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ABSTRAK 

HUBUNGAN KECERDASAN EMOSIONAL DAN KEBIASAAN MEMBACA 

DENGAN KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN NARASI PESERTA 

DIDIK KELAS IV SD NEGERI 04 KAGUNGAN RATU KECAMATAN 

TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

Oleh 

Yanna Dwi Nanda 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan besarnya pengaruh 

dari kecerdasan emosional dan kebiasaan membaca secara sendiri-sendiri maupun 

secara bersama-sama dengan keterampilan menulis karangan narasi SD Negeri 04 

Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik KabupatenTulang Bawang 

Barat. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV, yang diambil 20% dari satu 

populasi yang berjumlah 40 siswa dari 200 siswa  Penelitian  ini termasuk penelitian 

ex-post facto. Metode pengambilan data menggunakan kuesioner model skala Likert 

untuk variable kecerdasan emosi dan kebiasaan membaca, sedangkan variable 

keterampilan menulis karangan narasi menggunakan tes kelas IV. Teknik analisis 

data yang dipakai untuk menguji hipotesis adalah dengan teknik analisis regresi. 

Hasil analisis korelasi ganda menunjukkan bahwa secara bersama-sama 

kecerdasan emosional dan kebiasaan membaca mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap keterampilan menulis karangan narasi.  Hal ini dibuktikan berdasarkan 

perhitungan terlihat bahwa Fhitung sebesar 290,243 > F tabel = 2,860;  atau sig. 0,000 < 

0,05; dan berdasarkan koefisien korelasi multipel diperoleh R= 0,980 berarti tingkat 

hubungan antara kecerdasan emosional dan kebiasaan membaca dengan 

keterampilan menulis karangan narasi termasuk kategori kuat dengan R square (R
2
) 

diperoleh sebesar 0,960 atau 96% keterampilan menulis karangan narasi dipengaruhi 

oleh kecerdasan emosional dan kebiasaan membaca, dengan standar deviasi estimate 

sebesar 2,028. dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kecerdasan 

emosional dan kebiasaan membaca maka keterampilan menulis karangan narasi, akan 

semakin meningkat. 

 

 

Kata Kunci : kecerdasan emosional, kebiasaan membaca dan keterampilan 

menulis karangan narasi. 

 

 







MOTTO 

 

                             

                        

216. diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu yang 

kamu benci. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan 

boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah 

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (Al-Baqarah 216) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang 

berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup.
1 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. Melalui sekolah, siswa belajar berbagai macam hal. 

Dalam pendidikan formal, belajar menunjukkan adanya perubahan yang sifatnya 

positif sehingga pada tahap akhir akan didapat keterampilan dan kecakapan. 

 

Anak yang mendapatkan pendidikan emosi lebih mampu mengatasi masalah 

masalah yang terjadi disekitar mereka dan mampu memenuhi tuntutan akademis 

disekolah. Kecerdasan emosi itu sendiri tidak diajarkan secara khusus di sekolah 

dan tidak tercatat dalam dokumen rapor, seperti nilai-nilai pelajaran ataupun 

keterampilan lainnya sehingga tidak ada sumbangan secara langsung terhadap 

peningkatan prestasi belajar 
2
. 

 

Dalam memahami kecerdasan emosional, penting bagi kita untuk mengetahui 

terlebih dahulu apa itu kecerdasan dan apa itu emosi. Menurut Spearman dan 

Jones, bahwa ada suatu konsepsi lama tentang kekuatan (power) yang dapat 

                                                 
1
 Redja Mudyaharjo, Pengantar Pendidikan , (Jakarta: PT Grafindo Persada, Jakarta), h,3. 

2
 Tri Ani Hastuti, “Internalisasi Kecerdasan Emosional Dalam Pembelajaran Pendidikan 

Jasmani Olahraga Dan Kesehatan “. Jurnal pendidikan Indonesia, Vol. 7 No. 1 (april 2010), h. 7. 
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melengkapi akal pikiran manusia dengan gagasan abstrak universal, untuk 

dijadikan sumber tunggal pengetahuan sejati 
3
 

 

Pendidikan adalah sarana manusia untuk memiliki kehidupan yang 

berlangsung dinamis, Allah SWT menciptakan manusia pada awalnya dalam 

kondisi buta ilmu pengetahuan. Tetapi manusia memiliki fitrah ingin tahu, dan 

Allah meberikan manusia sarana belajar yaitu hati, mata, akal, dan telinga. 

Manusia yang belajar dengan menggunakan sarananya secara baik, akan memiliki 

ilmu yang luas dan dalam. Mereka akan menguasai kunci-kunci untuk membangun 

dan memanfaatkan alam semesta dengan sebaik-baiknya. Iqra, perintah membaca, 

ini sedemikian pentingnya sehingga diulang dua kali dalam rangkaian wahyu 

pertama. 
4
  

Perintah membaca ini ditunjukan pertama kali kepada Nabi Muhammad 

SAW, seorang yang tidak pernah membaca suatu kitab apapun sebelum turunnya 

Al Qur‟an surah Al „Ankabuut (Q.S 29:48).  

 َوَما ُكْنَت َتْتُلو ِمْه َقْبِلِه ِمْه ِكَتاٍب َوال َتُخُّطُه ِبَيِميِنَك ِإًذا الْرَتاَب اْلُمْبِّطُلوَن

"Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al-Qur'an), sesuatu Kitabpun 

(yang lain,) dan kamu tidak (pernah) menulis suatu Kitab dengan tangan 

kananmu; andaikata (kamu pernah membaca dan menulis), benar-benar 

ragulah orang yang mengingkari(mu)." (QS.29:48) 

“Tiada hari tanpa membaca”. Kalimat itu jelas tak asing menjadi kredo 

(kepercayaan, keyakinan) yang menjejali berbagai ruang pencerahan di negeri kita. 

Beribu slogan, motto berderet, semua hanya menjadi pajangan. Membaca 

merupakan sebuah kebutuhan. Dengan membaca seseorang dapat memperoleh 

berbagai informasi yang dibutuhkan, terangsang kreativitasnya, mendorong 

                                                 
3
 Hamzah  B. Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2010), h, 58. 
4
 Mudrajad Kuncoro, Mahir Menulis, (Jakarta: Erlangga, 2009), h, 2  
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timbulnya keinginan untuk dapat berpikir kritis dan sistematis, memperluas, dan 

memperkaya wawasan serta membentuk kepribadian yang unggul dan komptitif. 

Lebih dari itu, membaca secara tidak langsung juga dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.  

 

Kemampuan membaca merupakan merupakan dasar untuk menguasai 

berbagai bidang studi. Jika anak pada usia sekolah permulaan tidak segera 

memiliki kemampuan membaca, maka ia akan mengalami banyak kesulitan dalam 

mempelajari berbagai bidang studi pada kelas kelas berikutnya. Oleh karena itu, 

anak harus belajar membaca agar ia dapat membaca untuk belajar.
5
 Tentang 

kegiatan membaca para ahli memberikan definisi yang berbeda, tetapi pada 

dasarnya mereka mempunyai persamaan persepsi tentang membaca, yaitu 

membaca adalah sebuah proses. Allen dan Valete mengatakan bahwa membaca 

adalah sebuah proses yang berkembang (a developmental process). Kemampuan 

membaca seseorang dipengaruhi oleh kesiapan membacanya. Kesiapan membaca 

seseorang dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Membaca merupakan proses 

komunikasi. Membaca dapat juga dikatakan sebagai suatu kerja yang aktif dan 

interaktif sebagai proses memahami makna, yang akan menjadikan seseorang 

tertantang untuk terus berpikir. Buku menjadi bekal bagi mereka untuk menjadi 

                                                 
5
 Tri Ani Hastuti, “Internalisasi Kecerdasan Emosional Dalam Pembelajaran Pendidikan 

Jasmani Olahraga Dan Kesehatan “. Jurnal pendidikan Indonesia, Vol. 7 No. 1 (april 2010), h. 7. 
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anak yang berhasil, buku itulah kuncinya. Kita harus menanamkan pada anak 

bahwa buku itu segalanya. Jadi kita harus berusaha membuat buku itu menarik. 

 

Membaca bisa menjadikan kaya pengetahuan, berkembang intelegensinya, 

kemampuan konsentrasi serta komunikasinya. Membaca juga bisa menjadikan 

bijak dan mengubah suasana hati seseorang, menjadikan seseorang mampu 

menghargai dan tidak mudah meremehkan orang lain. Membaca melibatkan 

belajar memahami dan menggunakan bahasa, khususnya bentuk bahasa tulis. 

Berbicara sering merupakan proses belajar alami, sementara membaca 

memerlukan usaha dan pembelajaran tertentu. 

 

Ketermapilan membaca dan menulis mungkin dikembangkan secara terpisah, 

tetapi lebih sering keduanya berjalan seiring. Keterampilan membaca dan menulis 

keduanya merupakan keterampilan dasar dalam komunikasi bahkan ketika orang 

yang sedang berkomunikasi dengannya tidak dapat dilihat atau di dengar suaranya. 

Singkatnya, membaca dan menulis ibarat dua sisi mata uang. Satu dan lainnya 

saling menunjang peran dan fungsi masing masing, jika ada yang berpendapat 

orang yang menyatakan bahwa membaca dan menulis membuang buang waktu, 

hal itu meruoakan kekeliruan yang sangat besar. Membaca dan menulis adalah 

pekerjaan besar bagi orang orang peradaban. 

 

Perilaku membaca peserta didik  sekolah dasar (SD) berbeda-beda, ada yang 

ketika belajar berlangsung, ada yang membaca ketika di rumah, ataupun ada yang 
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membaca melalui melihat acara televisi yang berbau pengetahuan tetapi ini jarang 

dilakukan karena mereka lebih tertarik dengan acara hiburan seperti film kartun, 

sinetron reality show dan lain sebagainya. Lebih banyak peserta didik SD  memilih 

berbincang-bincang dengan temannya saat menunggu guru, saat jam pelajaran 

kosong, saat istirahat atau di tempat lain daripada membaca buku. 

 

Menulis merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa. Untuk memiliki 

kemampuan menulis yang baik diperlukan pengetahuan mengenai konsep menulis. 

Menulis seperti halnya kegiatan berbahasa lainnya, merupakan keterampilan. 

Setiap keterampilan hanya akan diperoleh melalui berlatih. Berlatih secara 

sistematis, terus-menerus, dan penuh disipilin merupakan resep yang selalu 

disarankan oleh praktisi untuk dapat atau terampil menulis. Tentu saja bekal untuk 

berlatih bukan hanya sekedar kemauan, tetapi juga ada bekal lain yang perlu 

dimiliki. Bekal lain itu adalah pengetahuan, konsep, prinsip, dan prosedur yang 

harus ditempuh dalam kegiatan menulis. Jadi ada dua hal yang diperlukan untuk 

mencapai keterampilan menulis yakni pengetahuan tentang tulis-menulis dan 

berlatih untuk menulis. 

 

 Menulis memerlukan sejumlah potensi pendukung yang untuk mencapainya 

diperlukan kesungguhan, kemauan keras, dan belajar serta berlatih dengan terus-

menerus dalam waktu yang cukup lama. Dengan demikian, wajar jika dikatakan 

bahwa menciptakan iklim budaya tulis akan mendorong seseorang menjadi lebih 

kreatif, aktif, dan cerdas. Hal ini dapat terjadi karena untuk mempersiapkan sebuah 
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tulisan, sejumlah komponen harus dikuasai, mulai dari hal-hal yang sederhana, 

seperti memilih kata, merakit kalimat, sampai ke hal-hal yang agak rumit, yaitu 

merakit paragraf.  

 

Keterampilan menulis karangan siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Agar 

belajar keterampilan menulis karangan siswa berhasil sesuai harapan, maka perlu 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dibedakan 

menjadi dua golongan yaitu faktor intern dan faktor ekstern, seperti guru, peserta 

didik, kebiasaan membaca dan kecerdasan emosi. 
6
 

 

Rendahnya minat membaca peserta didik SD Kecamatan Tulang Bawang 

Udik terlihat dari hasil observasi yang penulis lakukan pada tanggal 2 April 2016. 

Hasil observasi tampak tidak adanya siswa yang mengunjungi perpustakaan 

sekolah untuk meminjam maupun membaca buku-buku dengan kemauan sendiri.  

Peserta didik akan pergi ke perpustakaan apabila dibimbing oleh seorang guru 

untuk ke perpustakaan. Hal ini pun dilakukan hanya untuk jam pelajaran tertentu. 

 

 

 

 

                                                 
6
 Joko Karyadi, “Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan  dengan Model Pembelajaran 

Kooperatif Siswa Kelas III  SD Negeri 3 Urutsewu Ampel Boyolali Tahun 2010 “ (Skripsi Program 

Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar  Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta Juli 2010) 
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Tabel 1 

Data Kunjungan Peserta Didik ke Perpustakaan Selama Bulan April 2016 

Kelas Jumlah Siswa Jumlah Kunjungan 

IV 30 6 

V 40 12 

VI 35 14 

Total 200 71 

 

Ket: kunjungan peserta didik pada kelas IV  selama bulan april 2016 rendah. 

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat diketahui bahwa kebiasaan membaca kelas 

empat SDN 04 Kagungan Ratu sangat rendah khususnya pada kelas IV SDN 04 

Kagugan Ratu hal ini akan dibuktikan juga dengan skala kecerdasan emosional 

yang diberikan kepada peserta didik. Hasil penyebaran skala kecerdasan emosional 

yang dilakukan secara acak pada 18 peserta didik diperoleh data sbb : 
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Tabel 2 

Data hasil ukur skala kecerdasan emosional peserta didik kelas IV 

No Nama Skala Kecerdasan 

Emosional  

Keterangan  

1 Aji Bima Saputra  40 Rendah  

2 Andrean Santoso 33 Rendah  

3 Andrean Windiana 40 Rendah  

4 Dafa Febri Saputra 30 Sangat rendah  

5 Diki Candra Pratama 42 Rendah  

6 Eka miftahul Jannah 42 Rendah  

7 Eki Dwi Yusmianto 59 Sedang/ rata rata 

8 Imelda Jesicca Antabella 60 Sedang /rata rata 

9 Lili Andra Rani 44 Rendah  

10 M. Miftahul Solikhin 42 Rendah  

11 M. Rofiq Muzalki 52 Rendah  

12 Nadifah Risna 50 Rendah  

13 Sahwan 42 Rendah  

14 Sinta Firdayanti 51 Rendah  

15 Vania Rahmawati 60 Sedang/ rata rata 

16 Wisnu Budianto 52 Rendah 

17 Wisnu Sukma Maulana 54 Sedang/ rata rata 

18 Yusuf Adi Pratama 55 Sedang /rata rata 
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Ket: Data tabel diatas diadaptasi dari Guardian Unlimited EQ Test  yang 

berpijak pada pemikiran Salovey dan Mayer untuk menilai kecerdasan emosional 

peserta didik. Skala pengukuran kecerdasan emosional ini berisi 40 item pertanyaaan 

dengan besaran skala dari 1-4. Dengan ketentuan skala kecerdasan emosional rendah 

jika score 33-52, skala kecerdasan emosional sedang jika score 53-63 dan skala 

kecerdasan emosional tinggi jika score 64-80. 

Untuk keterampilan menulis penulis melakukan observasi pada peserta didik 

kelas empat. Hasil observasi terhadap aktivitas siswa selama kegiatan 

pembelajaran berjalan cukup baik. Semua siswa tampak antusias mengikuti 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Namun, ada beberapa indikator 

kegiatan yang tidak dilakukan oleh siswa, yaitu (1) siswa tidak aktif bertanya pada 

saat proses penjelasan materi berlangsung, (2) tidak ada interaksi positif antar 

siswa, (3)siswa tidak memberikan pendapat ketika diberi kesempatan, dan (4) 

siswa tidak secara aktif memberikan rangkuman.
7
 Hasil belajar siswa dalam 

menulis karangan pada kegiatan pembelajaran masih mengabaikan pemakaian 

huruf kapital dan penggunaan tanda baca yang tepat. Siswa cenderung asal 

menulis tanpa memperhatikan kaidah dalam menulis sebuah karangan.  

 

Berdasarkan uraian di atas muncul pertanyaan berkenaan dengan hubungan 

antara kecerdasan emosional dan kebiasaan membaca terhadap keterampilan siswa 

dalam menulis paragfrap narasi untuk diperoleh cara terbaik yang dapat dilakukan 

                                                 
7
 Sugiran, “peningkatan keterampilan menulis karangan narasi dengan memanfaatkan 

pengalaman menulis buku harian “. Jurnal Kependidikan Interaksi, No. 3 (April 2008), h. 53-65. 
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guru dalam membantu kegiatan belajar siswa, sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan keterampilan peserta didk kelas IV dalam menulis karangan narasi. 

Alasan penulis memilih kelas IV adalah karena pada umumnya anak kelas IV SD 

berusia antar 9-11 tahun. Ch. Buhler mengatakan bahwa pada masa kelas tinggi 

sekolah dasar antara umur 9-13 tahun mengalami kesulitan dalam pendidikan 

sebagai akibat dari, persiapan untuk sekolah lanjutan, soal-soal watak dan soal-

soal seksual, serta soa-soal otoritas
8
. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian 

dan membahasnya dalam bentuk Proposal Penelitian Kuantitatif yang berjudul : 

“Hubungan Kecerdasan Emosional Dan Kebiasaan Membaca Dengan 

Keterampilan Menulis Paragraf Narasi Siswa Kelas IV SDN 04 Kagungan 

Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Tahun Ajaran 2015/2016” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi 

adanya beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:  

1. Kecerdasan emosional peserta didik peserta didik kelas IV SDN 04 Kagungan 

Ratu rendah. 

2. Kebiasaan membaca peserta didik kelas IV SDN 04 Kagungan Ratu rendah 

3. Keterampilan menulis karangan narasi peserta didik kelas IV SDN 04 

Kagungan Ratu belum terampil . 

                                                 
8
 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 205. 
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C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari terjadinya perluasan masalah yang diteliti maka penelitian 

ini dibatasi tentang hubungan kecerdasan emosional dan kebiasaan membaca 

dengan keterampilan menulis narasi siswa kelas IV di SDN 04 Kagungan Ratu 

Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Ajaran 

2016/2017”  

D. Rumusan Masalah  

Bertolak dari latar belakang di atas,maka masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah hubungan kecerdasan emosional dan kebiasaan membaca dengan 

keterampilan menulis karangan narasi peserta didik kelas IV SDN 04 

Kagungan Ratu? 

2. Seberapa besar hubungan kecerdasan emosional dan kebiasaan membaca 

dengan keterampilan menulis karangan narasi peserta didik kelas IV SDN 

Kagungan Ratu? 
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E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang: 

1. Untuk mengetahui hubungan kecerdasan emosional dan kebiasaan membaca 

dengan keterampilan menulis karangan narasi peserta didik kelas IV SDN 04 

Kagungan Ratu. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan kecerdasan emosional dan 

kebiasaan membaca dengan keterampilan menulis karangan narasi peserta 

didik kelas IV SDN 04 Kagungan Ratu. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. Kajian Teori 

1. Kecerdasasan Emosional (EQ) 

a. Kecerdasan 

Inteligensi (kecerdasan) merupakan suatu mental yang tidak 

memerlukan definisi, sedangkan perilaku inteligen lebih konkret batasan 

dan ciri cirinya sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Dengan 

mengidentifikasi ciri dan indikator perilaku inteligen, maka dengan 

sendirinya definisi inteligensi akan terkandung di dalamnya.
1
 Para ahli 

psikologi yang mula mula membahas masalah tersebut, yaitu sifat hakikat 

intelejensi, memakai metode filsafat, yaitu mereka menyusun definisi 

mengenai intelejensi itu atas dasar pemikiran spekulatif- logis.  

