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ABSTRAK
HUBUNGAN KECERDASAN EMOSIONAL DENGAN PRESTASI BELAJAR
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SISWA DI SMK
GAJAH MADA BANDAR LAMPUNG TP.2016/2017
Oleh :
Nikmatul Mukarromah
Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali
perasaan diri sendiri, perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan
kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri, dan dalam hubungan
dengan orang lain. Prestasi belajar tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran, karena
belajar merupakan proses sedangkan prestasi belajar adalah hasil dari proses
pembelajaran tersebut. Sekolah menengah kejuruan bertujuan siswa mempunyai
kinerja yang baik dan siswa diharapkan memahami konsep ruang lingkup kinerja
yang baik, karena banyak siswa sulit berinteraksi dan menyesuaikan diri pada orang
lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh hubungan antara
kecerdasan emosional dengan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa SMK
Gajah Mada Bandar Lampung kelas XI (sebelas) E.
Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasi atau penelitian hubungan dan
metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Pengumpulan data pada
penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner dan data prestasi semester ganjil,
populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMK Gajah Mada Bandar
Lampung yang berjumlah 536, sedangkan sampel penelitian ini menggunakan teknik
purposive sampling yang merupakan teknik penentuan sampel dan peneliti
mengambil sampel peserta didik atau kelas XI (sebelas) E yang paling banyak siswa
muslimnya selain itu juga karena kelas XI E mempunyai nilai prestasi belajar
Pendidikan Agama Islam yang baik dibanding kelas lainnya yaitu berjumlah 43
peserta didik.
Berdasarkan analisis data dan perhitungan, diperoleh pengujian hipotesis pada
analisis data didapat H0 ditolak dan Ha diterima, yakni dengan rhitung sebesar 0,92
berada pada interval 0,80-0,599 sehingga menunjukkan hubungan kecerdasan
emosional dengan prestasi belajar adalah korelasi atau hubungan yang kuat. Lalu
dilakukan perhitunngan koefisien determinasi dan diperoleh kesimpulan bahwa
hubungan kecerdasan emosional memberikan kontribusi sebesar 84,64% dengan
prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, dan
16,36% dipengaruhi oleh faktor lainnya.
Kata kunci : Hubungan, Kecerdasan Emosional, Prestasi Belajar
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Artinya: Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia
menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat)
kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan
kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa
atas segala sesuatu.
(Al-Baqarah[1]:148)1
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Menggagas persoalan pendidikan pada dasarnya adalah menggagas persoalan
kebudayaan dan peradaban. Secara spesifik gagasan pendidikan akan merambah ke
wilayah pembentukan peradaban masa depan, suatu upaya merekonstruksi
pengalaman-pengalaman peradaban umat manusia secara berkelanjutan guna
memenuhi kehidupannya, generasi demi generasi, sebagai lembaga pendidikan
formal, sekolah merupakan tempat pengembangan ilmu pengetahuan, kecakapan,
keterampilan, nilai sikap yang diberikan secara lengkap kepada generasi muda. Hal
ini digunakan untuk membantu perkembangan potensi dan kemampuan agar
bermanfaat bagi kepentingan hidupnya.
Salah satu faktor utama yang menuntukan mutu pendidikan adalah guru,
gurulah yang berada diganda terdepan dalam menciptakan kualitas sumber daya
manusia. Guru berhadapan langsung dengan peserta didik di kelas melalui proses
belajar mengajar. Di tangan gurulah akan dihasilkan peserta didik yang berkualitas,
baik secara akademis, skill, kematangan emosional, dan moral serta spiritual. Dengan
demikian, akan dihasilkan generasi masa depan yang siap hidup dengan tantangan
zamannya. Oleh karena itu diperlukan sosok guru yang mempunyai kualifikasi,
kompetensi, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Misalnya tingkat keguruan seseorang, maka semakin tinggi pula penghargaan yang
diberikan.2
Adapun pendidikan telah dikembangkan dan dibesarkan oleh para psikologi
yang memberikan pemaknaan memberikan pemahaman bahwa psikologi merupakan
ilmu yang mempelajari jiwa. Begitupun guru atau siswa mempunyai jiwa atau diri
dalam berprilaku dan bertindak dalam pendidikan yang berinteraksi pada
lingkungannya. Sehubungan dengan itu pelaku pendidikan (pendidik dan siswa),
psikologi menganalisis karaktristik mereka serta menganalisis faktor-faktor internal
maupun eksternal yang mempengaruhi proses yang mereka jalani ketika disekolah.
Terhadap seorang pengajar, psikologi pendidikan melacak sifat-sifatnya serta
penyebab dirinya berhasil mempengaruhi siswanya sementara pengajar yang lainnya
tidak. Apakah kelembutan seorang guru dan keshalihannya berpengaruh terhadap
proses penerimaan ajaran oleh seorang siswa. Psikologi pendidikan melihat ke dalam
proses pemberian respons oleh peserta didik tersebut. Faktor-faktor personal dan
situsional yang memengaruhi siswa menjadi bidikan guru terhadap siswanya. 3
Dalam dunia psikologi digegerkan oleh temuan kecerdasan emosional (EQ).
Istilah ini menjadi populer dan bahkan menyaingi popularitas IQ. Penemunya adalah
Daniel Goelman ahli ilmu otak, dia mempopulerkan EQ pada tahun 90-an. Temuan
Goleman mencengangkan,

