2. Untuk mengetahui pemahaman konsep pelajaran IPA materi siklus air  di kelas V 

SDN 2 Tonatan. 

3. Untuk mengetahui korelasi antara kecerdasan emosional dengan pemahaman 

konsep pelajaran IPA materi siklus air  di kelas V SDN 2 Tonatan. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

psikologi pendidikan dan serta memberi gambaran mengenai korelasi kecerdasan 

emosional dengan pemahaman konsep pelajaran IPA materi siklus air  di kelas V 

SDN 2 Tonatan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberi manfaat, antara 

lain bagi: 
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a. Bagi peneliti 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian dan penunjang 

dalam pengembangan pengetahuan penelitian yang berkaitan dengan topik 

tersebut. 

b. Bagi lembaga 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi sekolah tersebut dalam mengambil langkah baik itu sikap 

maupun tindakan untuk meningkatkan pemahaman konsep pelajaran IPA 

materi siklus air  di kelas V SDN 2 Tonatan. 

c.  Bagi siswa 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan peserta didik akan selalu 

meningkatkan pemahaman konsep pelajaran yang dipelajari. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian kuantitatif ini terdiri dari lima bab 

yang berisi: 

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam memaparkan 

data. 
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Bab II adalah kajian pustaka yang berisi tentang deskripsi teori dan atau 

telaah pustaka, kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis. Bab ini dimaksudkan 

untuk memudahkan peneliti dalam menjawab hipotesis. 

Bab III adalah metode penelitian, yang meliputi rancangan penelitian, 

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

data, dan teknik analisas data. 

Bab IV adalah temuan dan hasil penelitian, yang berisi gambaran umum 

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

interpretasi. 

Bab V adalah penutup, yang berisi simpulan dan saran. Bab ini dimaksud 

agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti hasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Kajian tentang Kecerdasan Emosional 

a. Pengertian kecerdasan  

Kata inteligensi erat sekali hubungannya dengan kata “intelek”. Hal 

itu bisa dimaklumi sebab keduanya berasal dari kata latin yaitu intellegere, 

yang berarti memahami. Sehubungan dengan pengertian intelegensi ini, 

ada yang mendefinisikan intelegensi sebagai kemampuan untuk berfikir 

secara abstrak.
9
 

Menurut Binet hakikat inteligensi adalah kemampuan untuk 

menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan, untuk mengadakan suatu 

penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan itu dan untuk menilai keadaan 

diri secara kritis dan objektif. Taraf inteligensi ini sangat mempengaruhi 

prestasi belajar seorang siswa, di mana siswa yang memiliki taraf 

inteligensi tinggi mempunyai peluang lebih besar untuk mencapai prestasi 

belajar yang lebih tinggi. Sebaliknya, siswa yang memiliki taraf inteligensi 

yang rendah diperkirakan juga akan memiliki prestasi belajar yang rendah. 

                                                           
9
 Alex Sobur, Psikologi Umum dalam Lintas Sejarah (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 155. 
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Namun bukanlah suatu yang tidak mungkin jika siswa dengan taraf 

inteligensi rendah memiliki prestasi belajar yang tinggi, juga sebaliknya. 

Dalam pengertiannya inteligensi disebut sebagai kecerdasan. 

Namun, sesungguhnya tidak ada definisi tunggal perihal inteligensi. Jika 

merujuk Dictionary of Psychology karya JP Chaplin, inteligensi adalah:  

1) Kemampuan beradaptasi dan memenuhi tuntutan situasi (lingkungan) 

yang dihadapi dengan cepat dan efektif. 

2) Kemampuan menggunakan konsep-konsep abstrak secara efektif. 

3) Kemampuan memahami hubungan dan pembelajaran secara cepat.
10

 

Intelegensi adalah potensi yang dimiliki seseorang untuk 

beradaptasi dengan lingkungannya.
11

 

b. Pengertian Emosi 

   Emosi berasal dari kata e yang berarti energy dan motion yang 

berarti getaran. Emosi kemudian bisa dikatakan sebagai sebuah energi 

yang harus bergerak dan bergetar. Emosi dalam makna paling harfiah 

didefinisikan sebagai setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, 

nafsu, dari setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap. 
12

 

                                                           
10

 Ratna Sulistami, dkk., Universal Intelligence (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 

37. 
11

 Monty P. Satiadarma, dkk., Mendidik Kecerdasaan. Pedoman bagi Orang Tua dan Guru 

dalam Mendidik Anak Cerdas (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), hal 26. 
12

 Triantoro Safari dan Nofran Eka Saputra., Manajemen Emosi (Jakarta: Bumi Aksara, 

2009), 12. 
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Chaplin merumuskan emosi sebagai suatu keadaan yang terangsang 

dari organisme mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang 

mendalam sifatnya, dan perubahan perilaku.  

Emosi adalah suatu perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, suatu 

keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk 

bertindak. Kata emosi berasal dari bahasa latin, yaitu emovere, yang berarti 

bergerak menjauh. Arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan 

bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Menurut Daniel Goleman 

emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan 

biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. 

Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Biasanya emosi 

merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. 

Sebagai contoh emosi gembira mendorong perubahan suasana hati 

seseorang, sehingga secara fisiologi terlihat tertawa sedangkan emosi sedih 

mendorong seseorang berperilaku sedih dan menangis.
 13

 

Emosi berkaitan dengan perubahan fisiologis dan berbagai pikiran. 

Jadi, emosi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, 

karena emosi dapat merupakan motivator perilaku dalam arti 

meningkatkan, tapi juga dapat mengganggu perilaku intensional manusia.  

                                                           
13

 Agus Efendi, Revolusi Kecerdasan Abadi Abad 21 Kritik MI, EI, SQ, AQ, dan Successful 

Intelligence atas IQ (Bandung: Alfabeta, 2005), 176. 
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Daniel Goleman mengemukakan beberapa macam emosi, yaitu : 

1) Amarah: beringas, mengamuk, benci, jengkel, kesal hati, terganggu, 

rasa pahit, berang, tersinggung, bermusuhan, dan barang kali yang 

paling hebat, tindak kekerasan. 

2) Kesedihan: pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihi   diri,  

putus asa, dan depresi berat. 

3) Rasa takut: cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut 

sekali, waspada, tidak tenang, ngeri. 

4) Kenikmatan: bahagia, gembira, riang, puas, riang, senang, terhibur, 

bangga, takjub, rasa puas. 

5) Cinta: penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa 

dekat, bakti, hormat, kasmaran, kasih. 

6) Terkejut: terkesiap, terkejut, terpana. 

7) Jengkel: hina, jijik, muak, mual, tidak suka, benci. 

8) Malu: malu hati, kesal, hina, sesal. 

Emosional merupakan suasana psikis atau suasana batin yang 

dihayati seseorang pada suatu saat. Emosi menggambarkan suasana batin 

yang lebih dinamis, bergejolak, dan terbuka.
14

 

                                                           
14

 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), 77. 
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Emosi adalah gejala kejiwaan yang ada dalam diri seseorang. 

Emosi berhubungan dengan masalah perasaan.
15

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa emosi 

adalah suatu perasaan (afek) yang mendorong individu untuk merespon 

atau bertingkah laku terhadap stimulus, baik yang berasal dari dalam 

maupun dari luar dirinya. 

Benjatield mengemukakan bahwa fungsi emosi meliputi: 

1) Emosi sebagai pembangkit energi.  

a) Marah menggerakkan kita untuk menyerang. 

b) Takut menggerakkan kita untuk lari. 

2) Emosi sebagai pembawaan pesan atau isyarat, yaitu bahwa keadaan 

diri dapat diketahui dari kondisi emosi. 

a) Marah, diketahui bahwa kita sedang terganggu, atau terserang. 

b) Bahagia, diketahui bahwa kita telah mencapai keinginan. 

3) Emosi sebagai pembawa informasi dalam komunikasi interpersonal, 

yakni bahwa ungkapan emosi dapat dipahami secara universal. 

Contoh, pembicara yang membawa pidatonya dengan seluruh 
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emosinya dalam pidato, dipandang lebih hidup, lebih dinamis, dan lain 

sebagainya. 

4) Emosi sebagai sumber informasi tentang keberhasilan, contohnya 

seseorang yang ingin sembuh dari sakit, kemudian dari keadaan yang 

terkesan sehat menunjukkan bahwa seseorang telah berhasil sembuh 

dari sakitnya.
16

 

Fungsi dan peranan emosi pada perkembangan anak adalah:  

1) Merupakan bentuk komunikasi. 

2) Emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian 

diri anak dengan lingkungan sosialnya. 

3) Emosi dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungan.  

4) Tingkah laku yang sama dan ditampilkan secara berulang dapat 

menjadi satu kebiasaan. 

5) Ketegangan emosi yang di miliki anak dapat menghambat aktivitas 

motorik dan mental anak. 

c. Pengertian Kecerdasan Emosional  

Istilah kecerdasan emosional pertama kali dilontarkan pada tahun 

1990 oleh psikolog Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer 

dari University of  New Hampshire untuk menerangkan kualitas-kualitas 
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2008), 117-118. 



17 

 

 

emosional yang tampaknya penting bagi keberhasilan. Kualitas ini antara 

lain adalah: empati, mengungkapkan dan memahami perasaan, 

mengendalikan amarah, kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri, 

diskusi, kemampuan memecahkan masalah antar pribadi, ketekunan, 

kesetiakawanan, keramahan, dan sikap hormat.
17

  

Kecerdasaan emosi atau emotional intelegence merujuk pada 

kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan persaan orang lain, 

kemampuan memotivasi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi dengan 

baik pada diri sendiri, dan dalam hubungan dengan orang lain.
18

  

Kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali perasaan diri 

sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri, dan 

kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam 

hubungannya dengan orang lain.
19

 

Kecerdasaan emosi menentukan potensi kita untuk mempelajari 

keterampilan-keterampilan praktis yang didasarkan pada lima unsurnya: 

kesadaran diri, motivasi, pengaturan diri, empati, dan kecakapan dalam 
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membina hubungan dengan orang lain. Semua emosi pada dasarnya adalah 

dorongan untuk bertindak.
20

 

Emotional Quotient (EQ) mempunyai peranan penting dalam 

meraih kesuksesan pribadi dan profesional. Menurut Daniel Goleman yang 

dikutip oleh Ondi Saondi dan Aris Suherman memberikan asumsi betapa 

pentingnya peran EQ dalam kesuksesan pribadi dan profesional sebagai 

berikut: 90 % prestasi kerja ditentukan oleh EQ. Pengetahuan dan teknis 

hanya berkontribusi 4 %. 