 

William stern mrngrmukakan batasan sebagai berikut : intelejensi 

ialah kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada butuhan baru, dengan 

menggunakan alat- alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya. 
2
 William 

stern berpendapat bahwa intelejensi sebagian besar tergantung dengan 

dasar dan tururnan. Pendidikan atau lingkungan tidak begitu berpengaruh 

                                                 
1
 Hamzah  B. Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2010), h, 58. 
2
 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 52. 
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kepada intelejensi seseorang. Prof Waterink seorang mahaguru di 

Amsterdam menyatakan bahwa menurut penyelidikannya belum dapat 

dibuktikan bahwa intelejensi dapat diperbaiki atau dilatih. Belajar 

berpikir hanya diartikanya, bahwa banyaknya pengetahuan bertambah 

akan tetapi tidak berarti bahwa kekuatan berpikir bertambah baik.  

 

Andrew Crider mengatakan bahwa intelejensi itu bagaikan listrik, 

gampang untuk di ukur tapi hampir mustahil untuk di definisikan. 
3
Alfred 

Binet, seorang tokoh utama perintis pengukuran intelejensi yang hidup 

antara tahun 1857- 1911, bersama Theodero Simon mendenifisikan 

intelegensi sebagai terdiri atas tiga komponen, yaitu (a) kemampuan 

untuk mengarahkan tindakan, (b) kemampuan untuk mengubah arah 

tindakan bila tindakan tersebut telah dilaksanakan, dan (c) kemampuan 

untuk mengeritik diri sendiri atau melakukan autocriticism.  

 

Di tahun 1916 Lewis Madison Terman mendefinisikan intelejensi 

sebagai kemampuan seseorang untuk berfikir secara abstrak, sedangkan 

pada H.H Goddard pada tahun 1946 mendenifisikan intelegensi sebagai 

tingkat kemampuan sebagai tingkat kemampuan pengalaman seseorang 

untuk menyelesaikan masalah- masalah yang langsung di hadapi dan 

untuk mengantisipasi masalah- masalah yang akan datang.
4
 

 

 V.A.C Henmon, salah seorang diantara penyusun tes intelegensi 

kelompok Henmon- Nelson, mengatakan bahwa intelegensi terdiri atas 

dua macam faktor, yaitu (a) kemampuan untuk memperoleh pengetahuan, 

                                                 
3
 Saifuddin Azwar, Psikologi Intelejensi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 3. 

4
 Ibid, h. 5-6. 



15 

 

dan (b) pengetahuan yang telah diperoleh. Definisi ini agak bersesuaian 

maksudnya dengan definisi yang pernah diusulkan oleh Baldwin di tahun 

1901 yang mengatakan intelegensi sebagai daya atau kemampuan untuk 

memahami.  

 

Di tahun 1941, George D. Stoddard menyebut intelegensi sebagai 

bentuk kemampuan untuk memahami masalah- masalah yang bercirikan 

(a) mengandung kesukaran, (b) kompleks, yaitu mengandung bermacam 

jenis tugas yang harus dapat diatasi dengan baik dalam arti bahwa 

individu yang intelegen mampu menyerap kemampuan baru dan 

memadukannya dengan kemampuan yang sudah dimiliki untuk kemudian 

digunakan dalam menghadapi masalah. (c) abstrak, yaitu mengandung 

simbol simbol yang memerlukan analisis dan interpretasi, (d) ekonomis, 

yaitu dapat diselesaikan dengan menggunakan proses mental yang efisien 

dari segi penggunaan waktu, (e) diarahkan pada suatu tujuan, yaitu bukan 

dilakukan tanpa maksud melainkan mengikuti suatu arah atau target yang 

jelas, (f) mempunyai nilai sosial, yaitu cara dan hasil pemecahan masalah 

dapat diterima oleh nilai dan norma sosial, dan (g) berasal dari 

sumbernya, yaitu pola fikir yang membangkitkan kreatifitas untuk 

menciptakan sesuatu yang baru dan lain. 

 

David Wechsler, pencipta skala- skala intelegensi Wechsler yang 

sangat populer sampai waktu ini, mendenifisikan intelegensi sebagai 
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kumpulan atau totalitas kemampuan seseorang untuk bertindak dengan 

tujuan tertentu, berfikir rasional, serta menghadapi lingkungannya dengan 

efektif. Walters dan Gardner pada tahun 1986 mendefinisikan intelegensi 

sebagai suatu kemampuan- kemampuan yang memungkinkan individu 

memecahkan masalah masalah, atau produk sebagai konsekuensi 

eksistensi suatu budaya tertentu.  

 

b. Emosi 

Berkaitan dengan hakikat emosi, Beck mengungkapkan pendapat 

James & Lange yang menjelaskan bahwa emotion is the perception of 

bodily changes with occur in response to an event. 
5
 Emosi adalah 

persepsi perubahan jasmaniah yang terjadi dalam memberi tanggapan 

(respons) terhadap suatu peristiwa. Definisi ini bermaksud menjelaskan 

bahwa pengalaman emosi merupakan persepsi dari reaksi terhadap 

situasi. 

 

Menurut L.Crow & A.Crow, emosi adalah pengalaman yang efektif 

yang disertai penyesuaian batin secara menyeluruh, dimana keadaan 

mental dan fisiologi sedang dalam kondisi yang meluap- luap, juga dapat 

diperlihatkan dengan tingkah laku yang jelas dan nyata. 
6
 Menurut Kaplan 

dan Sanddock, emosi adalah keadaan perasaan yang kompleks yang 

                                                 
5
 Hamzah  B. Uno, Loc Cit, h, 62 

6
  Djaali, Psikologi pendidikan  (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 37 
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mengandung komponen kejiwaan, badan, dan perilaku yang berkaitan 

dengan affect dan mood. Affect merupakan ekspresi sebagai tampak oleh 

orang lain dan affect dapat bervariasi sebagai respons terhadap perubahan 

emosi, sedangkan mood adalah suatu perasaan yang meluas, meresap dan 

terus menerus yang secara subjektif dialami dan dikatakan oleh individu 

dan juga dilihat oleh orang lain.  

 

Menurut Goleman, emosi adalah perasaan dan pikiran khasnya, suatu 

keadaan biologis dan psikologis, suatu rentangan dari kecenderungan 

untuk bertindak. 
7
 Menurut kamus The American College Dictionary, 

emosi adalah suatu keadaan afektif yang disadari dimana dialami 

perasaan seperti kegembiraan (joy), kesedihan, takut, benci, dan cinta 

(dibedakan dari keadaan kognitif dan keinginan yang disadari). 

 

Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak, rencana 

seketika untuk mengatasi masalah yang ditanamkan secara berangsur 

angsur oleh evolusi. 
8
 Pengertian emosi tersebut masih membingungkan, 

baik menurut para ahli psikologi maupun ahli filsafat. Akan tetapi, makna 

paling harafiah dari emosi di definisikan sebagai setiap kegiatan atau 

pergolakan pikiran, perasaan, dan nafsu, setiap keadaan mental yang 

hebat atau meluap luap. Oleh karena itu, emosi merujuk pada suatu 

                                                 
7
 Ibid, h, 37.  

8
 Hamzah  B. Uno, Op Cit, h, 64 
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perasaan dan pikiran pikiran khasnya, suatu keadaan biologis, psikologis, 

dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. 

 

c. Kecerdasan Emosional 

Setelah mengetahuin apa itu kecerdasan (intelegensi) dan apa itu 

emosi, selanjutnya akan dibahas mengenai kecerdasan emosional. 

Kecerdasan emosional merupakan kemampuan seperti kemampuan untuk 

memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan 

dorongan hati dan tidak melebih lebihkan kesenangan, mengatur suasana 

hati dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan 

berpikir, berempati dan berdoa. 
9
 

 

Menurut survei nasional terhadap apa yang diinginkan oleh pemberi 

kerja, bahwa keterampilan teknik tidak seberapa penting dibandingkan 

kemampuan dasar untuk belajar dalam pekerjaan yang bersangkutan. 

Diantaranya, adalah kemampuan mendengarkan dan berkomunikasi lisan, 

adaptasi, kreativitas, ketahanan mental terhadap kegagalan, kepercayaan 

diri, motivasi, kerjasama tim, dan keinginan untuk memberi kontribusi 

terhadap perusahaan. 
10

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Ibid, h, 68 

10
 Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ 

Emotional Spiritual Quotient, (Jakarta : Arga, 2005), h, 56 
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d. Indikator Kecerdasan Emosi 

Goleman mengutip Salovey  menempatkan kecerdasan pribadi Gardner 

dalam definisi dasar tentang kecerdasan emosional yang dicetuskannya 

dan memperluas kemampuan tersebut menjadi lima kemampuan utama, 

yaitu :  

 

1. Kemampuan Mengenali Emosi Diri  

Kemampuan mengenali emosi diri sendiri (kesadaran diri) 

merupakan pondasi utama dari semua unsur-unsur 

emotionalintelligence sebagai langkah awal yang penting untuk 

memahami diri dan berubah menjadi lebih baik.Mengenali emosi 

diri sangat erat kaitannya dengan kemampuan untuk mengenali 

perasaan diri ketika perasaan itu timbul, dan merupakan hal penting 

bagi pemahaman kejiwaan secara mendalam. Para ahli psikologi 

menyebutkan kesadaran diri sebagai metamood, yakni kesadaran 

seseorang akan emosinya sendiri. Ada tiga kemampuan yang 

merupakan ciri-ciri mengenali emosi diri sendiri (kesadaran diri), 

yaitu:  

a) Kesadaran emosi, yaitu mengenali emosi diri dan 

mengetahui pengaruh emosi itu terhadap kinerjanya.  

b) Penilaian diri secara teliti, yaitu mengetahui kelebihan dan 

kekurangan diri dan mampu belajar dari pengalaman.  
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c) Percaya diri, yaitu keberanian yang datang dari keyakinan 

diri terhadap harga diri dan kemampuan sendiri.  

 

2. Kemampuan Mengelola Emosi Diri  

Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam 

menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras, 

sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu.Tujuannya 

untuk menjaga keseimbangan emosi, bukan untuk menekan dan 

menyembunyikan gejolak perasaan serta bukan pula untuk langsung 

mengungkapkan perasaan.  

 

Ada lima kemampuan utama yang merupakan ciri-ciri mengelola 

emosi (pengendalian diri), yaitu:  

a) Kendali diri, yaitu menjaga agar emosi dan impuls yang 

negatif tetap terkendali.  

b) Dapat dipercaya, yaitu menunjukkan integritas dan kejujuran.  

c) Kewaspadaan, yaitu dapat diandalkan dan bertanggung jawab 

dalam memenuhi kewajiban.  

d) Adaptasi, yaitu keluwesan dalam menghadapi tantangan dan 

perubahan serta dapat beradaptasi dengan mudah.  

e) Inovasi, yaitu bersikap terbuka terhadap gagasan-gagasan, 

pendekatan-pendekatan dan informasi baru.  
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3. Kemampuan memotivasi diri sendiri  

Menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan adalah hal 

yang sangat penting dalam kaitannya untuk memberi perhatian, 

memotivasi diri sendiri, menguasai diri sendiri, dan untuk 

berkreasi.Kendali diri emosional, menahan diri terhadap kepuasan, 

dan mengendalikan dorongan hati adalah landasan keberhasilan 

dalam berbagai bidang.Orang-orang yang memiliki keterampilan ini 

cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam hal apapun yang 

mereka kerjakan. Ada empat kecakapan utama dalam kemampuan 

memotivasi diri sendiri dan orang lain, yaitu:  

a) Dorongan berprestasi, yaitu dorongan untuk menjadi lebih 

baik atau memenuhi standar keberhasilan.  

b) Komitmen, yaitu menyelaraskan diri dengan sasaran 

kelompok/ lembaga.  

c) Inisiatif, yaitu kesiapan untuk memanfaatkan kesempatan.  

d) Optimis, yaitu kegigihan dalam memperjuangkan sasaran 

meskipun ada halangan dan kegagalan 

  

4. Kemampuan mengenali emosi orang lain (empati)  

Empati dapat dipahami sebagai kemampuan mengenali 

perasaan orang lain dan memahami perspektif orang lain. Empati 
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adalah kemampuan merespon perasaan orang lain dengan respon 

emosi yang sesuai keinginan orang tersebut. Berempati terhadap 

perasaan orang lain dijadikan dasar untuk membangun hubungan 

interpersonal yang sehat. Ciri-ciri dari empati meliputi:  

a) Memahami orang lain, yaitu memahami perasaan dan 

perspektif orang lain dan menunjukkan minat aktif terhadap 

kepentingan mereka.  

b) Orientasi pelayanan, yaitu mengenali dan berusaha memenuhi 

kebutuhan orang lain. 

c) Mengembangkan orang lain, yaitu merasakan kebutuhan orang lain 

untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan mereka.  

d) Mengatasi keragaman yaitu menumbuhkan keragaman melalui 

pergaulan dengan banyak orang.  

e) Kesadaran politik, yaitu mampu membaca arus-arus emosi sebuah 

kelompok dan hubungannya dengan kekuasaan.  

5. Kemampuan berinteraksi sosial  

Interaksi sosial dapat dipahami sebagai kemampuan untuk 

mengelola emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang 

lain. Seseorang dengan kemampuan ini pandai merespon tanggapan 

orang lain sesuai dengan yang dikehendaki, orang yang tidak 

memiliki ketrampilan ini akan dianggap angkuh, sombong, tidak 
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berperasaan dan akhirnya akan dijauhi orang lain. Adapun ciri-ciri 

dari ketrampilan sosial yaitu:  

a) Pengaruh, yaitu ketrampilan menggunakan perangkat persuasi 

secara aktif untuk mempengaruhi orang lain ke arah yang 

positif.  

b) Komunikasi, yaitu mendengarkan secara terbuka dan 

mengirim pesan secara lugas, padat dan meyakinkan.  

c) Manajemen konflik, yaitu merundingkan dan menyelesaikan 

ketidaksepakatan.  

d) Kepemimpinan yaitu mengilhami dan membimbing individu 

atau kelompok.  

e) Katalisator perubahan yaitu mengelola dan mengawali 

perubahan.  

f) Kolaborasi dan kooperasi, yaitu bekerja bersama orang lain 

menuju sasaran bersama.  

g) Kemampuan tim, yaitu menciptakan sinergi dalam upaya meraih 

sasaran kolektif. Orang dalam kecakapan ini mampu menjadi teladan 

dalam tim, mendorong setiap anggota agar berpartisipasi secara aktif, dan 

membangun identitas tim dengan semangat kebersamaan dan komitmen.
11 

 

                                                 
11

 Khoerunnisa, “ Pengaruh Kecerdasan Emosional Siswa Terhadap Akhlak Siswa”. Jurnal 

Pendidikan Universitas Garut, Vol. 05, No. 01 (2011), h.30-43 
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2. Kebiasaan Membaca 

a. Pengertian Kebiasaan Membaca 

Kata kebiasaan dalam bahasa Inggris “habit” merupakan salah satu dari 

istilah-istilah teknis dalam psikologi. Menurut J.P. Chaplin arti habit atau 

kebiasaan sebagai berikut: (1) suatu reaksi yang diperoleh atau dipelajari; (2) 

suatu kegiatan yang menjadi relatif otomatis setelah melewati praktik yang 

panjang; (3) pola pikiran atau sikap yang relatif tetap terus menerus: (4) suatu 

bentuk karakteristik dari tingkah laku, ciri, dan sifat; (5) suatu dorongan yang 

diperoleh atau dipelajari, seperti kecanduan obat bius.
12

 

 

Burghard menyatakan bahwa kebiasaan timbul karena proses penyusutan 

kecenderungan respons dengan menggunakan stimulasi yang berulang-ulang. 

Karena proses penyusutan atau pengurangan inilah muncul suatu pola 

bertingkah laku baru yang relatif menetap dan otomatis. 

Kebiasaan adalah perilaku tetap individu yang akan tampil setiap kali ia 

berada dalam situasi tertentu. Pengaruh lingkungan terhadap pembentukan 

kebiasaan sangat besar. Adanya keuntungan atau imbalan yang 

menyenangkan atas suatu perilaku atau cara bereaksi bisa membuat perilaku 

cara bereaksi meneguh menjadi kebiasaan. Lingkungan kultural akan berusaha 

menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik pada individu. 

Tampubolon menyatakan bahwa membaca adalah kegiatan fisik dan 

mental yang dapat berkembang menjadi suatu kebiasaan. Sebagaimana halnya 

dengan kebiasaan-kebiasaan lainnya, membentuk kebiasaan membaca juga 

memerlukan waktu yang relatif lama. Dalam usaha pembentukkan kebiasaan 

membaca, dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu, minat (perpaduan antara 

keinginan, kemauan, dan motivasi) dan keterampilan membaca. Yang 

                                                 
12

 J. P. chaplin, Kamus Lengkap Psikologi,  (Terjemahan Kartini Kartono, 2000)h. 209. 
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dimaksud dengan keterampilan membaca di sini ialah keterampilan mata dan 

penguasaan teknik-teknik membaca. 
13

 

 

b. Prakiraan Umur Fase-Fase Perkembangan Kebahasaan Menurut 

Piaget 

1. Lahir s/d 2 tahun 

Periode sensorimotor. Anak memanipulasi objek di lingkungannya dan 

mulai membentuk konsep Fase fonologis. Anak bermain dengan 

bunyi-bunyi bahasa mulai mengoceh sampai menyebutkan kata-kata 

sederhana 

2. 2 s/d 7 tahun Periode Praoperasional. 

Anak memahami pikiran simbolik, tetapi belum dapat berpikir logis 

Fase Sintaktik. Anak menunjukkan kesadaran gramatis, berbicara 

menggunakan kalimat. 

3. 7 s/d 11 tahun Periode Operasional. 

Anak dapat berpikir logis mengenai benda-benda konkrit 

Fase Semantik. Anak dapat membedakan kata sebagai simbol dan 

konsep dalam kata.  

 

 

 

                                                 
13

 Dewi Purnamasari, “Hubungan Antara Kebiasaan Membaca dengan Pemahaman Bacaan 

Siswa Kelas VIII Smp di Kecamatan Kalasan Sleman “.(Skripsi Program Studi Pendidikan Bahasa, 

Dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Februari  

2013) 
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c. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca 

1. Faktor Fisiologis 

Faktor fisiologis mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neuro- logis, 

dan jenis kelamin. 
14

 kelelahan juga merupakan kondisi yang tidak 

menguntungkan bagi anak untuk beajar, khususnya belajar membaca. 

Beberapa ahli mengemukakan bahwa keterbatasan neurologis 

(misalnya berbagai cacat otak ) dan kekurangmatangan secara fisik 

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anak gagal dalam 

meningkatkan kemampuan membaca pemahaman mereka.  

2. Faktor Intelektual 

Istilah intelegensi didefinisikan oleh Heinz sebagai suatu kegiatan 

berpikir dari pemahaman yang esensial tentang situasi yang diberikan 

dan meresponnya secara tepat.
15

 Terkait dengan penjelasan Heinz 

diatas Wechster mengemukakan bahwa ialah kemampuan global 

individu untuk bertindak sesuai dengan tujuan, berpikir rasional, dan 

berbuat secara efektif terhadap lingkungan. 