yaitu kecerdasan emosioanal (EQ) menentukan 80%

kesuksesan seseorang. Sementara itu, kecerdasan otak (IQ) hanya 20% berpengaruh
2

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran.(Jakarta: KENCANA, 2013). h. 17.

pada kesuksesan. EQ membantu seseorang dalam mengaitkan informasi baru yang
sedang dipelajarinya dengan pengalaman-pengalaman yang pernah dipelajarinya.
Goleman adalah seorang profesor dari Harvard University yang telah berjasa
dalam mempopulerkan kecerdasan emosional juga menjelaskan bahwa peran IQ
dalam keberhasilan di dunia kerja hanya menempati posisi kedua sesudah kecerdasan
emosi dalam menentukan peraihan prestasi dalam pekerjaan. Jadi tingkat
keberhasilan seseorang itu bukan ditentukan oleh IQ semata tetapi juga kecerdasan
emosional.
Menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk
mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemapuan memotivasi diri
sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam
hubungan orang lain. 4
Menurut Saphiro (Dalam Hamzah B. Uno) istilah kecerdasan emosional
merupakan kemampuan seperti kemampuan untuk memotivasi diri, bertahan dalam
menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak berlebih-lebihan dalam
kesenangan, mengatur suasana hati agar beban stress tidak melumpuhkan
kemampuan berfikir dan berempati.5
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Agus Nggermanto, Melejitkan IQ, EQ, dan SQ Kecerdasan Quantum (Bandung: Nuansa
Cendekia, 2015) h. 98.

Menurut Agus Nggermanto kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk
mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi
diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik. 6
Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kecerdasan emosional adalah
kemampuan siswa untuk mengenali emosi diri terhadap keadaan yang sedang terjadi
dalam dirinya, baik mengenai perasaan yang muncul pada diri siswa atau suasana
hati ketika menanggapi sebuah rangsangan yang datang. Jadi emosi adalah suatu
perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan fisiologis dan biologis, dan
serangkaian kecenderungan untuk bertindak. 7
Menurut pemikiran psikologi sufistik Al-Ghazali kecerdasan emosional dapat
juga dikatakan sebagai potensi kecerdasan Qalbiyah (kecerdasan hati/emosional)
yaitu hati yang sehat atau Qalb salim yang memiliki potensi kecerdasan dalam
mengembangkan tingkah laku lahiriah sehingga menjadi baik sesuai dengan fitrah
aslinya.
Dengan pemikiran Al-Ghazali di atas menyatakan bahwa tanda-tanda hati
yang cerdas dan sehat adalah (1) kemampuan menghindarkan diri atau keinginan
nafsu yang berlawanan dengan perintah Allah SWT (2) kemampuan menjauhkan diri
dari hal-hal yang bersifat syubhat yang bertentangan dengan kebaikan dan
kebenaran.

6

Agus Nggermanto, Melejitkan IQ, EQ, dan SQ Kecerdasan Quantum,(Bandung: Nuansa
Cendekia,2015), h.97
7
M. Fakhrurrozi, “Kecerdasan Emosional Pada Remaja Pelaku Tawuran” Jurnal Kecerdasan
Emosional. (26 Maret 2011), h. 3.