Menurut Daniel Goleman pengembangan kecerdasan emosional, 

orang-orang sukses selain memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi juga 

memiliki stabilitas emosi, motivasi kerja yang tinggi, mampu 

mengendalikan stres, tidak mudah putus asa. Pengalaman-pengalaman 

demikian memperkuat keyakinan bahwa di samping kecerdasan intelektual 

juga ada kecerdasan emosional. Orang yang memiliki kecerdasan 

emosional yang tinggi adalah orang yang mampu mengendalikan diri, 

memelihara dan memacu motivasi untuk terus berupaya dan tidak mudah 

menyerah atau putus asa, mampu mengendalikan dan mengatasi stres, 

mampu menerima kenyataan, dapat merasakan kesenangan meskipun 

dalam kesulitan.
21
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Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kecerdasan emosional 

adalah kemampuan siswa untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi 

diri, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain (empati) dan 

kemampuan untuk membina hubungan (kerjasama) dengan orang lain. 

d. Unsur-Unsur Kecerdasaan Emosional  

Kecerdasaan emosi menunjuk kepada suatu kemampuan untuk 

memahami perasaan diri masing-masing dan perasaan orang lain, 

kemampuan untuk memotivasi dirinya sendiri, dan menata dengan baik 

emosi-emosi yang muncul dalam dirinya dan dalam berhubungan dengan 

orang lain.  

Kecerdasaan emosi memiliki lima unsur, yaitu  kesadaran diri (self-

awareness), pengaturan diri (self-regulation), motivasi (motivation), 

empati (empathy), dan keterampilan sosial (social skill). 

1) Kesadaran diri (self-awareness) 

Mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat, dan 

menggunakannya untuk memandu tolak ukur yang realitas atas 

kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. 

2) Pengaturan diri  (self-regulation) 

Menangani emosi kita demikian rupa sehingga berdampak positif 

kepada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati, dan sanggup 

menunda kenikmatan sebelum tercapainya sesuatu. 
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3) Motivasi (motivation) 

Menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk menggerakan dan 

menuntut menuju sasaran, membantu kita  mengambil inisiatif dan 

bertindak secara efektif, serta untuk bertahan menghadapi kegagalan 

dan frustasi. Presatasi harus dilalui dengan dimilikinya motivasi 

dalam diri individu, yang berarti memiliki ketekunan untuk menahan 

diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati, serta 

mempunyai perasaan motivasi yang positif, yaitu antusianisme, 

gairah, optimis, dan keyakinan diri.  

4) Empati (empathy)  

Merasakan yang dirasakan orang lain, mampu memahami perpektif 

mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya, dan menyelaraskan 

diri dengan orang lain. Empati merupakan kesadaran terhadap 

perasaan, kebutuhan, dan kepentingan orang lain. Seseorang yang 

mampu membaca emosi orang lain juga memiliki kesadaran diri yang 

tinggi. Semakin mampu terbuka pada emosinya sendiri, mampu 

mengenal dan mengakui emosinya sendiri, maka orang tersebut 

mempunyai kemampuan untuk membaca perasaan orang lain.   

5) Keterampilan Sosial (social skill) 

Menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain 

dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial. Dalam 
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berinteraksi dengan orang lain keterampilan ini dapat digunakan 

untuk mempengaruhi, memimpin, bermusyawarah, menyelesaikan 

perselisihan, bekerja sama,  dan bekerja dalam tim.
22

 

Jelas bahwa kecerdasan emosi menentukan potensi kita untuk 

mempelajari keterampilan praktis yang didasarkan pada lima unsur, yaitu 

kesadaran diri, motivasi, pengaturan diri, empati, dan kecakapan dalam 

membina hubungan dengan orang lain.
23

 

Selanjutnya oleh tokoh-tokoh seperti, Sternberg, Baron, dan 

Salovey, sebagaimana diungkapkan oleh Golemen, disebutkan adanya lima 

domain kecerdasan pribadi dalam bentuk kecerdasan emosional, yaitu: 1) 

kemampuan mengenali emosi diri, 2) kemampuan mengelola emosi, 3) 

kemampuan memotivasi diri, 4) kemampuan mengenali emosi orang lain, 

dan 5) kemampuan membina hubungan sosial. Berikut ini adalah uraian 

dari kelima wilayah di atas.
24

 

1) Kemampuan mengenali emosi diri 

Kemampuan mengenali emosi diri merupakan seseorang dalam 

mengenali perasaannya sendiri sewaktu perasaan atau emosi itu 

muncul. Ini sering dikatakan sebagai dasar dari kecerdasan emosional. 

Seseorang yang mampu mengenali emosinya sendiri adalah bila ia 
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memiliki kepekaan yang tajam atas perasaan mereka yang 

sesungguhnya dan kemudian mengambil keputusan-keputusan secara 

mantap. Misalnya sikap yang diambil dalam menentukan berbagai 

pilihan, seperti memilih sekolah, sahabat, pekerjaan sampai pemilihan 

pasangan hidup. 

2) Kemampuan mengelola emosi 

Kemampuan mengelola emosi merupakan kemampuan seseorang 

untuk mengendalikan perasaannya sendiri sehingga tidak meledak dan 

akhirnya dapat mempengaruhi perilakunya secara salah. 

3) Kemampuan memotivasi diri 

Kemampuan memotivasi diri merupakan kemampuan untuk 

memberikan semangat kepada diri sendiri untuk melakukan sesuatu 

yang baik dan bermanfaat. Dalam hal ini terkandung adanya unsur 

harapan dan optimisme yang tinggi, sehingga seseorang memiliki 

kekuatan semangat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. 

4) Kemampuan mengenali emosi orang lain (empati) 

Kemampuan mengenali emosi orang lain (empati) merupakan 

kemampuan untuk mengerti perasaan dan kebutuhan orang lain, 

sehingga orang lain akan merasa senang dan dimengerti perasaannya. 

Anak-anak yang memiliki kemampuan ini, yaitu sering pula disebut 

sebagai kemampuan berempati, mampu menangkap pesan non verbal 
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dan orang lain seperti: nada bicara, gerak-gerik, maupun ekspresi 

wajah dari orang lain tersebut. Dengan demikian anak-anak cenderung 

disukai orang lain. 

5) Kemampuan membina hubungan sosial 

Kemampuan membina hubungan sosial merupakan kemampuan untuk 

mengelola emosi orang lain, sehingga tercipta keterampilan sosial 

yang tinggi dan membuat pergaulan seseorang menjadi lebih luas. 

Anak-anak dengan kemampuan ini cenderung mempunyai banyak 

teman, pandai bergaul, dan menjadi lebih popular. 

e.    Pentingnya Kecerdasan Emosional bagi Siswa 

Kecerdasan emosional sangat berpengaruh terhadap kesuksesan 

seseorang pada masa yang akan datang yang berpengaruh terhadap 

pemahaman siswa, prestasi belajar atau pekerjaan orang tersebut. Hal ini 

harus sudah menjadi kebiasaan sejak kecil sehingga kecerdasan emosional 

juga harus diberikan sejak dini yang masa itu anak mulai mengenal tentang 

dunia luar kehidupan dirinya, yaitu pada masa balita. Kecerdasan 

emosional berpengaruh dalam proses belajar siswa di sekolah dan 

kehidupan masyarakat yang lebih luas. 

Lawrence E. Shapiro memaparkan berbagai pemikirannya tentang 

bagaimana mengajarkan emotional intelligence pada anak. Berbagai 

penelitian para ahli yang menunjukkan bahwa kecerdasan emosional, 
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keterampilan sosial, dan emosional yang membentuk “karakter” lebih 

penting bagi keberhasilan anak dibandingkan kecerdasan kognitif yang 

diukur melalui IQ. Tidak seperti IQ, kecerdasan emosional dapat diajarkan 

pada setiap tahap perkembangan anak.
25

 

Kecerdasan emosional penting bagi siswa karena emosi dapat: 

1) Memperkuat semangat, apabila orang merasa senang atau puas atas 

hasil yang telah dicapai. 

2) Melemahkan semangat, apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan 

dan sebagai puncak dari keadaan ini ialah timbulnya rasa putus asa 

(frustasi). 

3) Menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar, apabila sedang 

mengalami ketegangan emosi dan bisa juga menimbulkan sikap gugup 

dan gagap dalam berbicara. 

4) Terganggu penyesuaian sosial, apabila terjadi rasa cemburu dan iri 

hati.  

5) Suasana emosional yang diterima dan dialami individu semasa 

kecilnya akan mempengaruhi sikapnya dikemudian hari, baik terhadap 

dirinya sendiri maupun terhadap orang lain 
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2. Kajian tentang Pemahaman Konsep Ilmu Pengetahuan Alam 

a. Pengertian Pemahaman Konsep IPA 

1) Pengertian Pemahaman Konsep 

Rosser menyatakan bahwa konsep adalah suatu abstraksi yang 

mewakili satu kelas objek-objek, kejadia-kejadian, kegiatan-kegiatan, 

atau hubungan-hubungan yang mempunyai atribut-atribut yang sama. 

Pemahaman konsep atau fakta lebih ditekankan sebagai suatu 

pengertian konsep secara mendalam dan menyeluruh.
26

 

Pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa untuk 

menangkap makna dari suatu konsep dan memaparkan kembali 

konsep tersebut secara rinci dalam situasi dan bentuk yang berbeda 

serta mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan 

konsep tersebut. Menurut Trianto pemahaman konsep adalah 

pemahaman siswa terhadap fakta-fakta yang saling terkait, yang 

identik dengan kemampuan menangkap makna dari konsep yang 

dipaparkan dan mampu menggunakan pengetahuan tersebut dalam 

situasi yang berbeda.
27
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2) Pengertian IPA 

Kata “sains” biasa diterjemahkan dengan Ilmu Pengetahuan 

Alam yang berasal dari kata natural science, natural yang artinya 

alamiah dan berhubungan dengan alam, sedangkan science artinya 

pengetahuan. Jadi sains secara harfiah dapat disebut sebagai ilmu 

pengetahuan tentang alam atau yang mempelajari peristiwa-peristiwa 

yang terjadi di alam.
28

 Sains didasarkan pula pada pendekatan empiris 

dengan asumsi bahwa alam raya ini dapat dipelajari, dipahami, dan 

dijelaskan yang tidak semata-mata bergantung pada metode kausalitas 

tetapi melalui proses tertentu, misalnya observasi, ekspirimen, dan 

analisis rasional. 

IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam 

secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta dan konsep-konsep. Pendidikan IPA 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta pengembangan lebih 

lanjut dalam penerapan di dalam kehidupan sehari-hari. Proses 

pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung 

untuk mengembangkan kompetensi agar memahami alam sekitar 
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secara ilmiah. Guru hanya berperan sebagai fasilitator sehingga siswa 

lebih aktif berperan dalam proses pembelajaran.
29

 

3) Konsep Pembelajaran IPA 

Dalam konsep pembelajaran, terjadinya proses belajar yang 

dilakukan oleh siswa dan proses mengajar yang dilakukan oleh guru. 

Dalam proses pembelajaran terdapat dua landasan yang berperan 

dalam pendidikan yaitu:  

a) Landasan Psikologis  

b) Landasan Filosofis dan Pedagogis. 

4) Tujuan dan Fungsi Mata Pelajaran IPA 

a) Tujuan Mata Pelajaran IPA 

Dalam peraturan Materi Pendidikan Nasional No.24 Tahun 

2006 dijelaskan, mata pelajaran IPA di SD atau MI bertujuan agar 

siswa memiliki kemampuan: 

(1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha 

Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam 

ciptaan-Nya. 

(2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-

konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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(3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran 

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara 

IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

(4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 

(5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam 

memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. 

(6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

(7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan 

IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke 

SMP/MTS. 

b) Fungsi Mata Pelajaran IPA 

Selain tujuan mata pelajaran IPA Permendiknas juga 

menjelaskan bahwa mata pelajaran IPA di SD/MI mempunyai 

beberapa fungsi yaitu:
30

 

(1) Mengembangkan keterampilan-keterampilan yang 

berhubungan dengan ketrampilan proses. 
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(2) Mengenal dan memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar 

sehingga menimbulkan rasa cinta dan kagum terhadap 

penciptanya. 

(3) Mengembangkan sikap dan nilai. 

(4) Mengembangkan minat murid terhadap IPA. 

(5) Mengembangkan konsep-konsep IPA sederhana yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 

b. Materi Pembelajaran IPA 

1) Proses Daur Air  

Daur air adalah perubahan yang terjadi pada air secara 

berulang dalam suatu pola tertentu. Siklus hidrologi atau disebut juga 

siklus air adalah proses, yang didukung oleh energi matahari, yang 

menggerakan air antara lautan, langit, dan tanah.
31

 

Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak 

pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer 

melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi.
32

 

Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci 

proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus menerus. 

Air berevaporasi, kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk 
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hujan, salju, hujan batu, hujan es, salju, dan hujan gerimis atau 

kabut.
33

 

Pada perjalanan menuju bumi beberapa presipitasi dapat 

berevaporasi kembali ke atas atau langsung jatuh yang kemudian 

diintersepsi oleh tanaman sebelum mencapai tanah. Setelah mencapai 

tanah, siklus hidrologi terus bergerak secara terus menerus dalam tiga 

cara yang berbeda: 

a) Evaporasi atau Transpirasi 

Air yang ada di laut, di daratan, di sungai, di tanaman. kemudian 

akan menguap ke angkasa (atmosfer) dan kemudian akan menjadi 

awan. Pada keadaan jenuh uap air (awan) itu akan menjadi 

bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun dalam bentuk hujan, 

salju, dan es. 

b) Infiltrasi atau Perkolasi ke dalam tanah  

Air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori 

tanah dan batuan menuju permukaan air tanah. Air dapat 

bergerak akibat aksi kapiler atau air dapat bergerak secara 

vertikal atau horizontal dibawah permukaan tanah hingga air 

tersebut memasuki kembali sistem air permukaan. 

c) Air Permukaan  
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Air bergerak di atas permukaan tanah dekat dengan aliran utama 

dan danau; makin landai lahan dan makin sedikit pori-pori tanah, 

maka aliran permukaan semakin besar. Aliran permukaan tanah 

dapat dilihat biasanya pada daerah urban. Sungai-sungai 

bergabung satu sama lain dan membentuk sungai utama yang 

membawa seluruh air permukaan disekitar daerah aliran sungai 

menuju laut. 

Air permukaan, baik yang mengalir maupun yang tergenang 

(danau, waduk, rawa), dan sebagian air bawah permukaan akan 

terkumpul dan mengalir membentuk sungai dan berakhir ke laut. 

Proses perjalanan air di daratan itu terjadi dalam komponen-

komponen siklus hidrologi yang membentuk sistem Daerah Aliran 

Sungai (DAS). Jumlah air di bumi secara keseluruhan relatif tetap, 

yang berubah adalah wujud dan tempatnya. Tempat terbesar terjadi di 

laut. 

Siklus hidrologi dibedakan ke dalam tiga jenis yaitu: 

a) Siklus Pendek: air laut menguap melalui proses kondensasi 

berubah menjadi butir-butir air yang halus atau awan dan 

selanjutnya hujan langsung jatuh ke laut dan akan kembali 

berulang. 
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b) Siklus Sedang: air laut menguap lalu dibawa oleh angin menuju 

daratan dan melalui proses kondensasi berubah menjadi awan lalu 

jatuh sebagai hujan di daratan dan selanjutnya meresap ke dalam 

tanah lalu kembali ke laut melalui sungai-sungai atau saluran-

saluran air 

c) Siklus Panjang: air laut menguap, setelah menjadi awan melalui 

proses kondensasi, lalu dibawa oleh angin ke tempat yang lebih 

tinggi di daratan dan terjadilah hujan salju atau es di pegunungan-

pegunungan yang tinggi. Bongkahan-bongkahan es mengendap di 

puncak gunung dan karena gaya beratnya meluncur ke tempat 

yang lebih rendah, mencair dan terbentuk glister lalu mengalir 

melalui sungai-sungai kembali ke laut. 

Unsur-unsur utama dalam siklus hidrologi: 

a) Evaporasi: penguapan dari badan air secara langsung 

b) Transpirasi: penguapan air yang terkandung dalam tumbuhan 

c) Respirasi: penguapan air dari tubuh hewan dan manusia 

d) Kondensasi: proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air 

sebagai hasil pendinginan 

e) Presipitasi: segala bentuk hujan dari atmosfer ke bumi yang 

meliputi hujan air, hujan es, dan hujan salju 
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f) Infiltrasi: air yang jatuh ke permukaan tanah dan meresap ke 

dalam tanah. 

3. Kajian tentang Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Pemahaman 

Konsep IPA Materi Daur Air 

Di tengah semakin ketatnya persaingan di dunia pendidikan dewasa 

ini, merupakan hal yang wajar apabila para siswa sering khawatir akan 

mengalami kegagalan atau ketidak berhasilan dalam meraih prestasi belajar 

atau bahkan takut tinggal kelas. 

Banyak usaha yang dilakukan oleh para siswa untuk meraih prestasi 

belajar agar menjadi yang terbaik seperti mengikuti bimbingan belajar. Usaha 

semacam itu jelas positif, namun masih ada faktor lain yang tidak kalah 

pentingnya dalam mencapai keberhasilan selain kecerdasan ataupun 

kecakapan intelektual, faktor tersebut adalah kecerdasan emosional.  Karena 

kecerdasan intelektual saja tidak memberikan persiapan bagi individu untuk 

menghadapi gejolak, kesempatan ataupun kesulitan-kesulitan dan kehidupan. 

Dengan kecerdasan emosional, individu mampu mengetahui dan menanggapi 

perasaan mereka sendiri dengan baik dan mampu membaca dan menghadapi 

perasaan-perasaan orang lain dengan efektif. Individu dengan keterampilan 

emosional yang berkembang baik berarti kemungkinan besar ia akan berhasil 

dalam kehidupan dan memiliki motivasi untuk berprestasi. Sedangkan 

individu yang tidak dapat menahan kendali atas kehidupan emosionalnya 
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akan mengalami pertarungan batin yang merusak kemampuannya untuk 

memusatkan perhatian pada tugas-tugasnya dan memiliki pikiran yang jernih. 

Pemahaman tentang konsep materi pelajaran tidak mudah didapat 

oleh peserta didik apabila peserta didik tersebut tidak mampu mengendalikan 

perasaan yang dirasannya, seperti perasaan marah, capek, malas mengikuti 

kegiatan pembelajaran, dan bahkan karena ada masalah antar teman dan 

keluarga, sehingga siswa cenderung kehilangan konsentrasi belajar saat 

proses belajar mengajar berlangsung. Individu yang memiliki tingkat 

kecerdasan emosional yang lebih baik, dapat menjadi lebih terampil dalam 

menenangkan dirinya dengan cepat, jarang tertular penyakit, lebih terampil 

dalam memusatkan perhatian, lebih baik dalam berhubungan dengan orang 

lain, lebih cakap dalam memahami orang lain dan untuk kerja akademis di 

sekolah lebih baik. 

Dalam proses belajar, anak kita beri motivasi untuk bersabar dan 

konsentrasi selama mengikuti proses pembelajaran, EQ murid dapat 

dikembangkan dengan mengarahkan mereka bagaimana cara mengatasi 

konflik yang mungkin timbul di antara mereka, baik konflik di dalam kelas 

maupun di luar kelas. Kecerdasan emosional adalah kecerdasan yang sangat 

diperlukan untuk berprestasi. Meskipun, seperti dikatakan Goleman, kita 

tidak boleh melupakan peran motivasi positif dalam mencapai prestasi. 

Motivasi positif itu berupa kumpulan perasaan antusiasme, gairah, dan 
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keyakinan diri.
34

 Kecerdasaan emosi menentukan potensi kita untuk 

mempelajari keterampilan-keterampilan praktis yang didasarkan pada lima 

unsurnya: kesadaran diri, motivasi, pengaturan diri, empati, dan kecakapan 

dalam membina hubungan dengan orang lain. Semua emosi pada dasarnya 

adalah dorongan untuk bertindak.
35

 

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kecerdasan 

emosional merupakan salah satu faktor yang penting yang seharusnya 

dimiliki oleh siswa yang memiliki kebutuhan untuk meraih prestasi belajar 

yang lebih baik di sekolah. 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Peneliti juga melakukan telaah pustaka terhadap hasil penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil dari telaah pustaka 

tersebut dijelaskan pada uraian berikut: 

Peneliti oleh saudari Mutma’innatul Fu’addah tahun 2013 Prodi  PGMI 

STAIN Ponorogo dengan judul “Korelasi Kecerdasan Emosional Siswa dengan 

Hasil Belajar Siswa Kelas III MIN Lengkong Sukorejo Tahun Pelajaran 

2012/2013”. 