 

 

 

 

                                                 
14

 Farida Rahim, Pengajaran membaca di sekolah dasar (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2008), 

h.16. 
15

 Ibid, h. 17-19. 
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3. Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan juga memengaruhi kemajuan kemampuan membaca 

siswa. Faktor lingkungan itu mencakup (1) latar belakang dan 

pengalaman siswa dirumah, (2) sosial ekonomi keluarga siswa. 

4. Faktor Psikologis 

Faktor lain yang memengaruhi kemampuan membaca anak adalah 

faktor psikologis. Faktor ini mencakup (1) motivasi, (2) minat, dan (3) 

kematangan sosial, emosi dan penyesuaian diri. 

 

d. Indikator Kebiasaan Membaca 

Dalam mengungkap kebiasaan membaca, Utami Munandar 

mengungkapkan konsep kebiasaan membaca menjadi dua belas aspek. 

Kedua belas aspek itu dapat dipergunakan untuk memperoleh data yang 

berkaitan dengan kebiasaan membaca, yaitu (1) kesenangan membaca, (2) 

keseringan membaca, (3) jumlah buku yang dibaca dalam waktu tertentu 

(4) asal buku bacaan yang diperoleh, (5) keseringan mengunjungi 

perpustakaan, (6) macam buku yang disenangi, (7) keseringan membaca, 

(8) hal berlangganan majalah, (9) bagian surat kabar yang disenangi untuk 

dibaca, (10) hal berlangganan majalah, (11) jenis majalah yang 

dilangganani, dan (12) majalah yang paling disenangi dibaca.
16

 

 

 

3. Keterampilan Menulis Narasi Siswa Kelas IV SD 

a. Karakteristik Siswa Kelas IV Sekolah Dasar 

  Karakteristik siswa merupakan salah satu variabel dari kondisi suatu 

pengajaran.
17

 Variabel ini didenifisikan sebagai aspek aspek atau kualitas 

                                                 
16

 Utami Munandar,  Pemanduan Anak Berbakat (Jakarta: Rajawali, 1982), h.59. 
17

 Hamzah B. Uno, perencanaan pembelajaran (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 58. 
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perseorangan sisiwa. Aspek aspek ini bisa berupa bakat, minat, sikap, 

motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal 

(hasil belajar) yang telah dimilikinya. Karakteristik siswa akan amat 

berpengaruh dalam pemilihan strategi pengelolaan, yang berkaitan dengan 

bagaimana menata pengajaran, khususnya komponen- komponen, strategi 

pembelajaran, agar sesuai dengan karakteristik perseorangan siswa.  

Menurut Nasution masa usia sekolah dasar sebagai masa kanak- kanak 

akhir yang berlangsung dari usia enam tahun hingga kira-kira sebelas atau 

dua belas tahun
18

. Usia ini di tandai dengan mulainya anak masuk sekolah 

dasar, dan dimulainya sejarah baru dalam kehidupannya yang kelak akan 

mengubah sikap-sikap dan tingkah lakunya. Menurut Suryobroto masa 

keserasian bersekolah diperinci menjadi dua fase yaitu, masa kelas-kelas 

rendah sekolah dasar kira-kira umur 6 atau 7 sampai umur 9 atau 10 tahun 

dan masa kelas tinggi sekolah dasar, kira-kira umur 9 atau 10 sampai kira-

kira umur 12 atau 13 tahun. 

Pada umumnya anak kelas IV SD berusia antar 9-11 tahun. Ch. Buhler 

mengatakan bahwa pada masa kelas tinggi sekolah dasar antara umur 9-13 

tahun mengalami kesulitan dalam pendidikan sebagai akibat dari, persiapan 

untuk sekolah lanjutan, soal-soal watak dan soal-soal seksual, serta soa-

soal otoritas
19

. Masa keserasian bersekolah diakhiri dengan suatu masa 

                                                 
18

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar Edisi 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 123. 
19

 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 205. 
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yang di sebut dengan masa pueral. Menurut Dalyono pada umur berapa 

masa peural ini berlangsung, belum ada ketentuan yang jelas. Bahkan masa 

peural ini bersamaan dengan masa praremaja. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa masa pueral terjadi pada akhir masa sekolah dasar.  

Menurut Nasution, dan kawan kawan dan suryobroto bahwa sifat sifat khas 

pada anak masa pueral itu dapat di ringkas dalam dua hal yaitu, 

ditunjukkan untuk berkuasa dan ekstravers. Berdasarkan pemaparan dari 

para ahli maka dapat di simpulkan bahwa karakteristik anak kelas IV SD 

adalah ingin berkuasa, ekstravers, dan sudah dapat menerima pendidikan 

dan pengajaran. 

b. Keterampilan Menulis 

Keterampilan menulis adalah kemampuan yang dimiliki oleh 

seseorang dalam bidang tulis menulis atau tenaga potensial dalam menulis. 

Menulis adalah kegiatan menyusun serta merangkaikan kalimat sedemikian 

rupa agar pesan, informasi, serta maksud yang terkandung dalam pikiran, 

gagasan, dan pendapat penulis dapat disampaikan dengan baik.
20

 Untuk itu, 

setiap kalimat harus disusun sesuai dengan kaidah- kaidah gramatika 

sehingga mampu mendukung pengertian baik dalam taraf significance 

maupun taraf value. Kalimat kalimat yang demekian itu diwujudkan diatas 

kertas dengan menggunakan media visual menurut gravologi tertentu. 

                                                 
20

 Sri Ningsih, A. Erna Rochiyati, Bambang Wibisiono, Arju Mutiah, Tutik Patmiati , Bahasa 

Indonesia Untuk Mahasiswa, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007), h, 121. 
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Sebagai salah satu aspek dari keterampilan berbahasa, menulis atau 

mengarang merupakan kegiatan yang kompleks. Kompleksitas menulis 

terletak pada tuntutan kemampuan untuk menata dan mengorganisasikan 

ide secara runtut dan logis, serta menyajikannya dalam ragam bahasa tulis 

dan kaidah penulisan lainnya. Akan tetapi, di balik kerumitannya, menulis 

menjanjikan manfaat yang begitu besar dalam membantu pengembangan 

daya inisiatif dan kreativitas, kepercayaan diri dan keberanian, serta 

kebiasaan dan kemampuan dalam menemukan, mengumpulkan, mengolah, 

dan menata informasi.  

 

Menurut supardi menulis merupakan suatu proses kreatif yang banyak 

melibatkan cara berpikir divergen (menyebar) daripada konvergen ( 

memusat). 
21

 menulis tidak ubahnya dengan melukis. Penulis memiliki 

banyak ide, gagasan, pendapat, pikiran, perasaa, serta obsesi yang akan 

dituliskannya. Kendatipun secara teknis ada kriteria kriteria yang dapat 

diikutinya, wujud yang akan dihasilkan itu sangat bergantung pada 

kepiawaian, imajinasi, dan kreativitas penulis dalam mengungkapkan 

gagasan. 
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c. Karangan Narasi 

Narasi adalah wacana atau wacana yang mengisahkan atau 

menceritakan suatu peristiwa atau kejadian dalam suatu rangkaian waktu.
22

  

Secara sederhana, narasi dikenal sebagai cerita. Pada narasi terdapat 

peristiwa atau kejadian dalam satu urutan waktu. Struktur narasi dapat 

dilihat dari komponen komponen yang membentuknya : perbuatan, 

penokohan, latar, dan sudut pandangan, tetapi dapat dianalisa berdasarkan 

alur (plot) narasi. Bila deskripsi merupakan suatu bentuk wacana yang 

berusaha menggambarkan sejelas jelasnya suatu obyek sehingga obyek itu 

seolah olah berada di depan mata kepala pembaca, maka narasi merupakan 

suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau 

peristiwa sehingga tampak seolah olah pembaca melihat atau mengalami 

sendiri peristiwa itu. Sebab itu, unsur yang paling penting pada sebuah 

narasi adalah unsur perbuatan atau tindakan.  

Narasi dapat berisi fakta atau fiksi. Narasi yang berisi fakta disebut 

narasi ekspositoris, sedangkan narasi yang berisi fiksi disebut narasi 

sugestif. Contoh narasi ekspositoris adalah biografi, autobiografi, atau 

kisah pengalaman. Sedangkan contoh narasi sugestif adalah novel, cerpen, 

cerbung, ataupun cergam. Narasi ekspositoris pertama tama bertujuan 

untuk menggugah pikiran para pembaca untuk mengetahui apa yang 

dikisahkan. Sasaran utamanya adalah rasio, yaitu berupa perluasan 
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 Gorys Keraf, Argumentasi dan Narasi (Jakarta:PT Gramedia, 2008), h.145 . 
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pengetahuan para pembaca sesudah membaca kisah tersebut. Narasi sugesif 

pertama tama bertaliandengan tindakan atau perbuatan yang dirangkaikan 

dalam suatu kejadian atau peristiwa. Seluruh rangkaian kejadian itu 

berlangsung dalam suatu kesatuan waktu. 

 

Langkah menyusun narasi (terutama yang berbentuk fiksi) cenderung 

dilakukan melalui proses kreatif, dimulai dengan mencari, menemukan, 

dan menggali ide. Oleh karena itu, cerita dirangkai dengan menggunakan 

"rumus" 5 W + 1 H, yang dapat disingkat menjadi adik simba. 

1. (What) Apa yang akan diceritakan, 

2. (Where) Di mana seting/lokasi ceritanya, 

3. (When) Kapan peristiwa-peristiwa berlangsung, 

4. (Who) Siapa pelaku ceritanya, 

5. (Why) Mengapa peristiwa-peristiwa itu terjadi, dan 

6. (How) Bagaimana cerita itu dipaparkan. 

 

Contoh narasi berisi fakta: 

Ir. Soekarno Ir. Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama ia 

adalah seorang nasionalis. Beliau memimpin PNI pada tahun 1928. 

Soekarno menghabiskan waktunya di penjara dan di tempat 

pengasingan karena keberaniannya Jiwa kepemimpinan dan 

perjuangannya tidak pernah pupus. Soekarno bersama pemimpin-

pemimpin negara lainnya menjadi juru bicara bagi negara-negara 

file:\\wiki\Ide
file:\\wiki\Ir._Soekarno
file:\\wiki\Republik_Indonesia
file:\\wiki\Nasionalis
file:\\wiki\PNI
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nonblok pada Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Hampir 

seluruh perjalanan hidupnya dihabiskan untuk berbakti dan berjuang. 

 

Contoh narasi fiksi: 

Aku tersenyum sambil mengayunkan langkah. Angin dingin yang 

menerpa, membuat tulang-tulan sekujur tubuhku gemeretak. 

Kumasukkan kedua telapak tangan ke dalam saku jaket, mencoba 

memerangi rasa dingin yang terasa begitu menyiksa. Wangi kayu 

cadar yang terbakar di perapian menyambutku ketika Eriza 

membukakan pintu. Wangi yang kelak akan kurindui ketika aku telah 

kembali ke tanah air. Tapi wajah ayu di hadapanku, akankah kurindui 

juga? Ada yang berdegup keras di dalam dada, namun kuusahakan 

untuk menepiskannya. Jangan, Bowo, sergah hati kecilku, jangan 

biarkan hatimu terbagi. Ingatlah Ratri, dia tengah menunggu 

kepulanganmu dengan segenap cintanya. 

1. Perbedaan antara narasi ekspositoris dan narasi sugestif adalah: 

a. Narasi Sugestif 

1. menyampaikan suatu makna atau suatu amanat yang tersirat. 

2. menimbulkan daya khayal. 

3. penalaran hanya berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan 

makna sehingga kalau perlu penalaran dapat dilanggar. 

file:\\wiki\Konferensi_Asia_Afrika
file:\\wiki\Bandung
file:\\wiki\Tangan
file:\\wiki\Hati
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4. bahasanya lebih condong ke bahasa figuratif dengan menitik   

beratkan pada penggunaan kata-kata konotatif.   

b.   Narasi Ekspositoris 

1. memperluas pengetahuan. 

2. menyampaikan informasi faktual mengenai sesuatu kejadian. 

3. didasarkan pada penalaran untuk mencapai kesepakatan 

rasional. 

4. bahasanya lebih condong ke bahasa informatif dengan titik 

berat pada pemakaian kata-kata denotatif. 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Keterampilan Menulis Narasi 

Kemampuan menulis karangan narasi kelas empat SDN 04 

Kagungan Ratu Kabupaten Tulang Bawang Barat ternyata masih 

cukup rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. 

Faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. Faktor guru  

Guru tidak terlalu memperhatikan kesalahan -kesalahan 

yang dilakukan siswa dalam penulisan. Guru menganggap 

pembelajaran menulis karangan narasi merupakan materi yang 

mudah. Guru juga kurang kreatif dalam pemanfaatan dan 

penggunaan teknik pembelajaran. Dalam menyampaikan 

materi guru lebih sering melakukannya secara lisan dan teoritis 

kemudian siswa mendengarkan. Hal ini membuat siswa cepat 
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merasa bosan dan jenuh. Dalam kegiatan ini, materi yang 

diterima siswa kurang maksimal serta siswa tidak berperanaktif 

dalam proses pembelajaran. Selama ini teknik yang digunakan 

guru belum bisa membangkitkan motivasi siswa dalam 

kegiatan tersebut. 

b. Faktor siswa 

Penyebab yang membuat keterampilan siswa dalam 

menulis karangan narasi masih rendah, diantaranya kurangnya 

pengetahuan siswa mengenai kosakata bahasa,  kurangnya 

pengetahuan dalam pemilihan kata (diksi) bahasa Indonesia 

,siswa masih merasa kesulitan dalam menentukan topik atau 

tema yang akan ditulisnya, kurangnya minat siswa untuk 

menulis, anggapan siswa bahwa mata pelajaran Bahasa 

Indonesia itu membosankan sehingga motivasi belajarnya juga 

rendah.  

c. Kecerdasan Emosi 

Faktor lain yang mempengaruhi keterampilan menulis 

adalah kecerdasan emosional atau EQ (Emotional Quotient). 

Hal ini seperti ditegaskan Goleman bahwa ”kecerdasan 

intelektual dan kecerdasan emosional merupakan faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan siswa dan belajar”. Ini 

mengandung arti bahwa kecerdasan emosional yang dimiliki 
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siswa ada kaitannya dengan kemampuan siswa menuangkan 

ide serta gagasannya dalam menulis sehingga berpengaruh 

terhadap keberhasilan belajarnya. Emosi merupakan reaksi 

terhadap rangsang dari luar dan dari dalam diri individu yang 

sangat berperan dalam kehidupan manusia khususnya dalam 

hubungan dengan orang lain. 

d. Kebiasaan Membaca 

Kurangnya kebiasaan siswa dalam membaca sangat 

berpengaruh dalam peningkatan kemampuan siswa dalam 

menulis. Hal ini disebabkan karena siswa terbiasa 

menggunakan bahasa lisan sebagai alat komunikasi langsung 

daripada bahasa tulis. Selain itu, penggunaan bahasa lisan 

cenderung lebih mengarah pada bahasa yang tidak baku. 

Dengan demikian, kemampuan siswa dalam memperkaya 

kosakata pun mengalami kendala. Pengembangan ide dalam 

kegiatan menulis pun mengalami kesulitan. 

 

Kebiasaan membaca peserta didik Kelas empat di SDN 

04 Kagunganratu yang masih rendah menyebabkan siswa 

kesulitan menemukan ide. Siswa memerlukan waktu yang lama 

untuk menemukan kalimat pertama dan kesulitan memilih 

kosakata yang tepat. Hal itu terjadi karena kebiasaan membaca 
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siswa yang masih kurang, sehingga pengetahuan dan ide 

mereka terbatas.
23

  

B.  Kerangka Berpikir 

Kecerdasan linguistik- verbal mengacu pada kemampuan untuk menyusun 

pikiran dengan jelas dan mampu menggunakan kemampuan ini secara kompeten 

melalui kata- kata untuk mengungkapkan pikiran- pikiran ini dalam berbicara, 

membaca, dan menulis.
24

 Sulit dipahami kalau kita sampai tidak mengenal 

orang- orang dengan kecerdasan verbal yang tinggi, karena mereka jelas orang- 

orang yang memiliki kemampuan berbicara maupun menulis yang menonjol. 

Mereka membawakan dirinya dengan baik secara verbal dan kelihatannya selalu 

mengetahui hal yang tepat untuk dikatakan.  

 

Sedangkan kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan mengenai diri sendiri. 

Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri dan 

bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri.
25

 Orang orang yang berkecerdasan 

intrapersonal tinggi cenderung menjadi pemikir yang tercermin pada apa yang 

mereka lakukan dan terus menerus membuat penilaiian- diri. Mereka selalu 

                                                 
23

 Joko Karyadi, “Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan  dengan Model 

Pembelajaran Kooperatif Siswa Kelas III  SD Negeri 3 Urutsewu Ampel Boyolali Tahun 2010 “ 

(Skripsi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar  Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan 

Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta Juli 2010) 

 
24

 May Lwin, Adam Khoo, Kenneth Lyen, Carolin Sim, How to multiply your child’s 

intelligence (cara mengembangkan berbagai komponen kecerdasan), (Jakarta: PT Indeks, 2008), h, 11. 

 
25

 Ibid, h. 233. 
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bersentuhan dengan pemikiran, gagasan dan impian mereka dan mereka juga 

memiliki kemampuan untuk mengarahkan emosi mereka sendiri sedemikian rupa 

untuk memperkaya dan membimbing kehidupan mereka sendiri. 

Menulis Narasi merupakan salah satu bentuk kemampuan berbahasa. 

Keterampilan menulis narasi sangatlah dibutuhkan guna menghadapi masalah-

masalah hidup misalnya untuk menjelaskan suatu petunjuk pemakaian suatu 

produk. Secara logis dan ilmiah kecerdasan emosional memiliki kontribusi 

yang signifikan terhadap keterampilan menulis narasi.  

 

Kehidupan emosional dan kecerdasan emosional merupakan wilayah 

yang sama pastinya dengan matematika ataupun kemampuan membaca, dapat 

ditangani dengan keterampilan yang lebih tinggi atau lebih rendah dan 

membutuhkan perangkat keahlian tersendiri. Keterampilan emosional 

menentukan seberapa baik kita mampu menggunakan keterampilan- 

keterampilan lain manapun yang kita miliki, termasuk intelektual yang belum 

terasah.. Bila terjadi keseimbangan (equilibrium) maka individu akan berada 

pada tingkat inteligensi optimal, sehingga kemampuan berbahasa dalam 

menulis karangan narasi juga akan baik. 

 

Selain faktor EQ juga terdapat faktor kebiasaan membaca yang 

diprediksikan mempengaruhi tingkat keterampilan menulis narasi. Dengan 

membaca maka siswa akan memperoleh pengalaman tentang gambaran 

susunan kalimat yang baik, memperoleh tambahan kosa kata, serta 
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memperoleh ide tentang bagaimana cara menuliskan kalimat tersebut menjadi 

sebuah karangan yang baik dan indah. 

C. Hipotesis 

Berpedoman pada kajian pustaka dan kerangka berpikir di atas, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ada hubungan kecerdasan emosional peserta didik dengan keterampilan 

menulis narasi siswa kelas IV SDN Kagunganratu Kecamatan Tulang Bawang 

Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Ajaran 2016/2017 . 

2. Ada hubungan kebiasaan membaca siswa dengan keterampilan menulis narasi 

siswa kelas IV SDN Kagunganratu Kecamatan Tulang Bawang Udik 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Ajaran 2016/2017 . 