Kecerdasan Emosional siswa kelas III di MIN Lengkong Sukorejo 

sebagian besar berada pada kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 15 
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responden yaitu sebanyak 57,69%, kategori baik dengan frekuensi sebanyak 6 

responden yaitu sebanyak 23,08%, dan kategori kurang dengan frekuensi 

sebanyak 5 responden yaitu sebanyak 19,23%. Hal ini dikarenakan siswa-siswi 

kelas III didukung dengan unsur-unsur kecerdasan emosional yaitu kesadaran 

diri, pengaturan diri, motivasi, empati, keterampilan sosial, suara hati, integritas, 

dan komitmen. 

Prestasi belajar siswa kelas III di MIN Lengkong Sukorejo sebagian besar 

berada pada kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 22 responden yaitu 

sebanyak 84,62%, kategori baik dengan frekuensi sebanyak 4 responden yaitu 

15,38%, dan kategori kurang dengan frekuensi 0 responden yaitu sebanyak 0%. 

Terdapat korelasi yang positif antara kecerdasan emosional siswa dengan 

prestasi belajar siswa kelas III di MIN Lengkong Sukorejo tahun ajaran 

2012/2013. Berdasarkan analisis Product Moment diperoleh nilai korelasi (r) 

sebesar 0,547 (kategori korelasi sedang), dengan ini maka hipotesis peneliti (Ha) 

diterima.
36

 

Penelitian lain adalah peneliti oleh saudari Dian Nur Kayati tahun 2013 

Prodi PAI STAIN Ponorogo dengan judul “Studi Korelasi Kecerdasan Emosional 

dengan Kreativitas Santri dalam Berpidato pada Kegiatan Latihan Kader Dakwah 

di Ponpes Darussalam Mekar Agung Kebonsari” 

                                                           
36

 Mutma’innatul Fu’addah, ”Korelasi Kecerdasan Emosional Siswa dengan Hasil Belajar Siswa 

Kelas III MIN Lengkong Sukorejo Tahun Pelajaran 2012/2013,” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2013), 

76. 



37 

 

 

Kecerdasan Emosional Santri Ponpes Darussalam Mekar Agung 

Kebonsari Madiun menunjukkan baik, hal ini terlebih pada hasil kategori baik 

mencapai 62,85%, kategori cukup mencapai 11,42% dan kategori kurang 

mencapai 25,72%. 

Hasil kreativitas berpidato santri Ponpes Mekar Agung Kebonsari Madiun 

menunjukkan cukup, hal ini terbukti pada hasil kategori baik mencapai 28,57%, 

kategori cukup mencapai 40,00% dan kategori kurang mencapai 31,43%. 

Terdapat korelasi antara kecerdasan emosional dengan kreativitas santri 

dalam berpidato di ponpes Mekar Agung Kebonsari Madiun. Karena ᴓo > ᴓt. 

dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yakni, Ha yang 

berbunyi terdapat korelasi positif yang signifikan antara kecerdasan emosional 

dengan kreativitas berpidato santri Ponpes Darussalam Mekar Agung Kebonsari 

Madiun. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik tidaknya 

kecerdasan emosional santri erat hubungannya dengan kreativitas berpidato 

santri.
37

 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori di atas, maka dapat 

dikembangkan kerangka berfikir, di mana kecerdasan emosional sangat 

perpengaruh terhadap pemahaman konsep. Kerangka berfikir yang diajukan 
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dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: jika EQ baik maka pemahaman 

konsep IPA materi siklus air siswa kelas V juga akan semakin baik. 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan.
38

 

Karena hipotesis merupakan kebenaran yang bersifat sementara dan perlu 

dibuktikan dengan penelitian lebih lanjut, maka peneliti mengajukan hipotesis 

nihil (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha) sebagai berikut: 

Ha:  Ada korelasi positif antara kecerdasan emosional dengan pemahaman 

konsep pelajaran IPA materi siklus air  di kelas V SDN 2 Tonatan. 

Ho:  Tidak ada korelasi positif antara kecerdasan emosional dengan 

pemahaman konsep pelajaran IPA materi siklus air  di kelas V SDN 2 

Tonatan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang 

berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.
39

Berdasarkan rumusan 

masalah, peneliti menggunakan dua variabel.Dengan demikian, dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan variabel independen berupa variabel X yaitu 

Kecerdasan Emosional.Sedangkan variabel dependen berupa variabel Y yaitu 

pemahaman konsep. Seperti yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Variable X : Kecerdasan Emosional 

Variable Y : Pemahaman Konsep 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik simpulan.
40
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Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas V SDN 2 

Tonatan.Berdasarkan perhitungan penulis terdapat 45 siswa, kelas VB untuk uji 

coba dan kelas VA untuk pengambilan data. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
41

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel penelitian adalah 

siswa kelas VA. 

Dalam penelitian ini digunakan teknik sampling purposiveyaitu teknik 

pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.
42

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Data merupakan hasil pengamatan dan pencatatan-pencatatan terhadap 

suatu objek selama penelitian tersebut berlangsung, baik yang berupa angka-

angka maupun fakta. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang kecerdasan emosional siswa kelas V SDN 2 Tonatan. 

2. Data tentang pemahaman konsep IPA materi siklus air siswa kelas V SDN 2 

Tonatan. 

Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.1Kisi-Kisi Instrumen Pengumpulan Data 

Judul Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Indikator No Item 

Korelasi 

Kecerdasan 

Emosional 

dengan 

Pemahaman 

Konsep Pelajaran 

IPA Materi Siklus 

Air di Kelas V 

SDN 2 Tonatan 

Variabel 

Independen (X): 

kecerdasan 

emosional 

1. Kesadaran diri 

2. Pengaturan diri 

3. Motivasi 

4. Empati 

5. Keterampilan sosial 

1, 2, 3, 4. 

5, 6, 7, 8. 

9, 10, 11, 12. 

13, 14, 15, 16. 

17, 18, 19, 20. 

 

Variabel 

Dependen (Y): 

pemahaman 

konsep IPA 

Nilai ulangan harian 

tentang siklus air 
 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Kuesioner (Angket)  

Angket adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan 

mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Dengan alat ini 

orang dapat diketahui tentang keadaan atau data diri, pengalaman, 

pengetahuan, sikap, pendapat, dan lain-lain.
43
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Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.
44

 

Dalam penelitian ini, angket digunakan untuk memperoleh data 

tentang kecerdasaan emosional siswa dalam pemahaman konsep siklus air 

siswa kelas V SDN 2 Tonatan. 

Adapun dalam pelaksanaan penyebaran angket, angket diberikan 

secara langsung kepada responden yaitu siswa kelas VA agar mereka mengisi 

sesuai dengan hal yang sebenarnya.Sedangkan skala yang digunakan adalah 

skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.Dalam 

penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, 

yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.
45

 

Dengan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau 

pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat 
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berupa kata-kata dan untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu 

dapat diberi skor, sebagai berikut: 

a. Selalu   : 4 

b. Sering   : 3 

c. Kadang-kadang : 2 

d. Tidak pernah : 1 

 

2. Teknik Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis seperti arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat, teori, 

dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah 

berdirinya, sarana dan prasarana, keadaan guru dan siswa di SDN 2 Tonatan, 

dan arsip nilai siswa kelas V. 

E. Teknik Analisis Data 

1. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas 

Instrumen dalam suatu penelitian perlu diuji validitas dan 

reliabilitasnya.Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau keshahihan suatu instrumen.Tinggi rendahnya validitas 
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instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang 

dari gambaran tentang variabel yang dimaksud.
46

 

Uji validitas yang digunakan adalah analisis butir item, yaitu dengan 

mengkorelasikan skor tiap butir soal dengan total skor yang merupakan 

jumlah tiap skor butir. Adapun cara menghitungnya dengan rumus korelasi 

product moment, dengan rumus sebagai berikut: 

Rumus :r
xy =

N  XY −  X    Y    N  X 2−  x 2  N  Y 2−  Y  2 47 
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Keterangan: 

rxy  = angka indeks korelasi product moment  X = jumlah seluruh nilai variabel x  Y = jumlah seluruh nilai variabel y  x y = jumlah hasil perkalian antara nilai variabel x dan variabel y 

 N  = jumlah siswa 

Dalam hal analisis item ini Masrun sebagaimana dikutip dari Sugiyono 

menyatakan “teknik korelasi untuk menentukan validitas item ini sampai 

sekarang merupakan teknik yang paling banyak digunakan”. Selanjutnya 

dalam memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi, Masrun 

menyatakan “item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor 

total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut 

mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk 

dianggap memenuhi syarat adalah kalau r = 0,3”. Jadi kalau korelasi antara 

butir soal dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir soal dalam instrumen 

tersebut dinyatakan tidak valid.
48

 

Untuk keperluan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian ini, 

peneliti mengambil sampel sebanyak 21 responden. Dari hasil perhitungan 

validitas item instrumen terhadap 20 butir soal variabel kecerdasan emosional, 

ternyata ada 3 butir soal yang dinyatakan tidak valid, butir soal yang 

                                                           
48

Sugiyono, Metode Penelitian, 188. 



46 

 

 

dinyatakan tidak valid yaitu item nomor 11, 17, dan 19.Adapun untuk 

mengetahui skor jawaban angket untuk uji validitas variabel kecerdasan 

emosional dapat dilihat pada lampiran 4. 

Hasil perhitungan validitas butir soal instrumen penelitian variabel 

kecerdasan emosional dalam penelitian ini secara terperinci dapat dilihat pada 

lampiran 5 dan lampiran 6. Dari hasil perhitungan validitas item instrumen di 

atas dapat disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini: 

Tabel 3.2Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal Instrumen Penelitian 

No. Item “r” hitung “r” kritis Keterangan 

1 
0,746 

0,3 VALID 

2 
0.668 

0,3 VALID 

3 
0.686 

0,3 VALID 

4 
0.565 

0,3 VALID 

5 
0.473 

0,3 VALID 

6 
0,479 

0,3 VALID 

7 
0,402 

0,3 VALID 

8 
0,418 

0,3 VALID 

9 
0,559 

0,3 VALID 

10 
0,679 

0,3 VALID 

11 
0,246 

0,3 DROP 
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No. Item “r” hitung “r” kritis Keterangan 

12 
0,814 

0,3 VALID 

13 
0,728 

0,3 VALID 

14 
0,348 

0,3 VALID 

15 
0,67 

0,3 VALID 

16 
0,627 

0,3 VALID 

17 
0,183 

0,3 DROP 

18 
0,554 

0,3 VALID 

19 
0,119 

0,3 DROP 

20 
0,73 

0,3 VALID 

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Untuk menguji reliabilitas instrumen, dalam 

penelitian ini dilakukan secara internal consistency, dengan cara mencobakan 

instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik 

tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas 

instrumen,
49

juga diartikan keajegan (consistency) bilamana tes tersebut 
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diujikan berkali-kali hasilnya relatif sama, artinya setelah hasil tes pertama 

dengan tes berikutnya dikorelasikan terdapat hasil korelasi yang signifikan. 

Adapun teknik yang digunakan untuk menganalisa reliabilitas 

instrument ini adalah teknik belah dua yang dianalisis dengan rumus 

Spearman Brown dibawah ini: 

ri =
2 rb

1 + rb
 

ri = reliabilitas internal seluruh rumus instrumen 

rb  = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua 

Adapun secara terperinci hasil perhitungan reliabilitas instrumen dapat 

dijelaskan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Langkah 1: mengelompokkan item soal menjadi 2 bagian yaitu 

kelompok item ganjil dan item genap.  

Langkah 2: mencari koefisien korelasi dengan rumus product moment  

antara belahan pertama (skor ganjil) dan belahan kedua 

(skor genap). 

Langkah 3: memasukkan nilai koefisien korelasi ke dalam rumus  

Sperman Brown berikut:ri =
2 rb

1+rb
 

Langkah 4: mengkonsultasikan angka korelasi yang diperoleh rt. 
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Karena dari soal tes yang diujicobakan pada penelitian ini sejumlah 20, 

maka instrumen dapat dikatakan memiliki reliabilitas jika angka korelasi 

yang diperoleh 0,44.
50

 

Dari hasil perhitungan reliabilitas di atas dapat, diketahui nilai 

reliabilitas instrumen variabel kecerdasaan emosional sebesar “r” hitung lebih 

besar dari angka korelasi minimal, yaitu 0,83> 0,44  maka instrumen  tersebut 

dapat dikatakan reliable. Untuk data tentang uji reliabilitas dapat dilihat di 

lampiran 8.  
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2. Analisis Hasil Penelitian 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

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

analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 

menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan. 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

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

analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 

menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan. 

Teknik analisis data merupakan langkah yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian.Tujuannya adalah untuk 

mendapatkan simpulan dari hasil penelitian. 

Adapun teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 

2 yang digunakan adalah mean dan standar deviasi dengan rumus sebagai 

berikut: 
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Untuk variabel X dan Y menggunakan rumus: 

a. Rumus mean.
51

Mx=  
 fx

n
 danMy=

 fy

n
 

Keterangan: 

Mx,M y = Mean  fx, fy = Jumlah hasil perkalian antara frekuensi dan variabel. 

N  = Jumlah data 

b. Rumus standar deviasi
52

 

SDx =   fx2

N
  SDy =   fy2

N
 

Setelah perhitungan mean dan standar deviasi ditemukan hasilnya, 

kemudian dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus Mx+1.SDx 

dikatakan baik, Mx-1.SDxdikatakan kurang dan antara Mx+1.SDxsampai 

dengan Mx-1.SDx dikatakan cukup.
53

 Setelah dibuat pengelompokan 

dicari frekuensinya dan hasil diprosentasikan dengan rumus: 

P =
fi

N
× 100% 

Keterangan: 

P = prosentase 

Fi = frekuensi 

N = number of cases (banyaknya individu) 
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Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab 

hubungan hipotesis atau rumusan masalah ketiga adalah dengan teknik 

korelasi product moment.Karena data interval atau rasio dan data yang 

bersifat kontinyu, maka rumus yang digunakan adalah korelasi product 

moment.
54

Dengan rincian sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas yang paling sederhana adalah membuat grafik 

distribusi frekuensi data.Mengingat kesederhanaan itu, maka pengujian 

normalitas data sangat tergantung pada kemampuan data dalam 

mencermati plotting data.Jika jumlah data cukup banyak dan 

penyebarannya tidak 100% normal (tidak normal sempurna), maka 

simpulan yang ditarik berkemungkinan salah. Rumus yang digunakan 

dalam uji normalitas ini adalah:
55

 

b. Product Moment 

Product moment adalah suatu teknik untuk mencari korelasi antar dua 

variabel.Teknik ini digunakan karena jenis data berupa data interval dank 

arena sampel dalam penelitian ini kurang dari 30 responden, maka 

penelitian ini termasuk data tunggal. Adapun secara operasional analisis 

data tersebut dilakukan melalui tahap:
56
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1) Menyusun hipotesis baik Hadan Ho. 

Ho: rxy = 0. TidakAdakorelasi positif yang signifikan antara  

kecerdasaan emosional dengan pemahaman konsep IPA materi 

siklus air siswa kelas V di SDN 2 Tonatan. 

Ha: rxy≠ 0.Ada korelasiyang signifikan antara kecerdasaan emosional 

dengan pemahaman konsep IPA materi siklus air siswa kelas V di 

SDN 2 Tonatan. 

2) Menyiapkan tabel perhitungan. 

3) Menjumlahkan nilai variabel X. 

4) Menjumlahkan nilai variabel Y. 

5) Mengalikan masing-masing baris antara variabel X dan variabel Y. 

6) Mengkuadratkan nilai variabel X. 

7) Mengkuadratkan nilai variabel Y. 

8) Menghitung koefisien korelasi rxy: 

Rumus:  rxy =
n  XY  – ( X)( Y) (n  X2− ( X)2) (n  Y2− ( Y)2  )

 

9) Untuk interprestasinya, mencari derajat bebas (db/df) dengan rumus 

db = n-nr.  

10) Setelah nilai db diketahui maka kita lihat tabel nilai “r” product 

moment. 

11) Membandingkan antara rxy /ro dengan rt. 

12) Membuat simpulan. 
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BAB IV 

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN TENTANG KORELASI ANTARA 

KECERDASAN EMOSIONAL DAN PEMAHAMAN KONSEP MATERI 

SIKLUS AIR SISWA KELAS V DI SDN 2 TONATAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya SDN 2 Tonatan 

SDN 2 Tonatan berdiri pada bulan Maret tahun 1976. Seiring 

berjalannya waktu, pada tahun1978 SDN 2 Tonatan sudah berdiri, yang 

awalnya terdiri dari 3 ruangan. Pada waktu itu balai desa belum dibangun. 

Dua tahun kemudian, yaitu pada tahun 1980 SDN 2 Tonatan menambah 2 

ruangan lagi, pada tahun tersebut juga mengawali pembangunan balai 

desa. Tiga ruangan yang pertama dibangun dipindah ke utara, tepatnya di 

Timur jalan. Kemudian pada tahun 2002 SDN 2 Tonatan menerima 

rehabilitas ruang kelas sejumlah 3 lokal. Pada tahun 2003 ditambah 

bangunan di lantai 2 sebanyak 3 lokal, yang terdiri dari 3 ruang kelas 

untuk relokasi ruangan yang ada di sebelah barat jalan, satu ruang 

perpustakaan dan satu ruang laboratorium computer. Pada tahun 2006 

sampai 2007 di bawah pimpinan bapak Supriyanto diadakan pembenahan 

perpustakaan. Pembangunan tidak berhenti sampai di situ saja. Dari tahun 

ke tahun SDN 2 Tonatan terus memperbaiki gedung sekolah. Setelah 
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kepemimpinan Bapak Supriyanto digantikan oleh Bapak Slamet selama 

dua tahun, dan digantikan lagi oleh Ibu Azizah selama tiga tahun 

dikarenakan masa jabatan Ibu Azizah sudah habis (pensiun), pada masa 

transisi selama tiga bulan posisi kepemimpinan diisi pejabat PLH yakni 

Ibu Astuti. Kemudian pada tahun 2012 bulan Desember kepemimpinan 

diganti oleh Ibu Koesmihartiyah, S.Pd sampai sekarang. Pada 

kepemimpinan yang sekarang ini, SDN 2 Tonatan terus mengepakkan 

sayapnya, semua pihak mulai berbenah mulai dari fasilitas belajar, 

program kerja, dan kegiatan pembelajaran. SDN 2 Tonatan ini 

mengedepankan kualitas hasil belajar, disiplin yang merupakan salah satu 

cikal bakal untuk keberhasilan semua itu.
57

 Di samping maju dalam 

bidang kegiatan pembelajaran, SDN 2 Tonatan mempunyai kegiatan 

ekstra kurikuler yang cukup menonjol, di antaranya seni tari tradisional 

dan modern, seni musik, hadrah, dan qiro’atil Alquran, shalat Dhuha 

berjama’ah, pramuka, olahraga, dan PKS. Hal tersebut menjadi nilai 

positif terhadap SDN 2 Tonatan. 

Adapun nama-nama kepala sekolah yang pernah menjabat di 

SDN 2 Tonatan adalah: 

a. Nurtinah, masa jabatan 1978-1989 

b. Darsi, masa jabatan 1989-2000 
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c. Muljati Ningsih, masa jabatan 2000-2005 

d. Supriyanto, S.Pd., masa jabatan 2005-2009 

e. Slamet Gunaji, S.Pd., M.Pd.,masa jabatan 2009-2010 

f. Azizah Murnining Diah, S.Pd., masa jabatan 2010-2012 

g. Hartutik Aning Wahyu, S.Pd., masa jabatan 2012-2012 

h. Koesmihartiyah, S.Pd., masa jabatan 2012 sampai sekarang. 