3. Ada hubungan  kecerdasan emosional dan kebiasaan membaca siswa secara 

bersama-sama dengan keterampilan menulis narasi siswa kelas IV SDN 

Kagunganratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang 

Barat Tahun Ajaran 2016/2017. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metodologi penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan 

dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha tersebut dilakukan dengan 

menggunakan metode-metode ilmiah. Pelajaran yang memperbincangkan metode-

metode ilmiah untuk penelitian disebut metodologi penelitian. 

 

Penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan nilai dan kebenaran,tetapi 

ukan satu satunya cara untuk mendapatkannya.
1
 Beberapa teori tentang cara yang 

dapat ditempuh untuk mencapai nilai kebenaran dia antaranya :   

1. Teori emperis dikembangkan oleh Jhon Lock dari Inggris, teorinya 

menyatakan bahwa nilai kebenaran dapat dicapai melalui pengalaman 

empiris, pengalaman yang diperoleh secara indrawi, pengalaman melaui 

pengamatan. 

2. Teori rasionalisme dikembangkan antara lain oleh Leibniz dari Jerman, 

teorinya menyatakan bahwa nilai kebenaran dapat dicapai melalui proses 

berfikir yang menghasilkan kesimpulan rasional, kesimpulan berdasarkan 

pertimbangan akal.  

                                                           
1
Abdurahmat Fathoni, Metodologi Penilitian & Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta : Rineka 

Cipta 2011), h. 93. 
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3. Pragmatisme dikembangkan antara lain oleh Charles Sander Peirce dari 

Amerika, teorinya menyatakan bahwa nilai kebenaran dapat dicapai 

melalui penyelidikan yang berorientasi pada kepentingan masa kini dan 

masa datang. 

 

B. Jenis dan Desain Penelitian  

Jenis data penelitian ini berupa data kuantitatif, data kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, 

dengan  tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
2
 

 

Desain penelitian ini menggunakan desain korelasi. Desain korelasi 

merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan antara dua atau beberapa variabel.
3
 Desain ini dipilih untuk menyelidiki 

hubungan antara hasil pengukuran terhadap dua variabel yang berbeda dalam 

waktu yang bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada 

hubungan antara variabel EQ dan kebiasaan membaca dengan keterampilan 

menulis karangan narasi peserta didik SD Negeri 04 Kagungan Ratu Kecamatan 

Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

                                                           
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung :IKAPI, 2014), 

h.8 
3
 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Rineka Cipta: Jakarta, 2000), hal.326. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitiaan 

Penelitian ini dilakukan di SDN 04 Kagungan Ratu pada kelas IV tahun ajaran 

2016/2017. Penelitian dilakukan pada semester genap tahun 2016/2017, yang 

meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan, meliputi: pengajuan judul, pembuatan proposal, survey 

di sekolah yang bersangkutan, permohonan izin dan penyusunan 

instrument. 

2. Tahap pelaksanaan, yaitu kegiatan yang berlangsung di lapangan yang 

meliputi uji coba instrument dan pengambilan data instrument yang telah 

diuji validitas dan reabilitasnya. 

3. Tahap akhir, yaitu pengelolahan data dan penyusunan laporan penelitian. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi oprasional variabel adalah uraian yang berisikan sejumlah indikator 

yang dapat diamati dan diukur untuk mengidentifikasi variabel atau konsep yang 

digunakan. Untuk mendapatkan kesamaan pengertian agar diperoleh komunikasi 

yang benar dan tidak terjadi penaksiran yang salah tentang pengertian ubahan, 

maka setiap ubahan tersebut perlu di definisikan secara operasional. 
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Tabel 3 

Definisi operasional 

No  Variabel  Definisi 

Operasional  

Alat Ukur Cara 

Ukur 

Hasil Ukur  Skala 

ukur 

1 Variabel bebas  

(X1) adalah 

kecerdasan 

emosional  

Kemampuan 

kecerdasan 

emosional dan 

peserta didik 

yang dilakukan 

disekolah 

maupun diluar 

lingkungan 

sekolah   

Kuesioner dengan 

menggunakan skala 

likert sebagai 

pengukur besaran 

variabel dengan 

besaran skala dari 1-

4 dengan contoh 

sebagai berikut 

a.sangat setuju 

b. setuju  

c. tidak setuju 

d. sangat tidak setuju 

 

Menye

barkan 

angket  

Dengan menggunakan 

rumus : 

N = Sp X 100 % Sm 

Ket : 

Sp= Jumlah skor yang 

didapat 

Sm= Jumlah skor 

maksimal 

Kriteria: 

0: skala kecerdasan 

emosional rendah jika 

score 52- 33 

1: skala kecerdasan 

emosional sedang/ 

rata rata jika score 63- 

53 

2: skala kecerdasan 

emosional tinggi 

apabila score 80- 64 

Nominal 

2 Variabel 

bebas(X2) adalah 

kebiasaan 

membaca  

Kebiasaan 

membaca 

peserta didik 

yang dilakukan 

di sekolah 

maupun diluar 

lingkungan 

sekolah 

Angket yang terdiri 

dari 11 pertanyaan  

Menye

barkan 

angket  

0: kebiasaan membaca 

yang rendah jika score 

< 33 

1: kebiasaan membaca 

yang tinggi apabila 

score ≥ 33 

Nominal 

3 Variabel terikat 

(Y) adalah 

keterampilan 

menulis karangan 

narasi 

Keterampilan 

menulis 

karangan 

narasi peserta 

didik  

Hasil lembar kerja 

siswa 

observa

si 

0:keterampilan 

menulis rendah jika 

score < 60 

1:keterampilan 

menulis cukup jika 

score  70-75 

2:keterampilan 

menulis baik jika 

score > 75 

Nominal  
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1. Kecerdasan emosional dalam penelitian ini adalah kemampuan emosional 

yang dimiliki oleh peserta didik yang dilakukan baik di sekolah maupun di 

luar lingkungan sekolah menyangkut materi yang menambah ilmu 

pengetahuan. Penelitian ini dilakukan dengan menyebar lembar angket. Skala 

kecerdasan emosional yang digunakan dalam penelitian ini di adaptasi dari 

Guardian Unlimited EQ Test yang berpijak pada pemikiran Salovey dan 

Mayer untuk mengungkapkan kecerdasan emosional siswa. Skala pengukuran 

kecerdasan emosional ini berisi 40 item pertanyaan . 

 

Tabel 4 

Skor Total Skala Kecerdasan Emosional  

Pilihan Jawaban Nilai 

Sangat setuju 4 

Setuju 3 

Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 

 

 

2. Kebiasaan membaca dalam penelitian ini adalah kebiasaan membaca yang 

digunakan siswa untuk belajar. Baik itu di lingkungan sekolah seperti 

perpustakaan maupun diluar lingkungan sekolah. Data dari kebiasaan 
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membaca diperoleh dengan menggunakan angket berupa pertanyaan yang 

diberikan kepada peserta didik. 

3. Keterampilan peserta didik dalam menulis karangan narasi adalah besarnya 

indeks prestasi (IP) / nilai pada rapor yang dicapai siswa pada saat penelitian 

dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan observasi dan dokumentasi pada 

peserta didik.  

4. Identifikasi Variabel 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keterampilan menulis karangan 

narasi peserta didik. Variabel-variabel bebasnya adalah kecerdasan emosional 

dan kebiasaan membaca. Hubungan antara variable-variabel bebas dengan 

variabel terikat dapat dilihat pada paradigma di bawah ini : 

Gambar 1. Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterampilan 

Menulis Karangan 

Narasi 

EQ 

Kebiasaan Membaca 
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E.  Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populai ialah keseluruhan unit elementer yang parameternya akan 

diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap sampel 

penelitian.
4
 Populasi dibedakan kedalam dua macam populasi sampling dan 

populasi sasaran. Populasi sampling adalah keseluruhan unit elementer yang 

terdapat di daerah lokasi penelitian, sedang populasi sasaran adalah sebagian 

dari populasi sampling yang parameternya akan diduga melalui penelitian 

terhadap sampel. Dengan demikian sampel merupakan wakil sah bagi 

populasi sasaran, bukan bagi seluruh populasi sampling. Berdasarkan data 

yang diperoleh SDN 04 Kagungan Ratu memiliki 136 peserta didik. 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti
5
. Dalam 

penelitian ini di ambil kelas IV dengan alasan bahwa kelas atas harus mampu 

menulis karangan narasi dengan baik. 

 

F. Teknik Pengambilan Sampel 

1. Teknik Sampling 

Sampling adalah penentuan sampel dari suatu populasi. Sedangkan 

teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. 

                                                           
4
 Ibid, h.103. 

5
 Sharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Yogyakarta: PT  Rineka 

cipta, 2010), h. 174. 
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Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik random 

sampling dengan cara undian. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Membuat suatu daftar yang berisi semua subyek, obyek, gejala, peristiwa, 

atau kelompok yang ada dalam populasi. 

b. Memberikan kode-kode yang berwujud angka-angka untuk tiap subyek, 

obyek gejala, peristiwa, atau kelompok yang dimaksudkan dalam poin a. 

c. Menuliskan kode-kode itu masing-masing dalam satu lembar kertas kecil. 

d. Menggulung kertas tersebut. 

e. Memasukan golongan-golongan kertas itu ke dalam kaleng/tempolong. 

f. Mengocok kaleng/tempolong tersebut. 

g. Mengambil kertas gulungan sebanyak yang dibutuhkan. 

G. Instrumen Penelitian 

Seperti yang telah dikemukakan di atas, alat atau instrumen yang digunakan 

untuk mengumpulkan data penelitian ialah angket dan dokumentasi. Ubahan gaya 

belajar dan minat baca instrumennya adalah angket. Sedangkan untuk ubahan 

prestasi belajar siswa dengan menggunakan dokumentasi. 

 

Soal angket dapat digunakan sebagai alat ukur yang baik apabila angket 

terbukti valid dan realibel, dengan demikian akan diadakan uji validitas dan uji 

reliabilitas 
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a) Kisi kisi instrumen penelitian kecerdasan emosional menurut Fret 

Luthans dan Daniel Goleman 

Tabel 4  

Kisi- kisi instrument 

NO Indikator No Item Jumlah Skala Sumber Data 

1 Pengenalan Diri 14, 30, 9 3 Likert Peserta Didik 

2 Manajemen Diri 12, 29, 35, 23,9,7 6 Likert Peserta Didik 

3 Motivasi 21, 26, 11,22, 18, 

27, 36, 19, 5 

9 Likert Peserta Didik 

4 Empati 20, 30, 31, 34, 38, 

13, 8, 4, 15, 10 

10 Likert Peserta Didik 

5 Keterampilan 

Sosial 

26, 27, 2, 24, 25, 

6, 28, 32, 33, 1, 3, 

17 

12 Likert Peserta Didik 

 Total  40   

 

H.  Uji Validitas  

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketetapan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi 

ukurnya
6
. Suatu instrumen dikatakan valid atau memiliki validitas bila instrumen 

tersebut benar-benar mengukur aspek atau segi yang akan diukur. 

 

Untuk menguji validitas instrumen penelitian yang berupa soal tes berpikir 

kreatif peserta didik, dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi yang dikenal 

dengan rumus korelasi product moment sebagai berikut: 

 

                                                           
6
 Saifudin Azwar,Evaluasi Pendidikan (Malang: UIN maliki press, 2005), h. 36. 
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𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 𝑋𝑌 −   𝑋   𝑌 

  𝑁 𝑋2 −   𝑋 2 −  𝑁 𝑌2 −   𝑌 2 
 

Di mana: 

𝑟𝑥𝑦   = koefisien korelasi 

𝑋  = skor item 

𝑌  = skor total 

𝑁  = banyaknya subyek 

Setelah diperoleh 𝑟𝑥𝑦  kemudian dikonsultasikan dengan harga kritik 𝑟 momen 

produk. Apabila 𝑟𝑥𝑦 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka dikatakan butir soal itu valid. 

 

I. Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah ketetapan atau ketelitian suatu alat ukur. Suatu tes dapat 

dikatakan terpercaya apabila hasil yang dicapai konstan/tetap atau tidak 

menunjukkan perubahan yang berarti
7
, suatu tes dikatakan reliabel Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   dimana koefisien 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   adalah 0,3 untuk menguji reliabilitas tes 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik, penulis menggunakan rumus 

alpha: 

                                                           
7
 Ibid, h. 36. 
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 𝑟11 =
𝑘

 𝑘−1 
 1 −

 𝑠𝑖2

𝑠𝑡2   

Di mana: 

1) 𝑘 = mean kuadrat antara subyek 

2)  𝑠𝑖2 = mean kuadrat kesalahan 

3) 𝑠𝑡2 = varians total 

Adapun untuk rumus mencari varians total dan varians item adalah: 

a) 𝑠𝑡2 =
 𝑋𝑡2

𝑛
−

  𝑋𝑡2 

𝑛2  

b) 𝑠𝑖2 =
𝐽𝐾𝑖

𝑛
−

𝐽𝐾𝑠

𝑛2  

Di mana : 

(1) 𝐽𝐾𝑖 = jumlah kuadrat seluruh skor item 

(2) 𝐽𝐾𝑠 = jumlah kuadrat subyek 

J. Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah sampel penelitian dari populasi 

yang normal atau tidak. Untuk menguji normalitas ini digunakan metode Liliefors 

berikut: 

1. Hipotesis  

𝐻0: sampel berasal dari populasi normal 

𝐻1: sampel tidak berasal dari populasi normal 

h. Tingkat signifikansi: ∝= 0,05 
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a. Statistik uji : 𝐿 = 𝑀𝑎𝑥 𝐹 𝑧𝑖 − 𝑆 𝑧𝑖  , 

Dengan 𝑧𝑖 =
 𝑥𝑖−𝑥  

𝑠
, s = standar deviasi, 𝐹 𝑧𝑖 =  𝑍 ≤ 𝑧𝑖  

     𝑧~𝑁 0,1 ;𝑆 𝑧𝑖 = 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑍 ≤ 𝑧𝑖  

1) Daerah kritis :  𝐿 𝐿 > 𝐿𝛼 ,𝑛  

2) Keputusan uji:  

𝐻0 𝑑𝑖𝑡𝑜𝑙𝑎𝑘 𝑗𝑖𝑘𝑎 

∈ 𝐷𝑘 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝐻0 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑑𝑖𝑡𝑜𝑙𝑎𝑘 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝐿 𝑏𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝐷 

 

K. Uji Homogenitas Variansi 

Uji homogenesis digunakan untuk menguji apakah populasi mempunyai 

variansi yang sama atau tidak. Untuk menguji homogenetis ini digunakan uji 

variansi terbesar dengan prosedur sebagai berikut: 

 

Langkah-langkah menghitung uji homogenitas : 

a. Mencari Varians/Standar deviasi Variabel 𝑋 dan 𝑌, dengan rumus: 

𝑆𝑥
2 =   

𝑛 𝑥2 −   𝑥 2

𝑛(𝑛 − 1)
 

𝑆𝑦
2 =   

𝑛 𝑦2 −   𝑦 2

𝑛(𝑛 − 1)
 

3) Mencari 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dengan dari varians 𝑋 dan 𝑌, dengan rumus : 
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𝐹 =
𝑆𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑆𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Keterangan:  𝐹 = statistik uji 𝐹 

   𝑆 = standar deviasi 

4) Hipotesis  

𝐻0 = 𝜎12 =  𝜎22 (varian data homogen) 

𝐻1 = 𝜎12 ≠  𝜎22 (varian data tidak homogen) 

5) Membandingkan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dengan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  pada tabel distribusi 𝐹, 

dengan jika  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , berarti data homogen dan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , berarti tidak homogen. 

L. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian ex post facto maka 

teknik pengumpulan datanya adalah dengan mengumpulkan beberapa data sesuai 

dengan variabel tanpa melakukan manipulasi. Oleh karena itu terlebih dahulu 

peneliti mengidentifikasi variabel-variabel penelitian ini kemudian menentukan 

teknik untuk mengumpulkan data berdasarkan variabel-variabel tersebut 

1. Identifikasi Variabel 

a. Variable bebas terdiri dari:  EQ (X1) dan kebiasaan membaca (X2). 

b. Variable terikatnya adalah keterampilan menulis narasi (Y). 

 

2. Penyusunan instrument 

a. EQ 
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Data tentang EQ diperoleh dengan menggunakan tes EQ Goleman. 

b. Kebiasaan Membaca 

Data tentang kebiasaan membaca juga diperoleh dengan menggunakan angket 

berupa pertanyaan tertutup yang dijawab oleh responden dengan memilih 

salah satu jawaban dari setiap pertanyaan yang telah disediakan oleh peneliti. 

c. Keterampilan Menulis Narasi 

Data tentang keterampilan menulis narasi diperoleh dengan menggunakan tes 

subjektif berupa soal mengarang menulis petunjuk yang dijawab oleh 

responden dengan membuat karangan narasi. Untuk memperoleh data dalam 

penelitian ini menggunakan metode angket (kuesioner) dan dokumentasi. 

1) Angket  

Angket atau questionnairre adalah daftar pertanyaan yang di  

distribusikan melalui pos untuk diisi dan di kembalikan atau dapat juga di 

jawab di bawah pengawasan peneliti.
8
 Angket digunakan untuk 

mendapatkan keterangan dari sampel atau sumber yang beraneka ragam 

yang lokasinya sering tersebar di daerah yang luas, nasional ada kalanya 

internasional. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan metode angket 

ialah metode untuk mendapatkan data dengan daftar isian atau skala 

pertanyaan yang diberikan kepada subyek penelitian. Data yang akan 

diperoleh dengan metode angket ini adalah gaya belajar dan minat baca. 

                                                           
8
 Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara,2008), h.128.   
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Jenis angket dapat di bagi menurut sifat jawaban yang di inginkan (1) 

tertutup, (2) terbuka atau, (3) kombinasi kedua macam itu dan cara 

menyampaikan atau administrasi angket itu. Angket yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah angket tertutup. 

2) Dokumentasi  

Menurut Suharsimmi Arikunto metode bantu yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dokumentasi. Metode dokumentasi pada penelitian ini 

digunakan untuk memperoleh data siswa atau nama-nama siswa dan daftar 

nilai.
9
 Metode dokumentasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan 

data dengan menggunakan bahan-bahan yang telah tersedia. Data yang 

akan diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi ini adalah hasil 

belajar siswa yang diperoleh melalui rapor siswa dan bagian pengajaran. 

3) Tes 

Tes sebagai instrument pengumpulan data adalah serangkaian 

pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan, intelegensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok.
10

 Metode tes pada penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang berpikir kreatif matematis peserta didik. Test 

diberikan pada saat akhir pembelajar. 