2. Letak Geografis SDN 2 Tonatan 

SDN 2 Tonatan terletak di jalan Sekar Putih No.27 kelurahan 

Tonatan kabupaten Ponorogo. Batas lingkungan SDN 2 Tonatan yaitu 

sebelah barat berbatasan dengan kantor kelurahan Tonatan dan Masjid 

jami’, sebelah utara berbatasan dengan rumah warga dan SDN 1 Tonatan, 

sebelah timur berbatasan dengan rumah warga, sebelah selatan berbatasan 

dengan rumah warga.
58

 

3. Visi, Misi, dan Tujuan SDN 2 Tonatan
59

 

a. Visi SDN 2 Tonatan 

Cerdas terdidik, berbudaya, dan berakhlak mulia, agar bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Misi 

1) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara aktif sehingga 

setiap siswa dapat berkembang secara optimal. 
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2) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada 

seluruh warga sekolah. 

3) Membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya di bidang 

IPTEK, bahasa, olahraga, seni budaya sesuai dengan bakat dan 

minat. 

4) Menumbuhkan manajemen partisipatif kerjasama yang harmonis 

antara warga sekolah, komite serta lingkungan. 

c. Tujuan SDN 2 Tonatan 

1) Siswa beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

berakhlak mulia. 

2) Siswa sehat jasmani dan rohani. 

3) Siswa memiliki dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan 

keterampilan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang 

lebih tinggi. 

4) Mengenal dan mencintai bangsa, masyarakat, dan kebudayaan. 

5) Siswa kreatif, terampil, dan bekerja keras untuk dapat 

mengembangkan diri secara terus menerus. 

4. Stuktur Organisasi SDN 2 Tonatan 

Struktur organisasi sekolah di SDN 2 Tonatan telah terstruktur 

dengan baik dan masing-masing anggotanya mengelola tugasnya dengan 

penuh tanggung jawab, mulai dari kepala sekolah, komite sekolah, 
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bendahara, pengelola perpustakaan, kepala tata usaha, wali kelas, dan 

guru.
60

 

5. Sarana dan Prasarana SDN 2 Tonatan 

Guna menunjang peningkatan mutu pendidikan dan menggali bakat 

peserta didik di SDN 2 Tonatan diperlukan adanya sarana dan prasarana 

pendidikan yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang ada di 

SDN 2 Tonatan adalah gedung sekolah yang memadai, lapangan olah 

raga, laboratorium computer, perpustakaan, ruang kelas, ruang kepala 

sekolah, ruang kantor guru, kamar mandi, gudang, kantin dan semuanya 

itu dalam keadaan baik.
61

 

6. Keadaan Guru dan Siswa SDN 2 Tonatan 

Guru atau pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab 

memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam 

perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, 

mampu melaksanakan tugasnya sebagai mahluk sosial dan sebagai 

individu yang sanggup berdiri sendiri. Berdasarkan tinjauan peneliti di 

lapangan jumlah tenaga pendidik atau guru di SDN 2 Tonatan pada tahun 

2014/2015 ada 13 orang. Dari 13 orang tersebut rata-rata semua memiliki 
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pendidikan S1. Sedangkan jumlah siswa di SDN 2 Tonatan berjumlah 205 

siswa.
62

 

B. Deskripsi Data tentang Kecerdasan Emosional dan Pemahaman Konsep 

IPA Materi Siklus Air 

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah siswa-

siswa kelas V di SDN 2 Tonatan, yang berjumlah 45 siswa siswi. 

Pada bab ini dijelaskan masing-masing variabel penelitian yaitu 

tentang kecerdasan emosional dan pemahaman konsep IPA materi siklus air 

yang memerlukan perhitungan statistik. Sedangkan rumus yang digunakan 

adalah memakai rumus Product Moment. Adapun hasil dari perhitungan 

dapat dilihat pada analisis data sebagai berikut:  

1. Deskripsi Data tentang Kecerdasan Emosional Siswa Kelas V di SDN 2 

Tonatan 

Untuk mendapatkan data mengenai kecerdasan emosional 

peneliti menggunakan metode angket langsung, yaitu angket yang 

dijawab oleh responden yang telah ditentukan peneliti. Dalam penelitian 

ini yang dijadikan objek adalah siswa-siswa SDN 2 Tonatan, yaitu kelas 

V dengan jumlah 23 siswa. Adapun komponen yang diukur mengenai 

kecerdasan emosional pada pelajaran IPA materi siklus air siswa kelas V 

SDN 2 Tonatan adalah dapat dilihat dalam kisi-kisi berikut: 
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Tabel 4.1 Kisi-Kisi Instrumen tentang Kecerdasan Emosional 

 

Judul Penelitian 

 

Variabel Penelitian 

 

Indikator 

No Item  

Keterangan Sebelum Sesudah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korelasi antara kecerdasan 

emosional dengan 

pemahaman konsep 

pelajaran IPA materi siklus 

air di kelas V SDN 2 

Tonatan 

 

Variabel Independen (X): 

Kecerdasaan Emosional 

 

 

1. Kesadaran diri 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

 

2. Pengaturan 

diri 

5 

6 

7 

8 

5 

6 

7 

8 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

 

3. Motivasi 

9 

10 

11 

12 

9 

10 

- 

12 

Valid 

Valid 

Drop 

Valid 

 

 

4. Empati  

13 

14 

15 

16 

13 

14 

15 

16 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 5. Keterampilan 

Sosial 

17 

18 

19 

20 

- 

18 

- 

20 

Drop 

Valid 

Drop 

Valid 

 

Dari indikator tersebut dapat dijadikan item pertanyaan dengan 

ketentuan sebagai berikut:
63

 

a. Apabila menjawab selalu   (SL) : Skor 4 

b. Apabila menjawab sering   (SR) : Skor 3 

c. Apabila menjawab kadang-kadang  (KD) : Skor 2 

d. Apabila menjawab tidak pernah  (TP) : Skor 1 
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Adapun hasil skor kecerdasan emosional di SDN 2 Tonatan dapat 

dilihat pada table sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Skor Jawaban Angket Kecerdasaan Emosional di SDN SDN 

2 Tonatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun skor jawaban angket tentang kecerdasan emosional siswa 

kelas V di SDN 2 Tonatan dapat dilihat pada lampiran 11. 

2. Deskripsi Data tentang Pemahaman Konsep IPA Materi Siklus Air Siswa 

Kelas V di SDN 2 Tonatan 

No  Skor Kecerdasaan 

Emosional  

Jumlah 

Frekuensi 

Prosentase 

1 62 1 4% 

2 61 1 4% 

3 57 1 4% 

4 55 1 4% 

5 53 2 9% 

6 52 1 4% 

7 51 1 4% 

8 50 1 4% 

9 49 1 4% 

10 48 3 13% 

11 47 2 9% 

12 43 1 4% 

13 42 1 4% 

14 41 1 4% 

15 40 1 4% 

16 38 2 9% 

17 37 1 4% 

18 35 1 4% 

Jumlah 23 100% 
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Untuk memperoleh data tentang pemahaman konsep siswa kelas 

V SDN 2 Tonatan peneliti mengambil nilai hasil ulangan harian pada 

semester genap. 

Selanjutnya, nilai pemahaman siswa dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut 

Table 4.3 Prosentase Nilai Pemahaman Konsep Pelajaran Materi 

Siklus Air 

No 

Nilai Pemahaman Konsep 

Siswa 

Jumlah 

Frekuensi 

Prosentase 

1 
93 1 

4% 

2 
89 1 

4% 

3 
87 1 

4% 

4 
85 1 

4% 

5 
83 1 

4% 

6 
80 2 

9% 

7 
73 2 

9% 

8 
70 2 

9% 

9 
68 1 

4% 

10 
63 3 

13% 

11 
57 1 

4% 
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No 

Nilai Pemahaman Konsep 

Siswa 

Jumlah 

Frekuensi 

Prosentase 

12 
50 2 

9% 

13 
47 1 

4% 

14 
43 2 

9% 

15 
40 2 

9% 

Jumlah 
1028 23 

100% 

 

Adapun nilai pemahaman konsep siswa kelas V SDN 2 Tonatan 

dapat dilihat di lampiran 12. 

C. Analisis Data tentang Korelasi antara Kecerdasan Emosional dan 

Pemahaman Konsep IPA Materi Siklus Air 

1. Analisis Data tentang Kecerdasan Emosional Siswa Kelas V 

Dalam analisis ini untuk memperoleh jawaban tentang ada 

tidaknya kecedasan emosional siswa kelas V di SDN 2 Tonatan, dalam 

hal ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Memberi Penilaian, dalam penilaian ini ada 4 kategori yaitu: 

1) Untuk jawaban A mendapat skor 4 

2) Untuk jawaban B mendapat skor 3 

3) Untuk jawaban C mendapat skor 2 

4) Untuk jawaban D mendapat skor 1 
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b. Setelah diketahui skor jawaban angket selanjutnya mencari Mean dan 

Standar Deviasi dengan langkah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi dan Perhitungan Rata-Rata (Mean) dan Standar 

Deviasi dari Variabel Kecerdasaan Emosional  

No Skor X F fX x= X-Mx �� f�� 

1 62 1 62 14,39 207,072 207,072 

2 61 1 61 13,39 179,292 179,292 

3 57 1 57 9,39 88,1721 88,1721 

4 55 1 55 7,39 54,6121 54,6121 

5 53 2 106 5,39 29,0521 58,1042 

6 52 1 52 4,39 19,2721 19,2721 

7 51 1 51 3,39 11,4921 11,4921 

8 50 1 50 2,39 5,7121 5,7121 

9 49 1 49 1,39 1,9321 1,9321 

10 48 3 144 0,39 0,1521 0,4563 

11 47 2 94 -0,61 0,3721 0,7442 

12 43 1 43 -4,61 21,2521 21,2521 

13 42 1 42 -5,61 31,4721 31,4721 

14 41 1 41 -6,61 43,6921 43,6921 

15 40 1 40 -7,61 57,9121 57,9121 

16 38 2 76 -9,61 92,3521 184,704 

17 37 1 37 -10,61 112,572 112,572 

18 35 1 35 -12,61 159,012 159,012 

Jumlah 861 23 1095   1115,4 1237,48 

 

c. Dari data di atas kemudian mencari mean dan standar deviasi dengan 

langkah sebagai berikut: 

1) Mencari (rata-rata) mean dari variabel X 

Mx  =  
 fx

N
  =  

1095

23
= 47,6 
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2) Mencari standar deviasi  (SD) dari variabel X 

SDx    =   fx
2

N
   

=  1237,48

23
   

=   53,8034783 

=  7,33508 

 

Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui Mx =  47,6 dan 

SDx = 7,33508 untuk menentukan kategori kecerdasaan emosional 

siswa kelas V SDN 2 Tonatan itu baik, cukup, dan kurang,  di buat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

(a) Skor lebih dari Mx+1. SDx adalah kategori kecerdasaan emosional 

siswa baik. 

(b) Skor kurang dari Mx–1.SDx adalah kategori kecerdasaan 

emosional siswa kurang. 

(c) Dan Skor antara Mx-1.SDx sampai dengan Mx+1.SDx adalah 

kategori kecerdasaan emosional siswa cukup. 

Adapun perhitungannya adalah:  

Mx+1.SDx = 47,6 + 1. 7,33508 

= 47,6 + 7,33508 
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= 54,93508 

= 55 (dibulatkan) 

Mx–1.SDx = 47,6 - 1. 7,3350 

= 47,6 - 7,33508 

        = 40,26492 

        = 40 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 55 

dikategorikan kecerdasaan emosional siswa kelas V baik, sedangkan 

skor kurang dari 40 dikategorikan kecerdasaan emosional siswa kelas 

V kurang, dan skor 40-55 dikategorikan kecerdasaan emosional siswa 

kelas V cukup. 

Untuk mengetahui lebih  jelas tentang tingkatan kecerdasaan 

emosional siswa kelas V di SDN Sukorejo Kebonsari Madiun dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 Kategorisasi Kecerdasaan Emosional 

No  Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 55 3 13 % Baik 

2 40-55 15 65% Cukup 

3 Kurang dari 40 5 22% Kurang 

Jumlah  23 100%  
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Dari pengkatagorisasian tersebut dapat diketahui bahwa 

kecerdasaan emosional kelas V di SDN 2 Tonatan dalam kategori 

baik dengan frekuensi sebanyak 3 responden (13%), dalam 

kategori cukup dengan frekuensi sebanyak  15 responden  (65%), 

dan dalam kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 5 

responden (22%). 

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

kecerdasaan emosional siswa kelas V SDN 2 Tonatan adalah 

cukup karena dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan 

prosentasenya 65%. Adapun hasil dari pengkategorian ini secara 

terperinci dapat dilihat dalam lampiran 13. 

2. Analisis Data tentang Pemahaman Konsep IPA Materi Siklus Air Siswa 

Kelas V SDN 2 Tonatan 

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi dan Perhitungan Rata-Rata (Mean) dan 

Standar Deviasi dari Varibel  Pemahaman Konsep IPA Materi Siklus Air 

Nilai (Y) F Fy y = Y - My �� f�� 

93 1 93 27,348 747,9036 747,9 

89 1 89 23,348 545,121 545,12 

87 1 87 21,348 455,7297 455,73 

85 1 85 19,348 374,3384 374,34 

83 1 83 17,348 300,9471 300,95 

80 2 160 14,348 205,8601 411,72 
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Nilai (Y) F Fy y = Y - My �� f�� 

73 2 146 7,3478 53,99055 107,98 

70 2 140 4,3478 18,90359 37,807 

68 1 68 2,3478 5,512287 5,5123 

63 3 189 -2,652 7,034026 21,102 

57 1 57 -8,652 74,86011 74,86 

50 2 100 -15,65 244,9905 489,98 

47 1 47 -18,65 347,9036 347,9 

43 2 86 -22,65 513,121 1026,2 

40 2 80 -25.65 658,034 1316,1 

1028 23 1510   4554,25 6263,2 

 

Dari data di atas kemudian mencari mean dan standar deviasi dengan 

langkah sebagai berikut:  

a. Mencari Mean 

My = 
 fy

N
 = 

1510

23
 = 65,65 

b. Mencari standar deviasi  (SD) 

SDy  =   fy
2

N
  

=  6263,2

23
 

=  272,31  

= 16,5018181 

Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui My= 65,65 dan 

SDy = 16,5018181. untuk menentukan kategori pemahaman konsep 
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siswa kelas V SDN 2 Tonatan itu baik, cukup  dan kurang,  dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

(a) Skor lebih dari My+1.SDy adalah kategori pemahaman konsep siswa 

baik 

(b) Skor  kurang dari My–1.SDy adalah kategori pemahaman konsep 

siswa baik itu kurang. 

(c) Skor antara My-1.SDy sampai dengan My+1.SDy adalah kategori 

pemahaman konsep itu cukup. 

Adapun perhitungannya adalah:  

Mx+1.SDy =  65,65 + 1. 16,5018181 

  =  65,65 + 16,5018181 

= 82,1540181 

= 82  (dibulatkan) 

My–1.SDy  = 65,65  -  1. 16,50193321 

  =  65,65 - 16,50193321 

= 49,1503819 

= 49 (dibulatkan) 
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Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkatan 

kemampuan penyelesaian soal cerita kelas  di SDN Sukorejo 

Kebonsari Madiun dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 Kategorisasi Pemahaman Konsep  

No  Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 82 5 22 % Baik 

2 82-49 13 56 % Cukup 

3 Kurang dari 49 5 22 % Kurang 

Jumlah  23 100 %  

 

Dari pengkatagorisasian tersebut dapat diketahui bahwa 

kemampuan pemahaman konsep siswa kelas V di SDN 2 Tonatan 

dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 5 responden (22%), 

dalam kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 13 responden 

(56%), dan dalam kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 5 

responden (22%). 

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

pemahaman siswa kelas V SDN 2 Tonatan adalah cukup. Adapun 

hasil dari pengkategorian ini secara terperinci dapat dilihat dalam 

lampiran 14. 

3. Analisis Data tentang Korelasi Kecerdasan Emosional Siswa dengan 

Pemahaman Konsep IPA Materi Siklus Air Siswa kelas V SDN 2 Tonatan 
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a) Uji Normalitas (Uji Prasyarat) variabel kecerdasan emosional 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data 

dari variabel yang diteliti itu normal atau tidak, guna memenuhi 

asumsi klasik tentang kenormalan data. Uji normalitas ini dilakukan 

dengan rumus Lilliefors. 

Tabel 4.8 Data Perhitungan Rata-Rata dan Standar Deviasi 

No Skor X F fX x² fx² 

1 62 1 62 3844 3844 

2 61 1 61 3721 3721 

3 57 1 57 3249 3249 

4 55 1 55 3025 3025 

5 53 2 106 2809 5618 

6 52 1 52 2704 2704 

7 51 1 51 2601 2601 

8 50 1 50 2500 2500 

9 49 1 49 2401 2401 

10 48 3 144 2304 6912 

11 47 2 94 2209 4418 

12 43 1 43 1849 1849 

13 42 1 42 1764 1764 

14 41 1 41 1681 1681 

15 40 1 40 1600 1600 

16 38 2 76 1444 2888 

17 37 1 37 1369 1369 

18 35 1 35 1225 1225 
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No Skor X F fX x² fx² 

 861 23 1095 42299 53369 

 

1) Mx = 
fx

N
 = 

1095

23
 = 47,6086957 → μ 

2) SDx =  fx 2

N
−  fx′

N
 2

  

SDx =  53369

23
−  1095

23
 2

  

SDx =  2320,3913 − (47,6086957)2  

SDx =  2320,3913 − 2266,58791  

SDx =  53,80339  

SDx = 7,33507941 → σ 

3) Z =
X−μσ   

4) Z =
X−47,6086957

7,33507941
 

Tabel 4.9 Pehitungan Uji Normalitas dengan Rumus Lilliefors 

Variabel Kecerdasaan Emosional 

X F Fkb f/n Fkb/n � P � L 

1 2 3 4 5 6 7 8 

62 1 23 0,04 1 1,962 0,975 0,025 

61 1 22 0,04 0,956522 1,826 0,9664 -0,01 

57 1 21 0,04 0,913043 1,28 0,8997 0,0133 

55 1 20 0,04 0,869565 1,008 0,8438 0,0258 
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X F Fkb f/n Fkb/n � P � L 

53 2 19 0,08 0,826087 0,735 0,7704 0,0557 

52 1 17 0,04 0,73913 0,599 0,7257 0,0134 

51 1 16 0,04 0,695652 0,462 0,6772 0,0185 

50 1 15 0,04 0,652174 0,326 0,6293 0,0229 

49 1 14 0,04 0,608696 0,19 0,5753 0,0334 

48 3 13 0,13 0,565217 0,053 0,5199 0,0453 

47 2 10 0,08 0,434783 -0,08 0,4681 -0,033 

43 1 8 0,04 0,347826 -0,63 0,2643 0,0835 

42 1 7 0,04 0,304348 -0,76 0,2236 0,0807 

41 1 6 0,04 0,26087 -0,9 0,1841 0,0768 

40 1 5 0.04 0,217391 -1,04 0,1492 0,0682 

38 2 4 0.04 0,173913 -1,31 0,0951 0,0788 

37 1 2 0.08 0,086957 -1,45 0,0735 0,0135 

35 1 1 0.04 0,043478 -1,72 0,0427 0,0008 

 23       

 

Dengan melihat tabel dengan n= 23 dan taraf signifikansi 0,05 

maka diperoleh angka pada tabel Lillifors adalah 0,190., dengan 

melihat hasil dari tabel nilai L maksimum adalah 0,083., maka nilai 

lebih kecil dari L tabel sehingga terima Ho berarti data berdistribusi 

normal.  
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b) Uji normalitas pemahaman konsep IPA materi siklus air 

Tabel 4.10 Data Perhitungan Rata-Rata dan Standar Deviasi  

No Skor X F fX x² fx² 

1 93 1 93 8649 8649 

2 89 1 89 7921 7921 

3 87 1 87 7569 7569 

4 85 1 85 7225 7225 

5 83 1 83 6889 6889 

6 80 2 160 6400 12800 

7 73 2 146 5329 10658 

8 70 2 140 4900 9800 

9 68 1 68 4624 4624 

10 63 3 189 3969 11907 

11 57 1 57 3249 3249 

12 50 2 100 2500 5000 

13 47 1 47 2209 2209 

14 43 2 86 1849 3698 

15 40 2 80 1600 3200 

 1028 23 1510 74882 105398 

 

1) Mx = 
fx

N
 = 

151o

23
 = 65,6522 → μ 

2) SDx =  fx 2

N
−  fx′

N
 2

  

SDx =  105398

23
−  1510

23
 2
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SDx =  4582,52174 − (65,6522)2  