 

                                                           
9
  Suharsimi Arikunto,Loc.Cit. h. 201. 

10
 Subana dkk. Statistik Pendidikan( Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 28-29. 
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M. Teknik Analisis Data 

 Karena peneliti bermaksud untuk membuat kesimpulan dari sampel yang 

berlaku untuk seluruh populasi, maka analisis data yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah menggunakan statistic inferensial khususnya statistic parametris. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linier berganda karena dalam penelitian ini terdapat lebih dari 2 variabel yaitu 2 

variabel bebas (X1 dan X2) dan 1 Variabel terikat (Y). Maka dari itu, untuk 

menentukan hubungan antara y dengan X1, X2 dapat digunaka permodelan 

sebagai berikut: 

         

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + ......β k Xk + ε 

 

Keterangan: 

k  = banyaknya variabel bebas 

β0 = konstanta regresi 

β1 = koefieisn regresi parsial untuk variabel independen I; 

menunjukkan bertambahnya y apabila variabel independen I meningkat 1 

unit dan variabel independen lainnya tidak berubah 

X2 dapat berupa X1 2 (suku non linear dari X1)  
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Profil  SD Negeri 04 Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang 

Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat 

1. Sejarah Singkat Berdirinya SD Negeri 04 Kagungan Ratu  

SD Negeri 05 Kagungan Ratu didirikan pada Januari 1987,  dan 

mulai   beroperasi tahun 1988. Luas tanah 10.000 M
2
,  luas 

bangunan 1.000 576M
2
. Lokasi SD Negeri 04 Kagungan Ratu 

beralamat di Desa Kagungan Ratu, Kecamatan Tulang Bawang 

Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
1
 

 

Pada awal beroprasi SD Negeri 04 Kagungan Ratu dipimpin oleh 

Bapak Drs. Ali Akman mulai menjabat pada tahun 1988-2005, 

kemudian digantikan oleh Bapak Basuki, S.Pd pada tahun 2005-

2010, kemudian digantikan lagi oleh Bapak Taslim, S.Pd.I pada 

tahun 2010-2015, lalu berikutnya digantikan lagi oleh Bapak Joko 

Susilo, S.Pd pada tahun 2015 hingga sekarang.
2
 

 

 

 

                                                           
1
 Profil SD Negeri 04 Kagungan Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten 

Tulang Bawang Barat. 
2
 Yanto Cahyadi, Staf Tata Usaha SD Negeri 04 Kagungan Ratu, wawancara tanggal 

12 Januari 2017. 
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2. Struktur Organisasi SD Negeri 04 Kagungan Ratu Kecamatan 

Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat 

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dewan Komite 

WK.UR.Sarana 

Prasarana 

WK.UR.Kesiswaan WK.UR.Kurikulum 

Tata Usaha 

Wakil Kep. Sekolah 

Kepala Sekolah 

WK.UR.Humas 

Jabatan 

Wakil Kelas I 

Wakil Kelas II 

Wakil Kelas III 

Wakil Kelas VI 

Wakil Kelas V 

Wakil Kelas VI 

GURU 

PESERTA DIDIK 
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3. Keadaan Guru dan Karyawan SD Negeri 04 Kagungan Ratu 

Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang 

Barat 

Tabel 6 

Data Guru SD Negeri 04 Kagungan Ratu 

Tahun Ajaran 2016/2017 

No Nama Jabatan  

1 Joko Susilo, S.Pd Kepala Sekolah 

2 Sukemi, S.Pd Guru Kelas 

3 Sunarwan, S.Pd.I Guru Pai 

4 Turisah, S.Pd Guru Kelas 

5 Adi Guna, S.Pd Guru Kelas 

6 Subani Guru Kelas 

7 Mardiana, S.Pd Guru Kelas 

8 Sutrisni, S.Pd Guru Kelas 

9 Afifah Fitriana, S.Pd.I Guru BTA 

10 M.Husen Yurilaide Guru Olah Raga 

11 Vivi Putri Islam  Guru Bahasa Daerah 

12 Mella Dwinanda Guru Bahasa Inggris 

13 Yanto Cahyadi Tata Usaha dan 

Operator 

14 Sutikno  Penjaga Sekolah 
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4. Keadaan Sarana dan Prasarana SD Negeri 04 Kagungan Ratu 

Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang 

Barat 

 

Tabel 7 

Data Jumlah Ruangan SD Negeri 04 Kagungan Ratu 

Tahun Ajaran 2016/2017 

No Pemanfaatan Gedung / Jenis Ruang Jumlah Ruang 

1 Ruang Kepala Sekolah 1 

2 Ruang Dewan Guru 1 

3 Ruang Staf Tata usaha 1 

4 Perpustakaan  1 

5 Ruang kelas 6 

6 Ruang UKS 1 

7 Ruang komputer 1 

8 Musholah  1 

9 Toilet Guru 2 

10 Toilet Siswa 3 

11 Kantin 1 

12 Lapangan  1 

Jumlah 20 

 

5. Pelaksanaan Belajar Mengajar SD Negeri 04 Kagungan Ratu 

Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang 

Barat 

a. Visi dan Misi SD Negeri 04 Kagungan Ratu 

V i s i :  

Menuju sekolah yang berkualitas, disiplin berdasarkan ilmu 

iman, dan taqwa. 

 



61 
 

M  i s i : 

1. Menumbuhkan penghayatan dan pengalaman ajaran agama 

bagi siswa. 

2. Melaksanakan pembelajaran yang efektif bagi guru dan 

murid. 

3. Mrnunjukkan sikap disiplin bagi semua warga sekolah. 

4. Mengembangkan pengetahuan iptek, bahasa, olahraga, dam 

seni budaya. 

5. Menumbuhkan sikap toleran , tanggung jawab, mandiri, dan 

cinta tanah air. 

6. Menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah 

dengan lingkungan. 

 

 

B. Gambaran Umum Penelitian 

1. Profil Sampel Penelitian (Responden) 

a. Profil Sampel Penelitian (Responden) Berdasarkan Jenis 

Kelamin  

Berdasarkan data yang didapatkan dari responden, dapat 

dikelompokan menjadi dua kategori yaitu laki-laki dan 

perempuan, dalam menentukan sampel penelitian (responden) 

penulis menggunakan teknik Purposive Random Sampling atau 

secara acak, jadi sampel yang didapatkan tidak terfokus pada 
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laki-laki atau perempuan. Data profil responden berdasarkan 

jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :  

Tabel 8 

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin N 

1 Laki-Laki 12 

2 Perempuan 28 

Jumlah N=40 

  

 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah perempuan lebih banyak dari 

jumlah laki-laki. Karena keseluruhan sampel penelitian yang berjenis 

perempuan berjumlah 28 siswa dan jumlah responden laki-laki hanya 

berjumlah 12 siswa. Tabel di atas dapat pula di gambarkan dalam grafik 

di bawah ini : 

Gambar IV.1 

Grafik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
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b. Profil Sampel Penelitian Berdasarkan Nilai Keterampilan 

Menulis Karangan Narasi 

Data hasil keterampilan menulis karangan narasi siswa semester 

satu kelas IV SD Negeri 04 Kagungan Ratu Kecamatan Tulang 

Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, penulis 

mendapatkan data menggunakan tes subjektif. Berikut ini penulis 

cantumkan data hasil belajar yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 9 

Data Hasil Keterampilan Menulis Karangan Narasi Siswa Semester 

Satu Kelas IV SD Negeri 04 Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang 

Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

 

 

 

 

Sumber : Tes Subjektif SD Negeri 04 Kagungan Ratu Kelas 4  

 *Lampiran 3 

 

 

c. Profil Sampel Penelitian Berdasarkan Nilai Kecerdasan 

emosional 

Data nilai kecerdasan emosional siswa semester satu kelas IV 

SD Negeri 04 Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik 

Kabupaten Tulang Bawang Barat, penulis mendapatkan data 

menggunakan metode angket yang terdiri dari 40  item pertanyaan. 

Berikut ini penulis cantumkan data hasil belajar yaitu sebagai 

berikut : 

 

Nama Siswa/i Keterangan 

Aji Bima Saputra Tinggi  

Dafa Febri Saputra Sedang  

Eka Miftahul Jannah Cukup 
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 Tabel 10 

Data Nilai Angket Kecerdasan Emosional 

No Nilai Angket Siswa  Keterangan 

1. 30-39 0 Rendah 

2. 40-49 31 Sedang  

3. 50-59 9 Tinggi 

Jumlah 40  

 *Data selengkapnya pada Lampiran 4 

 

d. Profil Sampel Penelitian Berdasarkan Kebiasaan Membaca 

Data nilai kebiasaan membaca, penulis mendapatkan data 

menggunakan metode angket yang terdiri dari 30 item penyataan 

yang mencakup satu variabel bebas, dengan kisi kisi pertanyaan 

antara lain: frekuensi membaca, tujuan membaca, dan usaha yang 

dilakukan. Dari nilai angket yang diperoleh, skor terendah yaitu 40 

dan skor tertinggi 54  Berikut ini penulis cantumkan data hasil 

belajar yaitu sebagai berikut :  

Tabel 11 

Data Nilai KebiasaanMembaca 

No Nilai Angket Siswa  Keterangan 

1. 30-39 0 Rendah 

2. 40-49 30 Sedang  

3. 50-59 10 Tinggi 

Jumlah 40  

*Data selengkapnya pada Lampiran 5 
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C. Uji Coba Instrumen 

1) Uji Validitas  

 

Untuk menganalisis validitas dan reliabilitas angket butir soal 

kecerdasan emosional dan kebiasaan membaca, penulis melakukan uji 

coba kepada responden di luar sampel, yang berjumlah 20 responden 

dengan memberikan angket 16 soal dari angket kecerdasan emosional 

akan dijelaskan pada tabel di bawah ini:  

a. Angket kecerdasan emosional 

Dibawah ini merupakan tabel analisis validitas soal angket 

kecerdasan emosional visual, r(@)(n)= r(0,05)(20)= 0,444 ,dengan kriteria :  

1. Apabila rhitung >rtabel maka instrumen vali, sebaliknya tidak valid 

2. Apabila probabilitas (sig) < 0,05 maka instrumen valid, 

sebaliknya tidak valid 

Tabel 12  

Hasil Analisis Validitas Kecerdasan Emosional 

Item 

Pertanyaan 

rhitung rtabel Kondisi Significant Simpulan 

Butir 1 0,761 0,444 H>T 0,000 Valid 

Butir2 0,536 0,444 H>T 0,015 Valid 

Butir3 0,646 0,444 H>T 0,002 Valid 

Butir4 0,519 0,444 H>T 0,019 Valid 

Butir5 0,503 0,444 H>T 0,024 Valid 

Butir6 0,697 0,444 H>T 0,001 Valid 

Butir7 0,593 0,444 H>T 0,006 Valid 

Butir8 0,756 0,444 H>T 0,000 Valid 

Butir9 0,714 0,444 H>T 0,000 Valid 

Butir10 0,795 0,444 H>T 0,000 Valid 

Butir11 0,690 0,444 H>T 0,001 Valid 

Butir12 0,704 0,444 H>T 0,001 Valid 

Butir13 -,088 0,444 H<T 0,711 Tidak valid 

Butir14 0,530 0,444 H>T 0,016 Valid 
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Butir15 0,639 0,444 H>T 0,002 Valid 

Butir16 0,236 0,444 H<T 0,317 Tidak valid 

 *Sumber : Diolah dari data lampiran 6 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 16 soal angket 

hanya 14 soal angket yang valid. Dapat dilihat pula item 13 dan 16 tidak 

valid karena, rtabel>rhitung atau probalitasnya 0,4444 > -,088 dan 0,4444 > 

0,236. 

 

 

b. Angket Kebiasaan  Membaca  

Dibawah ini merupakan tabel analisis validitas soal angket minat 

baca, r(@)(n)= r(0,05)(20)= 0,444 ,dengan kriteria :  

1. Apabila rhitung >rtabel maka instrumen valid, sebaliknya tidak valid 

2. Apabila probabilitas (sig) < 0,05 maka instrumen valid, 

sebaliknya tidak valid. 

 

 

Tabel 13 

Hasil Analisis Validitas Kebiasaan Membaca 

Item 

Pertanyaan 

rhitung rtabel Kondisi Significant Simpulan 

Butir 1 0,445 0,444 H>T 0,049 Valid 

Butir2 0,749 0,444 H>T 0,000 Valid 

Butir3 0,511 0,444 H>T 0,021 Valid 

Butir4 0,399 0,444 H<T 0,081 Tidak valid 

Butir5 0,418 0,444 H<T 0,067 Tidak valid 

Butir6 0,602 0,444 H>T 0,005 Valid 

Butir7 0,674 0,444 H>T 0,001 Valid 

Butir8 0,573 0,444 H>T 0,008 Valid 

Butir9 0,306 0,444 H<T 0,190 Tidak valid 

Butir10 0,674 0,444 H>T 0,001 Valid 

Butir11 0,611 0,444 H>T 0,004 Valid 

Butir12 0,566 0,444 H>T 0,009 Valid 
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Butir13 0,584 0,444 H>T 0,007 Valid  

Butir14 0,638 0,444 H>T 0,002 Valid 

Butir15 0,685 0,444 H>T 0,001 Valid 

Butir16 0,809 0,444 H>T 0,000 Valid  

 *Sumber : Diolah dari data lampiran 7 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 16 soal angket 

hanya 13 soal angket yang valid. Dapat dilihat pula item 4,5 dan 9 tidak 

valid karena, rtabel>rhitung atau probalitasnya 0,4444 > 0,399; 0,4444 > 

0,418; 0,444 > 0,306. 

Dibawah ini ringkasan hasil perhitungan validitas angket 

kecerdasan emosional dan kebiasaan membaca yang dibantu oleh 

program SPSS.17. 

Tabel 14 

Ringkasan Perhitungan Validitas 

Variabel Jumlah item 

semula 

Jumlah item 

gugur 

Nomor 

item gugur 

Jumlah 

item valid 

X1 16 2 13,16 14 

X2 16 3 4,5,9 13 

X3 16 3 6,10,12 13 

X4 16 3 4,5,9 13 

 

 

2) Uji Reliabilitas 

Dari hasil perhitungan reliabelitas menggunakan program SPSS.23, maka 

dapat dilihat pada lampiran 12. Dari hasil analisis insrumen tersebut dapat 

dilihat n kasus keempat variabel bebas 20 orang responden, n untuk item yang 

dianalisis hanya untuk item-item yang valid saja, kemudian r alpha yang 
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diperoleh masing-masing variabel bebas dikonsultasikan dengan daftar 

Interprestasi koefisien r sebagai berikut : 

 

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi  

a. 0,800 sampai dengan 1,000 : sangat tinggi 

b. 0,600 sampai dengan 0,800 : tinggi 

c. 0,400 sampai dengan 0,600 : cukup 

d. 0,200 sampai dengan 0,400 : rendah 

e. 0,000 sampai dengan 0,200 : sangat rendah
3
 

 
 

 

Tabel 15 

Ringkasan Hasil Perhitungan Realibilitas 

Variabel Koefisien Alpha Jumlah Item Keterangan 

X1 0,891 14 Sangat Tinggi 

X2 0,872 13 Sangat Tinggi 

X3 0,895 13 Sangat Tinggi 

X4 0,872 13 Sangat Tinggi 

 

D. Teknik Analisis Data  

Analisis data diawali dengan dua langkah dengan pengujian dengan 

persyaratan analisis yaitu uji normalitas, dan lineritas. 

1. Uji normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah sampel yang diambil 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Pengujian normalitas 

data dalam penelitian ini menggunakan rumus Lilliefors dengan 

bantuan SPSS. 

 

                                                           
3
 Suharsimi Arikunto.Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik.2002.Hal.75 
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Suatu data dikatakan normal apabila L hitung lebih kecil dari L tabel. 

Untuk melihat sebaran skor dalam uji normalitas dapat dilihat pada uji 

Kolmogorov-Smirnov. *(Dapat dilihat pada lampiran 13) 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada variabel bebas skala kecerdasan 

emosional  diketahui nilai statistiknya sebesar 0,116 dengan signifikansi 

sebesar 0,192 (p>0,05); dan kebiasaan membaca diketahui nilai 

statistiknya sebesar 0,097 dengan signifikansi sebesar 0,200 (p>0,05) .  

Hal ini menunjukkan distribusi skor skala kecerdasan emosional dan 

kebiasaan membaca pada subjek penelitian adalah normal. Pada 

variabel keterampilan menulis karangan narasi, nilai statistiknya 0,070 

dengan signifikansi sebesar 0,200 (p>0,05); maka data yang diperoleh 

dari lapangan berdistribusi normal  

Kemudian jika suatu distribusi data normal, dapat dilihat juga pada uji 

Q-Q Plot, disini jika distribusi data normal, maka data akantersebar 

disekeliling garis. Q-Q Plot kecerdasan emosional dan keterampilan 

menulis karangan narasi tersebar pada garis lurus, jadi kesimpulannya 

data tersebut normal. *(Dapat dilihat pada lampiran 14).   

2. Uji Linieritas 

Untuk menguji kelinieran hubungan antara variabel bebas kecerdasan 

emosional, dan kebiasaan membaca dengan keterampilan menulis 

karangan narasi maka digunakan analisis regresi yang dihitung 

menggunakan program SPSS.17 sebagai berikut : 
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Hipotesis 

1. H01 = Tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara 

kecerdasan emosional (X1) dengan keterampilan menulis 

karangan narasi (Y)  

Ha1 = Ada hubungan yang positif  dan signifikan antara 

kecerdasan emosional  (X1) dengan keterampilan menulis 

karangan narasi (Y) 

2. H04 = Tidak ada hubungan yang positif  dan signifikan antara 

kebiasaan membaca (X4) dengan keterampilan menulis karangan 

narasi (Y) 

Ha4 = Ada hubungan yang positif dan signifikan antara kebiasaan 

membaca  (X4) dengan keterampilan menulis karangan narasi 

(Y) 

 

Keputusan :  

A. Korelasi Kecerdasan Emosional  

1) Korelasi antara kecerdasan emosional dengan keterampilan 

menulis karangan narasi 

Terlihat rhitung > rtabel atau 0,873 > 0,312 ( α = 0,05 dan n=40 ), dengan 

demikian H01 ditolak dan Ha1 diterima, kemudian pada probabilitas 

signifikan 0.000 < 0.05 maka H01 ditolak dan Ha1 diterima. 

Kesimpulannya kecerdasan emosional mempunyai hubungan yang 

positif terhadap keterampilan menulis karangan narasi. 

 

Berdasarkan besarnya nilai koefisien r kecerdasan emosional yaitu : 

0,873; jika dikonsultasikan dengan tabel interprestasi r, ternyata 

hubungan antara kecerdasan emosional dengan keterampilan menulis 

karangan narasi termasuk sangat kuat.(*lampiran 14). 
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B. Korelasi Antara Kebiasaan Membaca Dan Keterampilan 

Menulis Karangan Narasi  

1) Korelasi antara Kebiasaan Membaca dengan Keterampilan 

Menulis Karangan Narasi 

Terlihat rhitung > rtabel atau 0,926 > 0,312 (α = 0,05 dan n=40 ), dengan 

demikian H02 ditolak dan Ha2 diterima, kemudian pada probabilitas 

signifikan 0,000 < 0,05 maka H02 diterima. Kesimpulannya kebiasaan 

membaca  mempunyai hubungan yang positif terhadap keterampilan 

menulis karangan narasi. 

 

Berdasarkan besarnya nilai koefisien r ketiga gaya belajar dan minat 

baca yaitu : 0,873; 0,926; 0,965; 0,926; jika dikonsultasikan dengan 

tabel interprestasi r, ternyata hubungan antara ketiga gaya belajar dan 

minat baca dengan hasil belajar termasuk sangat kuat.(*lampiran 14). 

 

3. Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis penelitian ini dilakukan dengan analisis 

regresi. Regresi merupakan suatu proses memperkirakan secara 

sistematis tentang apa yang mungkin terjadi di masa yang akan 

datang berdasarkan informasi masa lalu dan masa sekarang yang 

dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Prediksi tidak 

memberikan jawaban pasti tentang apa yang akan terjadi, 

melainkan berusaha mencari pendekatan apa yang akan terjadi. 