SDx =  4582,52174 − 4310,21136  

SDx =  272,31038  

SDx = 16,5018296 → σ 

3) Z =
X−μσ   

4) Z =
X−65,6522

16,5018296
 

4.11 Pehitungan Uji Normalitas dengan Rumus Lilliefors 

Variabel Pemahaman Konsep 

X F Fkb f/n Fkb/n � P � L 

1 2 3 4 5 6 7 8 

93 1 23 0,04 1 1,65726 0,9515 0,049 

89 1 22 0,04 0,9565 1,41486 0,9207 0,036 

87 1 21 0,04 0,913 1,29366 0,9015 0,012 

85 1 20 0,04 0,8696 1,17246 0,879 -0,009 

83 1 19 0,04 0,8261 1,05127 0,8531 -0,027 

80 2 18 0,09 0,7826 0,86947 0,8078 -0,025 

73 2 16 0,09 0,6957 0,44527 0,6736 0,022 

70 2 14 0,09 0,6087 0,26347 0,6026 0,006 

68 1 12 0,04 0,5217 0,14228 0,5557 -0,034 

63 3 11 0,13 0,4783 -0,16072 0,4364 0,042 

57 1 8 0,04 0,3478 -0,52432 0,3015 0,046 

50 2 7 0,09 0,3043 -0,94851 0,1711 0,133 

47 1 5 0,04 0,2174 -1,13031 0,1292 0,088 

43 2 4 0,09 0,1739 -1,37271 0,0853 0,089 
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X F Fkb f/n Fkb/n � P � L 

40 2 2 0,09 0,087 -1,55451 0,0606 0,026 

 23       

 

Dengan melihat tabel dengan n= 23 dan taraf signifikansi 0,05 

maka diperoleh angka pada tabel Lillifors adalah 0,190., dengan 

melihat hasil dari tabel nilai L maksimum adalah 0,133., maka nilai 

lebih kecil dari L tabel sehingga terima Ho berarti data berdistribusi 

normal.   

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas dengan Rumus Lilliefors 

 

Variabel 

 

N 

Kriteria Pengujian Ho  

Keterangan 
LMaksimum LTabel 

Kecerdasaan 

Emosional 

23 0,013 0,190 Data 

berdistribusi 

Normal 

Pemahaman 

Konsep IPA 

Materi Siklus Air 

23 0,133 0,190 Data 

Berdistribusi 

Normal 

 

c) Pengajuan Hipotesis 

Setelah data terkumpul baik data kecerdasaan emosional 

maupun pemahaman konsep kelas V kemudian ditabulasikan. Untuk 

menganalisis data tentang korelasi kecerdasaan emosional dengan 

pemahaman konsep IPA materi siklus air di kelas V penulis 
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menggunakan  teknik perhitungan product moment. Selanjutnya 

dilakukan perhitungan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menyiapkan tabel Perhitungan 

Tabel 4.13 Perhitungan Korelasi Kecerdasan Emosional Siswa 

dengan Pemahaman Konsep Pelajaran IPA Materi Siklus Air 

NO X Y XY � � 

1 2 3 4 5 6 

1 51 68 3468 2601 4624 

2 35 63 2205 1225 3969 

3 62 47 2914 3844 2209 

4 61 70 4270 3721 4900 

5 48 43 2064 2304 1849 

6 43 50 2150 1849 2500 

7 38 85 3230 1444 7225 

8 57 63 3591 3249 3969 

9 48 70 3360 2304 4900 

10 47 73 3431 2209 5329 

11 47 89 4183 2209 7921 

12 53 43 2279 2809 1849 

13 49 57 2793 2401 3249 

14 40 40 1600 1600 1600 

15 37 63 2331 1369 3969 

16 50 93 4650 2500 8649 

17 48 87 4176 2304 7569 

18 41 73 2993 1681 5329 
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NO X Y XY � � 

19 53 40 2120 2809 1600 

20 52 80 4160 2704 6400 

21 55 83 4565 3025 6889 

22 38 50 1900 1444 2500 

23 42 80 3360 1764 6400 

Jumlah 1095 1442 71793 53369 105398 

 

2) Menghitung korelasi dengan menggunakan rumus  

rxy = 
n  XY  – ( X)( Y)  n  X2− ( X)2      n  Y2− ( Y)2    

 = 
23.71793−  1095 (1442)  23.53369− (1095)²     23.105398− (1442)²     

= 
1651239 −1578990  1227487 − (1199025      2424154 − 2079364      

= 
72249  28462      344790     

= 
72249   9813412980     

= 
72249

99062,672 
 

= 0,72932618 dibulatkan menjadi 0,729  
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D. Interpretasi dan Pembahasan 

1. Interpretasi 

 Dengan pengujian hipotesis, mencari derajat bebas (db/df) 

dengan rumus db = N-nr. Diketahui bahwa responden bejumlah 23 orang. 

Jadi 23-2 = 21. Dengan melihat db= 21 pada Tabel Nilai “r” tabel ��  pada 

taraf signifikansi 5%, r tabel / ��  = 0,413, sedangkan pada taraf 

signifikansi 1% sebesar 0,526.  

 Berdasarkan perhitungan “r” product moment pada taraf 

signifikansi 5%, rxy / ro = 0,729 dan rt = 0,413, maka ro > rt  sehingga Ho 

ditolak / Ha diterima. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini 

yakni terdapat korelasi positif yang signifikan antara kecerdasan 

emosional dengan pemahaman konsep IPA materi siklus air siswa kelas V 

di SDN 2 Tonatan. 

2. Pembahasan 

a. Kecerdasan emosional 

 Berdasarkan tabel analisa di atas nilai kecerdasan emosional 

siswa kelas V dalam kategori baik Dari pengkategorisasian tersebut 

dapat diketahui bahwa kecerdasaan emosional kelas V di SDN 2 

Tonatan dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak  3 responden 

(13%), dalam kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 15 
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responden  (65%), dan dalam kategori kurang dengan frekuensi 

sebanyak 5 responden (22%).  

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

kecerdasaan emosional siswa kelas V SDN 2 Tonatan adalah cukup 

karena dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan prosentasenya 

65%. 

b. Pemahaman konsep IPA materi siklus air siswa kelas V SDN 2 

Tonatan 

  Tingkat pemahaman konsep pelajaran IPA materi siklus air  

siswa kelas V SDN 2 Tonatan berdasarkan hasil nilai ulangan akhir 

semester berada pada tiga kategori dengan prosentase yang berbeda-

beda yaitu baik, cukup, dan kurang.  

  Dari pengkategorisasian tersebut dapat diketahui bahwa 

kemampuan pemahaman konsep siswa kelas V di SDN 2 Tonatan 

dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 5 responden (22%), 

dalam kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 13 responden 

(56%), dan dalam kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 5 

responden (22%). 

  Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

pemahaman siswa kelas V SDN 2 Tonatan adalah cukup. 
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  Pemahaman konsep pelajaran IPA materi siklus air yang 

dianalisis dalam penelitian ini menggunakan nilai hasil ulangan 

harian. Berdasarkan nilai ulangan harian IPA ini diperoleh simpulan 

bahwa pemahaman konsep siswa dalam IPA materi siklus air masih 

kurang karena nilainya masih berada pada kategori cukup. Untuk 

memperoleh pemahaman konsep IPA yang baik selain faktor kognitif 

diperlukan juga faktor-faktor yang lain seperti kecerdasan emosional 

yang baik, sehingga siswa mampu memotivasi diri, mampu berempati, 

pengaturan diri, keterampilan sosil, dan kesadaran diri. Hal itu akan 

membantu dalam diri siswa untuk memahami apa yang disampaikan 

guru dalam mata pelajaran IPA. 

c. Korelasi kecerdasan emosional dengan pemahaman konsep pelajaran 

IPA materi siklus air siswa kelas V di SDN 2 Tonatan 

  Berdasarkan analisis mengenai korelasi kecerdasan emosional 

dengan pemahaman konsep pelajaran IPA materi siklus air siswa 

kelas V di SDN 2 Tonatan dapat diketahui bahwa kecerdasan 

emosional siswa kelas V cukup dengan prosentase 65% sedangkan 

untuk pemahaman konsep IPA sebagian besar siswa berada pada 

kategori cukup dengan prosentase 56%. 

  Dari analisis korelasi menggunakan korelasi product moment 

pada taraf signifikansi 5%, rxy / ro = 0,729 dan rt = 0,413, maka ro > rt  
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sehingga Ho ditolak / Ha diterima. Dengan demikian, hipotesis dalam 

penelitian ini yakni terdapat korelasi yang signifikan antara 

kecerdasan emosional dengan pemahaman konsep IPA materi siklus 

air siswa kelas V di SDN 2 Tonatan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Kecerdasan emosional siswa kelas V di SDN 2 Tonatan sebagian besar 

berada pada kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 15 responden 

dengan prosentase sebanyak 65%, kategori baik dengan frekuensi 

sebanyak 3 responden dengan prosentase sebanyak 13%, dan dalam 

kategori kurang sebanyak 5 responden dengan prosentase sebanyak 22%. 

Hal ini dikarenakan sisiwa siswi kelas V didukung dengan unsur-unsur 

kecerdasan emosional yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, 

empati, dan keterampilan sosial. 

2. Pemahan konsep pelajaran IPA materi siklus air di kelas V SDN 2 

Tonatan sebagian besar berada pada kategori cukup dengan frekuensi 

sebanyak 13 responden dengan frekuensi sebanyak 56%, kategori baik 

dengan frekuensi sebanyak 5 responden dengan prosentase 22%, dan 

dalam kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 5 responden dengan 

prosentase sebanyak 22%. 

3. Terdapat korelasi yang positif antara kecerdasan emosional dengan 

pemahaman konsep pelajaran IPA materi siklus air di kelas V SDN 2 

Tonatan.  Berdasarkan analisis product moment diperoleh nilai korelasi 
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(r) sebesar 0,729 (kategori korelasi kuat), dengan ini maka hipotesis 

penelitian (Ha) diterima. 

B. Saran 

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Dari hasil penelelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman praktis 

dalam melakukan penelitian, yaitu untuk mengetahui sejauh mana 

kecerdasan emosional siswa dengan pemahaman konsep pelajaran IPA 

materi siklus air. 

2. Bagi Guru 

Dari hasil penelitian ini diharapkan guru dapat selalu berperan aktif dalam 

mengontrol kecerdasan emosional siswa yang kurang baik dengan 

memberikan bimbingan dan pengarahan. 

3. Bagi Lembaga 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan bagi guru dalam melaksanakan tugasnya untuk membimbing 

anak didiknya. 

 