Regresi dapat dianalisis karena didasari oleh hubungan fungsional 

atau hubungan sebab akibat (kausal) variabel bebas (X) terhadap 
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variable terikat(Y). Keberartian dari regresi dibuktikan dari 

perolehan nilai Fhitung melalui uji F. Sehingga dengan demikian 

diperoleh keberartian dari prediksi hasil analisis regresi sederhana 

maupun regresi ganda untuk tiga prediktor pada penelitian ini. 

 

Analisis regresi dan analisis korelasi mempunyai hubungan yang 

sangat kuat dan mempunyai keeratan. Setiap analisis regresi 

dipastikan terdapat analisis korelasi, namun analisis korelasi belum 

tentu dilanjutkan dengan  analisis  regresi.  Koefisien  korelasi  

sederhana  untuk  populasi diberi simbol r dan R untuk perolehan 

koefisien korelasi ganda. Nilai koefisien korelasi  sederhana  

maupun  korelasi  ganda  digunakan untuk menentukan kontribusi 

dari variabel bebas terhadap variabel bebasnya dengan melakukan 

perhitungan pada koefisien determinasinya. 

 

Hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol (Ho), sedangkan hipotesis 

yang diajukan berdasarkan teori merupakan hipotesis alternatif 

(Ha). Adapun  hipotesis  nol  (Ho)  merupakan  lawan  dari  

hipotesis  alternatif (Ha), yang mana apabila hasil pengujian 

menerima Ho berarti Ha ditolak dan begitu juga sebaliknya. 

Berikut ini analisis dari hasil hitung menggunakan program 

SPSS.23. 
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a) Analisis linier sederhana  

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh gaya belajar 

visual, auditorial, kinestetik, dan minat baca secara  sendiri-sendiri  

dengan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 04 Kagungan Ratu. 

Sebelum menganalisis uji pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat, maka terlebih dahulu diuji kelinieritas garis regresi dengan 

menggunakan tabel anava, dan dibantu oleh program SPSS.23. 

1) Uji Kelinieran Regresi 

Untuk melakukan uji linieritas diperlukan adanya rumusan hipotesis 

sbb:  

H0 : model regresi berbentuk linier 

H1 : model regresi berbentuk non linier ( lampiran 15 ) 

Kriteria pengujian hipotesis  bisa dilakukan dengan dua pilihan yaitu : 

1. Menggunakan koefisien sig. Dari deviation from linierity pada tabel 

anava dengan α (5%/1%), dengan ketentuan apabila niai sig. pada 

deviation from linierity > α maka H0 diterima, sebaliknya tidak diterima. 

2. Menggunakan harga koefisien F pada baris deviation from linierity pada 

tabel ANOVA dibandingkan F tabe, dengan catatan F hitung ≤ Ftabel 

maka H0 diterima dengan dk pembilang =1 dan dk penyebut = k-2 

sebaliknya H0 ditolak.  
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Maka dari hasil perhitungan diperoleh sebagai berikut : ( berdasarkan 

lampiran 15) 

1. Variabel kecerdasan emosional dengan keterampilan menulis karangan 

narasi 

Menggunakan koefisien (sig.) pada deviation from linierity > α atau 

0,559 > 0,05, dengan demikian kecerdasan emosional terhadap 

keterampilan menulis karangan narasi berbentuk linier. Begitu juga 

dengan menggunakan harga koefisien F pada baris defiation from 

linearity, diperoleh Fhitung < Ftabel denga dk pembilang = 1 dan dk 

penyebut 10 dengan α = 0,05 diperoleh 4,84. Dengan demikian Fhitung < 

F tabel  atau 0,884 < 4,960; maka dapat disimpulkan variabel kecerdasan 

emosional dengan keterampilan menulis karangan narasi mempunyai 

model regresi berbentuk linier. 

 

2. Variabel kebiasaan membaca dengan keterampilan menulis karangan 

narasi 

Menggunakan koefisien (sig.) pada deviation from linierity > α atau 

0,967 > 0,05; dengan demikian kebiasaan membaca terhadap 

keterampilan menulis karangan narasi berbentuk linier. Begitu juga 

dengan menggunakan harga koefisien F pada baris defiation from 

linearity, diperoleh Fhitung < Ftabel denga dk pembilang = 1 dan dk 

penyebut 11 dengan α = 0,05 diperoleh 4,84. Dengan demikian Fhitung < 
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F tabel  atau 0,344 < 4,840; maka dapat disimpulkan variabel kebiasaan 

membaca dengan keterampilan menulis karangan narasi mempunyai 

model regresi berbentuk linier. 

 

2) Perhitungan regresi linier sederhana 

Dari hasil perhitungan dengan bantuan SPSS.17, maka dapatdi 

analisis sebagai berikut :  ( Lampiran 16 ) 

 

a. Perhitungan regresi linier sederhana antara kecerdasan 

emosional terhadap keterampilan menulis karangan narasi 

 

1. Bagian descritive statistik dan correlations 

Rata-rata skor keterampilan menulis karangan narasi dari 

jumlah sampel 40 diperoleh sebesar 73,50 dengan standar 

deviasi 9,78; demikian pula dengan kecerdasan emosional 

sebesar 47,58 dengan standar deviasi sebesar 2,85 dari 40 

sampel.  

Dari output korelasi, hubungan antara kecerdasan emosional 

dengan keterampilan menulis karangan narasi sangat signifikan 

( sig. 0,000 < 0,05 ) dengan nilai koefisien korelasi sebesar 

0,873.  

 

2. Bagian variabebles entered/removed dan model summary 

Variabel enter menunjukan bahwa tidak ada variabel yang 

dikeluarkan (dalam kolom removed kosong) atau dengan kata 
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lain variabel hasil belajar dimasukan dalam perhitungan regresi. 

Sedangkan pada model summary terlihat bahwa r
2
 diperoleh 

sebesar 0,762 atau 76,2% keterampilan menulis karangan narasi 

dipengaruhi oleh kecerdasan emosional, dengan standar deviasi 

estimate sebesar 4,83. 

3. Bagian Anova  

Bagian Anova dipakai untuk menguji keberartian regresi, 

dengan rumus Fhitung = S
2

reg / S
2

sis. Dengan ketentuan Fhitung > 

Ftabel dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut n-1 dan α tertentu 

maka regresi berarti. Dari hasil perhitungan terlihat bahwa 

regresi (b/a) untuk JK (b/a) atau S
2

reg diperoleh sebesar 

2843,050 dan residual atau JK (S) atau S
2

sis sebesar 23,341; dari 

perhitungan diperoleh Fhitung sebesar 121,806 > F tabel  sebesar 

4,090 atau sig. 0.000 < 0.05 dengan demikian regresi dinyatakan 

berarti. 

 

4. Bagian koeficients 

Bagian koeficients adalah untuk melihat persamaan regresi 

linier sederhana dan pengujian hipotesis dengan statistik t. Dari 

hasil perhitungan dapat dilihat bahwa konstanta a = -68,802 

dan koefisien b = 2,991 sehingga persamaan regresinya 

menjadi Y’ = -68,802 + 2,991 X konstanta sebesar -68,802 

menyatakan bahwa jika tidak ada skor kecerdasan emosional ( 
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X=0 ) maka skor keterampilan menulis karangan narasi sebesar 

– 68,802. Koefisien regresi untuk X, satu satuan X maka akan 

meningkatkan hasil belajar sebesar 2,991. Uji t untuk menguji 

signifikansi konstanta dan variabel independen ( kecerdasan 

emosional ). Hipotesis :  

H0 : koefisien regresi tidak signifikan atau kecerdasan 

emosional tidak berpengaruh terhadap keterampilan menulis 

karangan narasi. 

H1 :  koefisien regresi signifikan atau kecerdasan emosional 

berpengaruh terhadap keterampilan menulis karangan narasi, 

apabila thitung > ttabel dengan dk = n-2 dan α (0,05), maka H0 

ditolak. Sebaliknya H0 diterima, dan apabila probabilitas (sig.) 

< 0,05 maka H0 ditolak. Sebaliknya H0 diterima. 

 

Berdasarkan hasil hitung, terlihat bahwa thitung untuk kecerdasan 

emosional sebesar 11,037 > ttabel  2,0252 ( hitungan interpolasi 

), ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima, atau dengan kata lain 

kecerdasan emosional berpengaruh secara signifikan terhadap 

keterampilan menulis karangan narasi. Dan apabila dilihat dari 

probobilitasnya (sig.) ternyata 0,000 < 0,05 dengan demikian 

H0 ditolak dan H1 diterima. Dan ini juga berarti pengaruh 

kecerdasan emosional dengan keterampilan menulis karangan 

narasi. Sangat signifikan. 
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b. Perhitungan regresi linier sederhana antara kebiasaan 

membaca terhadap keterampilan menulis karangan narasi 

 

1. Bagian descritive statistik dan correlations 

Rata-rata skor keterampilan menulis karangan narasi dari jumlah 

sampel 40 diperoleh sebesar 73,50 dengan standar deviasi 9,78; 

demikian pula dengan skor kebiasaan membaca sebesar 47,30 

dengan standar deviasi sebesar 3,082 dari 40 sampel.  

Dari output korelasi, hubungan antara kebiasaan membaca 

dengan keterampilan menulis karangan narasi sangat signifikan ( 

sig. 0,000 < 0,05 ) dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,926.  

2. Bagian variabebles entered/removed dan model summary 

Variabel enter menunjukan bahwa tidak ada variabel yang 

dikeluarkan ( dalam kolom removed kosong ) atau dengan kata 

lain variabel keterampilan menulis karangan narasi dimasukan 

dalam perhitungan regresi. Sedangkan pada model summary 

terlihat bahwa r
2
 diperoleh sebesar 0,857 atau 85,7% 

keterampilan menulis karangan narasi dipengaruhi oleh 

kebiasaan membaca, dengan standar deviasi estimate sebesar 

3,749. 
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3. Bagian Anova  

Bagian Anova dipakai untuk menguji keberartian regresi, dengan 

rumus Fhitung = S
2

reg / S
2

sis. Dengan ketentuan Fhitung > Ftabel dengan 

dk pembilang 1 dan dk penyebut n-1 dan α tertentu maka regresi 

berarti. Dari hasil perhitungan terlihat bahwa regresi (b/a) untuk 

JK (b/a) atau S
2

reg diperoleh sebesar 3195,853 dan residual atau 

JK (S) atau S
2

sis sebesar 14,056; dari perhitungan diperoleh Fhitung 

sebesar 227,558 > F tabel  sebesar 4,090 atau sig. 0.000 < 0.05 

dengan demikian regresi dinyatakan berarti. 

 

4. Bagian koeficients 

Bagian koeficients adalah untuk melihat persamaan regresi linier 

sederhana dan pengujian hipotesis dengan statistik t. Dari hasil 

perhitungan dapat dilihat bahwa konstanta a = -65,437 dan 

koefisien b = 2,937 sehingga persamaan regresinya menjadi Y’ = 

-65,437 + 2,937 X konstanta sebesar -65,437 menyatakan bahwa 

jika tidak ada skor kebiasaan embaca ( X=0 ) maka skor 

keterampilan menulis karangan narasi sebesar – 65,437. 

Koefisien regresi untuk X, satu satuan X maka akan 

meningkatkan keterapilan menulis karangan narasi sebesar 

2,937. Uji t untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel 

independen (kebiasaan membaca). Hipotesis :  
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H0 : koefisien regresi tidak signifikan atau kebiasaan membaca 

tidak berpengaruh terhadap keterampilan menulis karangan 

narasi. 

H1 : koefisien regresi signifikan atau kebiasaan membaca 

berpengaruh terhadap keterampilan menulis karangan narasi. 

Apabila thitung > ttabel dengan dk = n-2 dan α (0,05), maka H0 

ditolak. Sebaliknya H0 diterima, dan apabila probabilitas (sig.) < 

0,05 maka H0 ditolak. Sebaliknya H0 diterima. 

Berdasarkan hasil hitung, terlihat bahwa thitung untuk kebiasaan 

membaca sebesar 15,078 > ttabel  2,0252 ( hitungan interpolasi ), 

ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima, atau dengan kata lain 

kebiasaan membaca berpengaruh secara signifikan terhadap 

keterapilan menulis karangan narasi. Dan apabila dilihat dari 

probobilitasnya (sig.) ternyata 0,000 < 0,05 dengan demikian H0 

ditolak dan H1 diterima. Dan ini juga berarti pengaruh  kebiasaan 

membaca dengan keterampilan menulis karangan narasi. Sangat 

signifikan. 
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b) Analisis Regresi Ganda 

Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis yang ke-4 yaitu 

kecerdasan emosional dan kebiasaan membaca secara bersama-sama 

berpengaruh positif terhadap keterampilan menulis karangan narasi. 

(Lampiran 17) 

Dari hasil perhitungan maka diperoleh hasil sebagai berikut : 

1. Variabebles entered/removed dan model summary  

Variabel enter menunjukan bahwa tidak ada variabel yang 

dikeluarkan (dalam kolom removed kosong) atau dengan kata lain 

variabel kecerdasan emosional, dan kebiasaan membaca  dimasukan 

dalam perhitungan regresi. Pada model summary terlihat bahwa 

koefisien korelasi multipel diperoleh R= 0,980 berarti tingkat 

hubungan antara kecerdasan emosional, dan kebiasaan membaca  

dengan keterampilan menulis karangan narasi termasuk kategori 

kuat dengan R square (R
2
) diperoleh sebesar 0,960 atau 96% 

keterampilan menulis karangan narasi dipengaruhi oleh kecerdasan 

emosional dan kebiasaan membaca dengan standar deviasi estimate 

sebesar 2,028. 

 

2. Tabel Anova 

Tabel ini berfungsi untuk menguji hipotesis penelitian 

diantaranya : 
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H0 : kecerdasan emosional (x1) dan kebiasaan membaca (x2)  tidak 

berpengaruh terhadap keterampilan menulis karangan narasi 

H1 : kecerdasan emosional (x1), dan kebiasaan membaca (x2)   

berpengaruh terhadap keterampilan menulis karangan narasi  . 

 

Hal ini berlaku apabila Fhitung > Ftabel dengan dk pembilang k dan dk 

penyebut n-k-1 dan α tertentu maka H0 ditolak. Sebaliknya H0 

diterima, dan apabila signifikan (sig.) < 0,05 maka H0 ditolak atau 

signifikan. Sebaliknya H0 diterima. Berdasarkan perhitungan terlihat 

bahwa Fhitung sebesar 290,243 > F tabel = 2,860;  atau sig. 0,000 < 0,05 

dengan kata lain H0 ditolak dan H1 di terima. 

 

3. Coefisien  

Bagian ini digunakan untuk persamaan regresi linier multipel dan 

pengujian hipotesis dengan statistik t untuk masing-masing variabel 

independen. Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa konstanta 

a= -77,041 dan koefisien b1 = 0,587 sehingga persamaan regresinya 

menjadi Y’ = 77,041 + 0,587 X1. Konstanta sebesar 77,041 

menyatakan bahwa jika tidak ada skor kecerdasan emosional, dan 

kebiasaan membaca (x=0) maka skor keterampilan menulis 

karangan narasi  77,041. 
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Koefisien regresi X1 sebesar 0,857 menyatakan bahwa setiap 

penambahan (+) satu satuan x maka meningkat keterampilan 

menulis karangan narasi sebesar 0,857. 

 

Uji t untuk menguji signifikasi konstanta dan variabel independen. 

Dengan ketentuan, H0 : koefisien regresi tidak signifikan atau 

kecerdasan emosional dan kebiasaan membaca tidak berpengaruh 

terhadap keterampilan menulis karangan narasi. Dan H1 : koefisien 

regresi signifikan atau kecerdasan emosional, dan kebiasaan 

membaca berpengaruh terhadap keterampilan menulis karangan 

narasi. Apabila thitung > ttabel dengan dk = n-2 dan α (0,05) dan 

probabilitas (sig.) <0,05 maka H0 ditolak, sebaliknya H0 diterima. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan, terlihat bahwa thitung kecerdasan 

emosional 2,760 > ttabel sebesar 2,025 ( intervolasi), kemudian 

probabilitas (sig.) untuk kecerdasan emosional 0,009< 0,05; ini 

berarti kecerdasan emosional berpengaruh signifikan terhadap 

keterampilan menulis karangan narasi.   

 

E. Pembahasan 

Berdasarkan hasil dari analisis data penelitian maka dilakukan 

pembahasan tentang hasil penelitian sebagai berikut :  
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1. Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Keterampilan Menulis 

Karangan Narasi Siswa SD Negeri 04 Kagungan Ratu 

Hasil penelitian ini menunjukan adanya pengaruh yang signifikan 

antara kecerdasan emosional terhadap keterampilan menulis karangan 

narasi hal ini dibuktikan dari  hasil perhitungan yang dibantu oleh 

program SPSS.23; diperoleh persamaan regresi linier sederhana 

menjadi Y’ = -68,802 + 2,991 X, Berdasarkan hasil hitung uji t, terlihat 

bahwa thitung untuk gaya belajar visual sebesar 11,037 > ttabel  2,0252; 

Dan apabila dilihat dari probobilitasnya (sig.) ternyata 0,000 < 0,05 dan 

r
2
 diperoleh sebesar 0,762 atau 76,2% keterampilan menulis karangan 

narasi dipengaruhi oleh kecerdasan emosional, dengan demikian telah 

terbukti bahwa kecerdasan emosional berpengaruh terhadap 

keterampilan menulis karangan narasi Siswa SD Negeri 04 Kagungan 

Ratu. 

 

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat diartikan bahwa semakin tinggi 

kecerdasan emosional yang dimiliki oleh siswa, maka akan memberi 

pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan keterampilan menulis 

karangan narasi siswa.  

 

Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan kontribusi kecerdasan 

emosional tinggi, hingga 76%  keterampilan menulis karangan narasi 

Siswa SD Negeri 04 Kagungan Ratu di pengaruhi oleh kecerdasan 

emosional.  
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2. Pengaruh Kebiasaan Membaca Terhadap Keterampilan Menulis 

Karangan Narasi Siswa SD Negeri 04 Kagungan Ratu 

Hasil penelitian ini menunjukan adanya pengaruh yang signifikan 

antara kebiasaan membaca terhadap keterampilan menulis karangan 

narasi, hal ini dibuktikan dari hasil perhitungan yang dibantu oleh 

program SPSS.23. diperoleh persamaan regresi linier sederhana yaitu: 

Y’ = -65,437 + 2,937 X; Berdasarkan hasil analisis, terlihat bahwa 

thitung untuk minat baca sebesar 15,078 > ttabel  2,0252; dan apabila 

dilihat dari probobilitasnya (sig.) ternyata 0,000 < 0,05 dengan 

demikian pengaruh kebiasaan membaca terhadap keterampilan menulis 

karangan narasi signifikan. Dengan kata lain kebiasaan membaca 

mempengaruhi keterampilan menulis karangan narasi Siswa SD Negeri 

04 Kagungan Ratu. 

 

Makna dari hasil analisis regresi dan korelasi tersebut yaitu 

menunjukkan semakin tinggi kebiasaan membaca siswa, maka akan 

semakin  baik  pula  keterampilan menulis karangan narasi.  Berarti  

terdapat  pengaruh  yang positif dan signifikan kebiasaan membaca 

terhadap keterampilan menulis karangan narasi. Oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa semakin tinggi kebiasaan membaca yang dimiliki 

oleh siswa akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

peningkatan keterampilan menulis karangan narasi. 
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Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan kontribusi kebiasaan membaca 

tinggi, 85,7%, dengan standar deviasi estimate sebesar 3,749 

keterampilan menulis karangan narasi Siswa SD Negeri 04 Kagungan 

Ratu. 

 

3. Pengaruh  Kecerdasan Emosional, dan Kebiasaan Membaca 

Secara Bersama-sama Terhadap Keterampilan Menulis Karangan 

Narasi  SD Negeri 04 Kagungan Ratu 

Hasil penelitian ini menunjukan persamaan linier multipel Y’ = 77,041 

+ 0,587 X1  dari hasil analisis korelasi ganda menunjukkan bahwa 

secara bersama-sama kecerdasan emosional, dan kebiasaan membaca 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap keterampilan menulis 

karangan narasi.  Hal ini dibuktikan berdasarkan perhitungan terlihat 

bahwa Fhitung sebesar 290,243 > F tabel = 2,860;  atau sig. 0,000 < 0,05 

dan Uji t untuk menguji signifikasi konstanta dan variabel independen. 

Dengan ketentuan, H0 : koefisien regresi tidak signifikan atau 

kecerdasan emosional, dan kebiasaan membaca tidak berpengaruh 

terhadap keterampilan menulis karangan narasi. Dan H1 : koefisien 

regresi signifikan atau kecerdasan emosional, dan kebiasaan membaca 

berpengaruh terhadap keterampilan menulis karangan narasi. Apabila 

thitung > ttabel dengan dk = n-2 dan α (0,05) dan probabilitas (sig.) <0,05 

maka H0 ditolak, sebaliknya H0 diterima. 
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Berdasarkan hasil perhitungan, terlihat bahwa thitung  kecerdasan 

emosional sebesar 2,760 > ttabel sebesar 2,025 ( intervolasi), kemudian 

probabilitas (sig.) untuk gaya belajar 0,009< 0,05; ini berarti kecerdasan 

emosional berpengaruh signifikan terhadap keterampilan menulis 

karangan narasi.  dan Thitung  kebiasaan membaca sebesar 3,697 > ttabel 

2,025, dan probabilitas (sig.) 0,001< 0,05, ini berarti kebiasaan 

membaca signifikan berpengaruh terhadap keterapilan enulis karangan 

narasi. Dari hasil analisis korelasi ganda menunjukkan bahwa secara 

bersama-sama kecerdasan emosional, dan kebiasaan membaca 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap keterampilan menulis 

karangan narasi, ini dibuktikan, berdasarkan koefisien korelasi multipel 

diperoleh R= 0,980 berarti tingkat hubungan antara kecerdasan 

emosional, dan kebiasaan membaca dengan keterampilan menulis 

karangan narasi termasuk kategori kuat dengan R square (R
2
) diperoleh 

sebesar 0,960 atau 96% keterampilan menulis karangan narasi 

dipengaruhi oleh kecerdasan emosional dan kebiasaan membaca dengan 

standar deviasi estimate sebesar 2,028. dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa semakin tinggi kecerdasan emosional, dan kebiasaan 

membaca maka keterampilan menulis karangan narasi akan semakin 

meningkat. 

 

Melihat besar nya kontribusi kecerdasan emosional dan kebiasaan 

membaca terhadap keterampilan menulis karangan narasi ini dapat 
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dilihat, koefisien korelasi multipel diperoleh R= 0,980 berarti tingkat 

hubungan antara kecerdasan emosional, dan kebiasaan membaca dengan 

keterampilan menulis karangan narasi termasuk kategori kuat dengan R 

square (R
2
) diperoleh sebesar 0,960 atau 96% keterampilan menulis 

karangan narasi dipengaruhi oleh kecerdasan emosional, dan kebiasaan 

membaca dengan standar deviasi estimate sebesar 2,028. 

 

Siswa yang memiliki keterampilan menulis karangan narasi kategori 

tinggi didominasi oleh siswa yang mempunyai kecerdasan emosional 

kategori tinggi. Dari data penelitian ini diketahui bahwa siswa yang 

mempunyai keterampilan menulis karangan narasi kategori tinggi 

didapatkan oleh 19,16% siswa dengan kecerdasan emosional kategori 

tinggi, 80% oleh siswa dengan kecerdasan emosional kategori sedang, 

dan 0,83% diperoleh siswa yang   memiliki  kecerdasan emosional   

kategori  rendah.   

 

 



 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

“Menunjukkan bahwa secara bersama-sama kecerdasan emosional mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap keterampilan menulis karangan narasi, ini dibuktikan, 

berdasarkan koefisien korelasi multipel diperoleh R= 0,980 berarti tingkat hubungan 

antara kecerdasan emosional terhadap keterampilan menulis karangan narasi 

termasuk kategori kuat dengan R square (R
2
) diperoleh sebesar 0,960 atau 96% 

keterampilan menulis karangan narasi dipengaruhi oleh kecerdasan emosional, 

dengan standar deviasi estimate sebesar 2,028. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa semakin tinggi kecerdasan emosional siswa, maka keterampilan menulis 

karangan narasiu akan semakin meningkat. 

B. Saran  

Berdasarkan   kesimpulan   yang   telah   diuraikan   pada penelitian ini, dengan 

segala kerendahan hati penulis mencoba akan merekomendasikan hasil penelitian ini 

yang sekiranya dapat dipertimbangkan untuk dijadikan bahan masukan bagi 

beberapa pihak yang berkepentingan dengan hasil atau temuan dari penelitian ini 
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mengenai hubungan kecerdasan emosional dan kebiasaan membaca dengan 

keterampilan menulis karangan narasi kelas IV SD Negeri 04 Kagungan Ratu 

Kecamatan Tulang Bawang Udik  Kabupaten Tulang Bawang Barat.   Pada   bagian   

ini   rekomendasi   yang   dapat dikemukakan oleh peneliti adalah: 

 

1. Bagi Siswa 

Selama proses belajar mengajar di kelas, siswa dituntut untuk selalu konsentrasi 

dalam mengikuti mata pelajaran dan tidak terpengaruh oleh keadaan di luar kelas. 

Siswa perlu mengenali gaya belajar yang dimiliki dan mengoptimalkan kecerdasan 

emosional dan kebiasaan membaca sehingga mampu menemukan metode belajar 

yang sesuai dengan diri siswa. Siswa seharusnya menyadari bahwa belajar  dan  

mendapatkan  hasil belajar  yang  tinggi  adalah  tanggung jawab siswa, sedangkan 

guru atau faktor eksternal yang lain hanya sebagai fasilitator yang membantu siswa 

dalam mencapai hasil belajar yang maksimal. 

 

2. Bagi Guru 

Setiap Guru diharapkan untuk mengajak siswanya untuk mengenali dan 

memahami kecerdasan emosional yang dimiliki oleh masing-masing siswa dan 

mengajarkan siswanya untuk memberdayakan kebiasaan membaca tersebut 

semaksimal mungkin.. Guru dituntut  untuk menggunakan berbagai metode  

pembelajaran  sehingga  mampu  mengkoordinir  tiap-tiap  kecerdasan emosional  

yang  dimiliki  siswanya.  Selain  itu  pemahaman  guru  atas  kecerdasan emosional 

siswa diharapkan mampu membuat guru untuk memberikan keleluasaan bagi siswa 
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untuk menyerap informasi atau memahami suatu pembelajaran dengan caranya 

sendiri . 

 

C. Penutup  

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan kekuatan, hidayah dan taufik-Nya kepada penulis, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada 

Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, yang senantiasa menjadi Uswatun Hasanah 

bagi umat manusia.  

Penulis menyadari meskipun dalam penulisan ini telah berusaha semaksimal 

mungkin, namun dalam penulisan ini tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal 

itu semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. 

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari 

berbagai pihak demi perbaikan yang akan datang untuk mencapai kesempurnaan. 

Akhirnya penulis hanya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT 

melindungi kita semua, Amin. 
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LAMPIRAN 



Lampiran 1 

Bentuk dari lembar angket kecerdasan emosional: 

SKALA KECERDASAN EMOSIONAL 

Nama    : 

Jenis Kelamin   : 

Umur    : 

Kelas    : 

Petunjuk Pengisian  : 

Berikut ini adalah sejumlah pernyataan dan pada setiap pernyataan terdapat empat 

pilihan jawaban. Berikan tanda (X) pada kotak pilihan yang Anda anggap paling 

sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya pada diri Anda. 

Pilihan jawabannya adalah: 

SS              : Sangat setuju 

S                : Setuju 

TS             : Tidak Setuju 

STS          : Sangat Tidak Setuju 

Dalam skala ini tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban yang Anda pilih adalah 

benar, asalkan Anda menjawabnya dengan jujur. Kerahasiaan identitas dan jawaban 

Anda dijamin oleh peneliti. Oleh karena itu, usahakan agar jangan sampai ada nomor 

yang terlewati untuk dijawab. 



Dan kami mengucapkan banyak terimakasih atas kerjasama, bantuan serta kesediaan 

Anda untuk mengisi skala ini. Semoga Anda dapat meraih cita-cita Anda. Amin 

Tabel skala kecerdasan emosional 

No Pertanyaan SS S TS STS 

1 Saya tahu persis hal-hal yang menyebabkan saya malas belajar.     

2 Saya tetap belajar walau tidak ada ulangan.     

3 Saya berusaha masuk peringkat 10 besar setiap semester.     

4 Saya bersedia mendengar keluh kesan teman saya.     

5 Pada hari pertama masuk sekolah saya dapat dengan cepat 

beradaptasi dengan lingkungan sekolah. 

    

6 Saya merasa santai kalau dimarahi orang tua.     

7 Saya sering terlambat datang ke sekolah.     

8 Saya tidak mempunyai target dalam belajar.     

9 Saya tidak merasa takut melihat film yang penuh kekerasan di 

TV. 

    

10 Saya tidak disukai oleh teman saya.     

11 Saya tahu kalu saya sedang sedih.     

12 Saya selalu belajar sesuai dengan jadwal yang telah saya susun.     

13 Saya akan terus berusaha mendapat nilai-nilai yang terbaik di 

antara teman-teman sekelas. 

    

14 Saya menghormati pendapat orang lain.     

15 Saya selalu menyapa bapak guru bila bertemu dengan mereka.     

16 Saya merasa banyak kekurangan dibandingkan dengan orang 

lain. 

    

17 Saya merasa perlu membalas ejekan teman kepada saya.     

18 Saya enggan mengikuti kegiatan ekstrakulikuler di luar sekolah.     

19 Saya kesulitan mengajak bermain teman yang baru saya kenal.     

20 Saya merasa bahagia melihat teman yang tidak saya sukai sedih.     

21 Saya sadar bahwa perasaan malu untuk bertanya dapat 

menganggu kesulitan saya dalam belajar. 

    

22 Saya berusaha untuk tidak menyontek saat ujian.     

23 Saya dapat menerima pikiran orang lain meskipun berbeda 

dengan pemikiran saya. 

    

24 Saya mempunyai target yang tinggi dalam belajar.     

25 Saya mudah bergaul dengan teman yang tidak sekelas denga 

saya. 

    

26 Saya tetap gugup dalam mengerjakan soal ulang meskipun saya 

sudah belajar. 

    

27 Saya tidak sedih bila kehilangan barang kesayangan saya.     

28 Saya rajin mengikuti kegiatan sosial untuk mendapt penilaian 

baik dari orang tua, guru, teman-teman maupun masyarakat. 

    



29 Saya merasa tidak sedih ketika melihat berita bencana di TV.     

30 Bila memasuki lingkungan baru, saya merasa harus memakai 

sepatu dan tas baru juga. 

    

31 Saya maklum bila keinginan saya tidak terpenuhi.     

32 Saya selalu berkosentrasi mendengarkan penjelasan guru di 

kelas. 

    

33 Saya percaya dengan cita-cita saya meski orang lain tidak 

memahaminya. 

    

34 Saya dapat mengenali emosi orang lain dengan melihat ekspresi 

wajahnya. 

    

35 Biarlah pretasi belajar saya buruk, karena memang saya tidak 

pandai. 

    

36 Saya tidak merasa cemas bila saya tidak belajar untuk ulangan.     

37 Jika orang tua mengecewakan saya, saya akan mengurung diri 

dalam kamar dan melakukan aksi diam. 

    

38 Saya belajar hanya jika ada ujian.     

39 Saya terharu bila ada teman saya menangis.     

40 Saya lebih suka mengerjakan tugas sendiri dari pada berdiskusi 

dengan teman. 

    

 



Lampiran 3 

KISI-KISI PENILAIAN MENULIS KARANGAN NARASI 

 

Kelas / Semester : IVB / II  

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Standar Kompetensi : Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi 

secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman 

dalam bentuk karangan, dan pantun anak. 

Kompetensi Dasar  Indikator  Bentuk Tes Tingkat 

Kesukaran  

Menyusun karangan 

tentang berbagai 

topik sederhana 

dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan 

(huruf besar, tanda 

titik, tanda koma, dll) 

1. Menyebutkan tokoh cerita 

dalam teks bacaan  

2. Menjelaskan konflik dan pola 

kalimat yang ada dalam cerita 

3. Menunjukkan letak kesalahan 

ejaan dan tanda baca pada 

bacaan yang diberikan guru 

4. Memilih kata yang digunakan 

dalam karangan 

5. Mengorganisasikan urutan 

kerangka karangan berdasarkan 

rangkaian gambar 

6. Memperluas isi karangan 

berdasarkan gambar seri 

7. Mengarang cerita berdasarkan 

urutan gambar 

Tes lisan 

 

Tes lisan 

 

Tes tertulis 

 

 

Tes lisan 

 

Tes tertulis 

 

 

Tes lisan 

 

Tes tertulis 

 

Mudah 

 

Mudah 

 

Mudah 

 

 

Sedang 

 

Sedang 

 

 

Sedang 

 

Sulit 

 

 



Lampiran 2 

Bentuk angket kebiasaan membaca siswa SDN 04 Kagunganratu 

Nama   : 

Kelas   : 

Jenis kelamin : 

Petunjuk Pengisian Angket 

1. Jawablah pernyataan dengan memberikan tanda silang (x) pada salah satu 

huruf. 

2. Angket ini tidak dipublikasikan dan semata- mata untuk kepentingan 

penelitian 

3. Atas ketersediaannya diucapkan terimakasih. 

4. Tentukan apakah anda sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak 

setuju (TS), sangat tidak setuju (STS), pada kolom yang tersedia. 

No Uraian SS S N TS STS 

1 Suasana dan lingkungan 

perpustakaan yang nyaman, 

mempengaruhi Saudara 

untuk mengunjungi 

Perpustakaan SDN 04 

Kagunganratu 

     

2  Kegiatan bazar buku 

menarik perhatian Saudara 

untuk mengunjungi 

Perpustakaan SDN 04 

Kagunganratu 

     

3 Kelengkapan sumber bacaan 

di Perpustakaan SDN 04 

Kagunganratu menarik 

perhatian Saudara untuk 

membaca.  

     

4 Membaca sangat penting 

untuk menambah wawasan 

     



dan pengetahuan.  

5 Keberagaman jenis bacaan 

di Perpustakaan SDN 04 

Kagunganratu memotivasi 

Saudara untuk membaca.  

     

6 Kebutuhan informasi 

mendorong Saudara untuk 

membaca.  

     

7 Kegiatan gerakan minat 

baca yang diadakan 

Perpustakaan SDN 04 

Kagunganratu mampu untuk 

meningkatkan minat baca 

masyarakat.  

     

8 Harga buku yang relatif 

mahal yang mendorong 

Saudara memanfaatkan 

Perpustakaan SDN 04 

Kagunganratu untuk 

membaca.  

     

9 Rendahnya minat baca 

disebabkan derasnya arus 

hiburan melalui media 

elektronik.  

     

10 Koleksi bahan pustaka 

Perpustakaan SDN 04 

Kagunganratu yang tidak 

lengkap menyebabkan 

rendahnya minat baca.  

     

11 Kemudahan dalam 

mengakses bahan bacaan 

dapat menumbuhkan minat 

baca 

     

12 Kesesuaian antara 

kebutuhan dan koleksi yang 

tersedia di Perpustakaan 

SDN 04 Kagunganratu 

dapat menumbuhkan minat 

baca.  

     

13 Saudara mendapatkan 

banyak arti dan manfaat 

ketika berkunjung ke 

Perpustakaan SDN 04 

Kagunganratu 

     



14 Keperluan untuk 

menyelesaikan tugas 

mendorong Saudara untuk 

berkunjung ke Perpustakaan 

SDN 04 Kagunganratu 

     

15 Saudara membaca buku 

untuk mengisi waktu luang. 

     

16 Saudara berkunjung ke 

perpustakaan SDN 04 

Kagunganratu untuk 

menambah wawasan dan 

pengetahuan.  

     

17 Keperluan untuk mencari 

hiburan seperti membaca 

komik, novel, majalah 

mendorong Saudara 

berkunjung ke Perpustakaan 

SDN 04 Kagunganratu. 

     

18 Saudara datang ke 

Perpustakaan SDN 04 

Kagunganratu untuk 

memanfaatkan layanan 

perpustakaan SDN 04 

Kagunganratu dalam 

pemenuhan kebutuhan 

informasi.  

     

19 Apabila ada tugas yang 

diberikan oleh guru, perlu 

memanfaatkan sumber 

bacaan yang ada 

hubungannya dengan tugas 

     

20 Untuk lebih memperkaya 

pengetahuan, disamping 

memanfaatkan sumber 

bacaan yang ada 

hubungannya dengan 

pelajaran, perlu juga 

membaca majalah dan surat 

kabar 

     

21  Apabila tidak ada guru 

yang mengajar, gunakanlah 

waktu tersebut untuk 

membaca buku, majalah dan 

surat kabar di Perpustakaan 

SDN 04 Kagunganratu 

     

22 Dengan tersedianya      



berbagai sumber bacaan di 

Perpustakaan SDN 04 

Kagunganratu maka tugas-

tugas mudah diselesaikan 

23 Sumber bacaan dalam 

perpustakaan SDN 04 

Kagunganratu harus 

ditambah secara berkala 

sesuai dengan 

perkembangan ilmu 

pengetahuan 

     

24 Bila ada buku-buku (sumber 

bacaan) dalam perpustakaan 

SDN 04 Kagunganratu yang 

ingin diketahui, maka 

berusahalah untuk 

meminjamnya 

     

25 Siswa datang 

Keperpustakaan SDN 04 

Kagunganratu karena ingin 

mencari pengetahuan dan 

meyakinkan akan hasil dan 

prestasi pelajar yang 

maksimal 

     

26 Untuk meningkatkan hasil 

belajar buatlah jadwal 

kunjungan ke perpustakaan 

SDN 04 Kagunganratu 

     

27 Buku-buku yang ada di 

perpustakaan SDN 04 

Kagunganratu sangat 

penting dalam peningkatan 

prestasi siswa-siswa  

     

28 Penggunaan sumber bacaan 

mutlak bagi setiap siswa 

     

29 Bila memerlukan sumber 

bacaan, maka datanglah 

keperpustakaan SDN 04 

Kagunganratu 

     

30  Di Perpustakaan SDN 04 

Kagunganratu perlu adanya 

sumber bacaan untuk setiap 

mata pelajaran 

     

 



Lampiran 4 

 

Pengelompokan Hasil Angket kecerdasan emosional (x) dan keterampilan menulis 

karangan narasi (y) Siswa SD Negeri 04 Kagungan Ratu 

No. Nama Responden X Y X
2
 Y

2
 XY 

1 Nirta Mala Sari 49 77 2401 5929 3773 

2 Inas Nafisah 45 75 2025 5625 3375 

3 Puput Pita Sari 48 78 2304 6084 3744 

4 Emilia Kontesa 45 62 2025 3844 2790 

5 Nia Sari Nastiti 43 56 1849 3136 2408 

6 Zubirah Matikal H  46 57 2116 3249 2622 

7 Ayu Azwandari 48 70 2304 4900 3360 

8 Intan Yuliana 50 83 2500 6889 4150 

9 Vivi Meliani 51 84 2601 7056 4284 

10 Ropian A 45 70 2025 4900 3150 

11 Pramono 46 74 2116 5476 3404 

12 Rohim Suhada 47 72 2209 5184 3384 

13 Rahmat Aprian W 44 68 1936 4624 2992 

14 Solekhah 52 89 2704 7921 4628 

15 Novi Devita Sari 49 77 2401 5929 3773 

16 Intan Permata Sari 45 63 2025 3969 2835 

17 Rio Setiawan 45 63 2025 3969 2835 

18 Lia Asriyani 48 74 2304 5476 3552 

19 Deska Praneka 51 84 2601 7056 4284 

20 Cika Dian Safitri 54 90 2916 8100 4860 

21 Ulum Ma’rifah 54 92 2916 8464 4968 

22 Fitria 49 83 2401 6889 4067 

23 Indri Anggraeni 50 81 2500 6561 4050 

24 Abdul Haris 46 64 2116 4096 2944 

25 Hama Aulia 48 75 2304 5625 3600 

26 Nella Indri Septiana 47 79 2209 6241 3713 

27 Nur Rizki Ardiani 47 75 2209 5625 3525 

28 Yesi Istirokah 47 72 2209 5184 3384 

29 Suhada 52 87 2704 7569 4524 

30 Heni Permita 48 78 2304 6084 3744 

31 Husnita Sari 47 61 2209 3721 2867 

32 Dewi Setiawati 46 70 2116 4900 3220 

33 Dwi Ayu Wulan Sari 46 69 2116 4761 3174 

34 Aziz Kurniawan 50 86 2500 7396 4300 

35 M. Agung Forwanto 48 80 2304 6400 3840 

36 Apryadi 46 65 2116 4225 2990 

37 Ryanti Jayasari 46 67 2116 4489 3082 

38 Eka Betty Mutiara 40 57 1600 3249 2280 

39 Ramajid Hafiz 46 57 2116 3249 2622 

40 Irna Lismawati 49 76 2401 5776 3724 

Jumlah  1903 2940 90853 219820 140821 

 

 



Lampiran 5 

 

Pengelompokan Hasil Angket kebiasaan membaca(x) dan keterampilan menulis karangan 

narasi (y) siswa SD Negeri 04 Kagungan Ratu 

No. Nama Responden X Y X
2
 Y

2
 XY 

1 Nirta Mala Sari 48 77 2304 5929 3696 

2 Inas Nafisah 47 75 2209 5625 3525 

3 Puput Pita Sari 49 78 2401 6084 3822 

4 Emilia Kontesa 45 62 2025 3844 2790 

5 Nia Sari Nastiti 44 56 1936 3136 2464 

6 Zubirah Matikal H  44 57 1936 3249 2508 

7 Ayu Azwandari 45 70 2025 4900 3150 

8 Intan Yuliana 50 83 2500 6889 4150 

9 Vivi Meliani 51 84 2601 7056 4284 

10 Ropian A 48 70 2304 4900 3360 

11 Pramono 48 74 2304 5476 3552 

12 Rohim Suhada 46 72 2116 5184 3312 

13 Rahmat Aprian W 47 68 2209 4624 3196 

14 Solekhah 52 89 2916 7921 4806 

15 Novi Devita Sari 47 77 2209 5929 3619 

16 Intan Permata Sari 45 63 2025 3969 2835 

17 Rio Setiawan 46 63 2116 3969 2898 

18 Lia Asriyani 46 74 2116 5476 3404 

19 Deska Praneka 50 84 2500 7056 4200 

20 Cika Dian Safitri 52 90 2704 8100 4680 

21 Ulum Ma’rifah 53 92 2809 8464 4876 

22 Fitria 51 83 2601 6889 4233 

23 Indri Anggraeni 48 81 2304 6561 3888 

24 Abdul Haris 46 64 2116 4096 2944 

25 Hama Aulia 47 75 2209 5625 3525 

26 Nella Indri Septiana 50 79 2500 6241 3950 

27 Nur Rizki Ardiani 48 75 2304 5625 3600 

28 Yesi Istirokah 44 72 1936 5184 3168 

29 Suhada 51 87 2601 7569 4437 

30 Heni Permita 49 78 2401 6084 3822 

31 Husnita Sari 43 61 1849 3721 2623 

32 Dewi Setiawati 45 70 2025 4900 3150 

33 Dwi Ayu Wulan Sari 45 69 2025 4761 3105 

34 Aziz Kurniawan 52 86 2704 7396 4386 

35 M. Agung Forwanto 49 80 2401 6400 3920 

36 Apryadi 45 65 2025 4225 2925 

37 Ryanti Jayasari 45 67 2025 4489 3015 

38 Eka Betty Mutiara 41 57 1681 3249 2337 

39 Ramajid Hafiz 41 57 1681 3249 2337 

40 Irna Lismawati 47 76 2209 5776 3572 

Jumlah  1890 2940 89862 219820 140064 

 

 



Lampiran 7 

 

 

 

Correlations 

 butir 1 butir 2 butir 3 butir 4 butir 5 butir 6 butir 7 butir 8 butir 9 butir 10 butir 11 butir 12 butir 13 butir 14 butir 15 butir 16 skor total 

butir 1 Pearson Correlation 1 .309 .507
*
 .620

**
 .275 .570

**
 .309 .546

*
 .464

*
 .393 .773

**
 .298 .000 .289 .427 .000 .761

**
 

Sig. (2-tailed)  .184 .023 .004 .240 .009 .185 .013 .040 .086 .000 .202 1.000 .217 .060 1.000 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

butir 2 Pearson Correlation .309 1 .350 .028 .311 .507
*
 .450

*
 .277 .350 .416 .476

*
 .285 -.268 -.040 .311 .000 .536

*
 

Sig. (2-tailed) .184  .130 .906 .182 .023 .046 .237 .131 .068 .034 .223 .253 .869 .183 1.000 .015 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

butir 3 Pearson Correlation .507
*
 .350 1 .419 .419 .546

*
 .257 .251 .307 .293 .336 .489

*
 .000 .251 .309 .284 .646

**
 

Sig. (2-tailed) .023 .130  .066 .066 .013 .275 .285 .188 .209 .147 .029 1.000 .285 .185 .225 .002 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

butir 4 Pearson Correlation .620
**
 .028 .419 1 -.111 .454

*
 .102 .466

*
 .134 .238 .245 .214 .264 .311 .399 .000 .519

*
 

Sig. (2-tailed) .004 .906 .066  .641 .044 .669 .038 .573 .312 .298 .366 .262 .182 .082 1.000 .019 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

butir 5 Pearson Correlation .275 .311 .419 -.111 1 .105 .442 .311 .469
*
 .408 .134 .480

*
 -.527

*
 .155 .399 .527

*
 .503

*
 

Sig. (2-tailed) .240 .182 .066 .641  .660 .051 .182 .037 .074 .574 .032 .017 .513 .082 .017 .024 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

butir 6 Pearson Correlation .570
**
 .507

*
 .546

*
 .454

*
 .105 1 .385 .440 .242 .471

*
 .644

**
 .386 .331 .244 .368 -.331 .697

**
 

Sig. (2-tailed) .009 .023 .013 .044 .660  .094 .052 .303 .036 .002 .093 .153 .299 .110 .153 .001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

butir 7 Pearson Correlation .309 .450
*
 .257 .102 .442 .385 1 .381 .492

*
 .667

**
 .218 .458

*
 .000 .190 .244 .323 .593

**
 

Sig. (2-tailed) .185 .046 .275 .669 .051 .094  .098 .027 .001 .355 .042 1.000 .421 .300 .165 .006 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

butir 8 Pearson Correlation .546
*
 .277 .251 .466

*
 .311 .440 .381 1 .609

**
 .571

**
 .498

*
 .523

*
 .000 .304 .732

**
 .000 .756

**
 

Sig. (2-tailed) .013 .237 .285 .038 .182 .052 .098  .004 .009 .025 .018 1.000 .192 .000 1.000 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

butir 9 Pearson Correlation .464
*
 .350 .307 .134 .469

*
 .242 .492

*
 .609

**
 1 .739

**
 .510

*
 .628

**
 -.318 .422 .233 .318 .714

**
 

Sig. (2-tailed) .040 .131 .188 .573 .037 .303 .027 .004  .000 .021 .003 .172 .064 .323 .172 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 



butir 10 Pearson Correlation .393 .416 .293 .238 .408 .471
*
 .667

**
 .571

**
 .739

**
 1 .464

*
 .686

**
 .000 .571

**
 .366 .323 .795

**
 

Sig. (2-tailed) .086 .068 .209 .312 .074 .036 .001 .009 .000  .039 .001 1.000 .009 .112 .165 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

butir 11 Pearson Correlation .773
**
 .476

*
 .336 .245 .134 .644

**
 .218 .498

*
 .510

*
 .464

*
 1 .278 .000 .249 .320 -.211 .690

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .034 .147 .298 .574 .002 .355 .025 .021 .039  .235 1.000 .289 .170 .371 .001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

butir 12 Pearson Correlation .298 .285 .489
*
 .214 .480

*
 .386 .458

*
 .523

*
 .628

**
 .686

**
 .278 1 -.253 .523

*
 .371 .253 .704

**
 

Sig. (2-tailed) .202 .223 .029 .366 .032 .093 .042 .018 .003 .001 .235  .281 .018 .107 .281 .001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

butir 13 Pearson Correlation .000 -.268 .000 .264 -.527
*
 .331 .000 .000 -.318 .000 .000 -.253 1 .000 -.236 -.500

*
 -.088 

Sig. (2-tailed) 1.000 .253 1.000 .262 .017 .153 1.000 1.000 .172 1.000 1.000 .281  1.000 .316 .025 .711 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

butir 14 Pearson Correlation .289 -.040 .251 .311 .155 .244 .190 .304 .422 .571
**
 .249 .523

*
 .000 1 .314 .295 .530

*
 

Sig. (2-tailed) .217 .869 .285 .182 .513 .299 .421 .192 .064 .009 .289 .018 1.000  .178 .207 .016 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

butir 15 Pearson Correlation .427 .311 .309 .399 .399 .368 .244 .732
**
 .233 .366 .320 .371 -.236 .314 1 .236 .639

**
 

Sig. (2-tailed) .060 .183 .185 .082 .082 .110 .300 .000 .323 .112 .170 .107 .316 .178  .316 .002 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

butir 16 Pearson Correlation .000 .000 .284 .000 .527
*
 -.331 .323 .000 .318 .323 -.211 .253 -.500

*
 .295 .236 1 .236 

Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 .225 1.000 .017 .153 .165 1.000 .172 .165 .371 .281 .025 .207 .316  .317 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

skor total 
 

Pearson Correlation .761
**
 .536

*
 .646

**
 .519

*
 .503

*
 .697

**
 .593

**
 .756

**
 .714

**
 .795

**
 .690

**
 .704

**
 -.088 .530

*
 .639

**
 .236 1 

Sig. (2-tailed) .000 .015 .002 .019 .024 .001 .006 .000 .000 .000 .001 .001 .711 .016 .002 .317  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

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

 

1. Kecerdasan emosional 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.891 14 

 

2. Kebiasaan Membaca 

 

Case Processing Summary 

  
N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.872 13 
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NORMALITAS 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Kecerdasan emosional 40 100.0% 0 .0% 40 100.0% 

Kebiasaan membaca 40 100.0% 0 .0% 40 100.0% 

Keterampilan menulis 

karangan narasi 

40 100.0% 0 .0% 40 100.0% 

 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Kecerdasan emosional .116 40 .192 .966 40 .270 

Kebiasaan membaca .097 40 .200
*
 .978 40 .624 

Keterampilan menulis 

karangan narasi 

.070 40 .200
*
 .974 40 .493 

a. Lilliefors Significance Correction 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Kecerdasan Emosional 

 
 

2. Kebiasaan Membaca 

 

 
 

 

 

 



3. Keterampilan Menulis Karangan Narasi 
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LINIERITAS 

 

 

Correlations 

  

Kecerdasan 

emosional 

Kecerdasan 

emosional 

Kecerdasan 

emosional 

Keterampilan 

menulis 

karangan 

narasi 

Kecerdasan emosional Pearson Correlation 1 .793
**
 .839

**
 .873

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 

Kebiasaan membaca Pearson Correlation .793
**
 1 .893

**
 .926

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 40 40 40 40 

Keterampilan 

menulis karangan 

narasi 

 

Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.873
**
 

.000 

40 

.926
**
 

.000 

40 

.965
**
 

.000 

40 

1 

 

40 

1 

 

4

0 

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

1. X1Y 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Keterampilan menulis 

karangan narasi * 

kecerdasan 

emosional 

Between 

Groups 

(Combined) 3055.875 11 277.807 11.539 .000 

Linearity 2843.050 1 2843.050 118.087 .000 

Deviation from 

Linearity 

212.825 10 21.282 .884 .559 

Within Groups 674.125 28 24.076   

Total 3730.000 39    

 

 

2. X2Y 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Keterampilan menulis 

karangan narasi * 

kebiasaan membaca 

Between 

Groups 

(Combined) 3261.536 12 271.795 15.665 .000 

Linearity 3195.853 1 3195.853 184.193 .000 

Deviation from 

Linearity 

65.683 11 5.971 .344 .967 

Within Groups 468.464 27 17.351   

Total 3730.000 39    
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PERHITUNGAN REGRESI LINIER SEDERHANA 

1. X1Y 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Keterampilan menulis karangan narasi 73.5000 9.77962 40 

Kecerdasan emosional 47.5750 2.85448 40 

Correlations 

  
Keterampilan menulis 

karangan narasi 

Kecerdasan 

emosional 

Pearson Correlation Keterampilan menulis 

karangan narasi 

1.000 .873 

Kecerdasan emosional .873 1.000 

Sig. (1-tailed) Keterampilan menulis 

karangan narasi 

. .000 

Kecerdasan emosional .000 . 

N Keterampilan menulis 

karangan narasi 

40 40 

Kecerdasan emosional 40 40 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Kecerdasan 

emosional 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: keterampilan menulis karangan 

narasi 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .873
a
 .762 .756 4.83123 



Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .873
a
 .762 .756 4.83123 

a. Predictors: (Constant), kecerdasan emosional 

 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2843.050 1 2843.050 121.806 .000
a
 

Residual 886.950 38 23.341   

Total 3730.000 39    

a. Predictors: (Constant), kecerdasan emosional 

b. Dependent Variable: keterampilan menulis karangan narasi 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -68.802 12.916  -5.327 .000 

gaya belajar visual 2.991 .271 .873 11.037 .000 

a. Dependent Variable: keterampilan menulis karangan narasi 

 

 

 

2. X2Y 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Keterampilan menulis 

karangan narasi 

73.5000 9.77962 40 

Kebiasaan membaca 47.3000 3.08179 40 

    

    

 

 



Correlations 

  Kebiasaan 

membaca 

Keterampilan menulis 

karangan narasi 

Pearson Correlation Keterampilan menulis 

karangan narasi 

1.000 .926 

Kebiasaan membaca .926 1.000 

Sig. (1-tailed) Keterampilan menulis 

karangan narasi 

. .000 

Kebiasaan membaca .000 . 

N Keterampilan menulis 

karangan narasi 

40 40 

Kebiasaan membaca 40 40 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Kebiasaan 

membaca
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: keterampilan menulis karangan 

narasi 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .926
a
 .857 .853 3.74920 

a. Predictors: (Constant), kebiasaan membaca 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3195.853 1 3195.853 227.358 .000
a
 

Residual 534.147 38 14.056   

Total 3730.000 39    

a. Predictors: (Constant), kebiasaan membaca 

b. Dependent Variable: keterampilan menulis karangan narasi 

 



Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -65.437 9.233  -7.087 .000 

Kebiasaan membaca 2.937 .195 .926 15.078 .000 

a. Dependent Variable: keterampilan menulis karangan narasi 
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REGRESI LINIER GANDA 

 

Variables Entered/Removed 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Kecerdasan emosional dan 

kebiasaan membaca
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .980
a
 .960 .957 2.02822 

a. Predictors: (Constant), Kecerdasan emosional dan kebiasaan 

membaca
a
 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3581.907 3 1193.969 290.243 .000
a
 

Residual 148.093 36 4.114   

Total 3730.000 39    

a. Predictors: (Constant), Kecerdasan emosional dan kebiasaan membaca
a
 

b. Dependent Variable: keterampilan menulis karangan narasi 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -77.041 5.585  -13.793 .000 

Kecerdasan emosional  .587 .213 .171 2.760 .009 

Dan Kebiasaan membaca .879 .238 .277 3.697 .001 

 1.787 

.879 

.262 

.238 

.574 

.277 

6.832 

3.697 

.000 

.001 

a. Dependent Variable: keterampilan menulis karangan narasi 
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Nilai-Nilai r Product Moment 

N 
Taraf Signifikan 

N 
Taraf Signifikan 

N 
Taraf Signifikan 

5% 1% 5% 1% 5% 1% 

3 0,997 0,999 27 0,381 0,487 55 0,266 0,345 

4 0,950 0,990 28 0,374 0,478 60 0,254 0,330 

5 0,878 0,959 29 0,367 0,470 65 0,244 0,317 

 

6 0,811 0,917 30 0,361 0,463 70 0,235 0,306 

7 0,754 0,874 31 0,355 0,456 75 0,227 0,296 

8 0,707 0,834 32 0,349 0,449 80 0,220 0,286 

9 0,666 0,798 33 0,344 0,442 85 0,213 0,278 

10 0,632 0,765 34 0,339 0,436 90 0,207 0,270 

 

11 0,602 0,735 35 0,334 0,430 95 0,202 0,263 

12 0,576 0,708 36 0,329 0,424 100 0,195 0,256 

13 0,553 0,684 37 0,325 0,418 125 0,176 0,230 

14 0,532 0,661 38 0,320 0,413 150 0,159 0,210 

15 0,514 0,641 39 0,316 0,408 175 0,148 0,194 

 

16 0,497 0,623 40 0,312 0,403 200 0,138 0,181 

17 0,482 0,606 41 0,308 0,398 300 0,113 0,148 

18 0,468 0,590 42 0,304 0,393 400 0,098 0,128 

19 0,456 0,575 43 0,301 0,389 500 0,088 0,115 

20 0,444 0,561 44 0,297 0,384 600 0,080 0,105 

 

21 0,433 0,549 45 0,294 0,380 700 0,074 0,097 

22 0,423 0,537 46 0,291 0,376 800 0,070 0,091 

23 0,413 0,526 47 0,288 0,372 900 0,065 0,086 

24 0,404 0,515 48 0,284 0,368 1000 0,062 0,081 

25 0,396 0,505 49 0,281 0,364 

26 0,388 0,496 50 0,279 0,361 

*Sumber : Prof. Dr. Suharsimi Arikunto. Hlm. 359 
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Foto Bersama Kepala Sekolah 

 



 
 

 

Foto Bersama Kepala Sekolah 



 
 

 

 

Foto bersama beberapa dewan guru 



 

Foto Bersama Kepala Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Foto Bersama Dewan Guru 