Didalam kitab suci Al-Quran Allah SWT

memerintahkan kita senatiasa

bersabar supaya kita mendapatkan pertolongan dari-Nya. Sifat sabar berkaitan
dengan kecerdasan emosional. Maka perintah sabar yang tertera dalam kitab suci AlQuran merupakan pembelajaran bagi manusia agar mereka dapat mengembangkan
kecerdasan emosionalnya.
Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ayat: 45).8

         
Artinya: “Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat.
Dan (shalat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang yang khusyuk”. (Al-Baqarah [1] :
45)
Dari ayat diatas menjelaskan bahwa segala sesuatu mintalah pertolongan
kepada Allah SWT, untuk menghilangkan sifat-sifat pemalsuan, takabbur, dan keras
hati kamu.
Setiap anak yang dilahirkan, telah membawa karakter dan sifatnya sendiri.
Termasuk didalamnya juga telah membawa kecerdasan Intelektual (IQ) dan
kecerdasan Emosional (EQ) dalam dirinya. Namun, bukan berarti proses semuanya
telah selesai, tidak dapat diubah, dan tidak dapat dipengaruhi, tetapi yang berperan
penting adalah orang tua, lingkungan dan pendidik memiliki peran penting dalam
mengarahkan dan meningkatkan potensi yang telah Allah karuniakan pada diri anak
tersebut. Seorang anak tidak boleh dibebaskan mengikuti kemauannya tanpa ada
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Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013).
Q.S. Al-Baqarah: 45. h. 7.

bimbingan dan arahan dari orang tua atau pendidik yang dapat meningkatkan dan
mengembangkan potensi dasar yang dimilikinya.
Menurut

psikologi dan pemerhati anak-anak Dr. Seto Mulyadi, M.Psi

generasi sekarang cenderung mulai banyak mengalami kesulitan emosional seperti
mudah merasa kesepian dan pemurung, mudah cemas, mudah bertindak agresif serta
kurang menghargai sopan santun. Kecerdasan IQ yang tinggi bukan merupakan satusatunya jaminan ukuran kesuksesan seseorang di masa depan. Karena ada faktor lain
yaitu kecerdasan Emosional. Pentingnya kecerdasan ini karena banyak dijumpai
disekolah, begitu cemerlang prestasi akademiknya, namun tidak dapat mengelola
emosinya, seperti mudah marah, mudah putus asa atau sombong. Sehingga prestasi
yang dimilikinya tidak akan manfaat bagi dirinya.
Di zaman modernisasi sekarang ini, banyak orang dewasa yang tidak
memperhatikah kecerdasan emosional, anak-anak disekitar mereka. Hingga kini
masih banyak orang tua yang memuja kecerdasan Intelektualnya dengan
mengandalkan kemampuan logikanya. Banyak juga orang tua yang hannya melihat
prestasi belajar yang diraih oleh anak-anaknya. Orang tua merasa bangga apabila
melihat nilai rapor anaknya bagus, menjadi juara kelas dan menganggap anaknya
lebih bagus Intelektualnya di bandingkan dengan anak yang Intelektualnya rendah.
tentu saja hal ini tidak salah dan tetapi juga belum tentu tidak benar seratuspersen.
Peserta didik juga harus mempunyai kecerdasan emosional yaitu kemampuan utuk
mengenali emosi diri sendiri, mengelola emosi diri, memotivasi diri sendiri, dan
membangun hubungan antara orang lain dengan kata lain mampu untuk

menyesuaikan diri, dapat menghargai orang lain, mengerti orang lain dan memahami
orang lain. 9
Dalam sistem pendidikan di Indonesia, siswa yang cerdas adalah siswa yang
nilai-nilai raport sekolah atau Indeks Prestasi (IP) tinggi. Sementara sikap, kreativitas,
kemandirian, emosi dan spiritualitas belum mendapatkan penilaian. Berbagai gejala
kehidupan saat ini, dekadensi moral, pengikisan nilai-nilai budaya bangsa dan
berbagai hal lain sangat berpotensi mengikis jati diri bangsa. Nilai-nilai kehidupan
yang dipelihara menjadi goyah bahkan berangsur-angsur hilang.
Menurut Goleman, khusus pada orang-orang yang murni hannya memiliki
kecerdasan akademis tinggi atau ber-IQ tinggi, mereka cenderung memiliki rasa
gelisah yang tidak beralasan, terlalu kritis, rewel, cenderung menarik diri, terkesan
dingin, dan cenderung sulit mengekspresikan keksalan dan kemarahannya secara
tepat. Bila didukung dengan rendahnya taraf keceerdasan emosionalnya, maka orangorang seperti ini sering menjadi masalah. Karena sifat-sifat di atas, bila seseorang
memiliki IQ tinggi namun taraf kecerdasan emosionalnya rendah, maka akan terlihat
sebagai orang keras kepala, sulit bergaul, mudah frustasi, tidak mudah percaya
kepada orang lain, tidak peka dengan kondisi lingkungan dan cenderung putus asa
bila mengatasi setres.10
Merupakan suatu kenyataan bahwa kecerdasan yang digambarkan melalui
Intelegense quetion (IQ), belum tentu menjamin keberhasilan belajar seseorang anak.

9
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Agus Nggermanto, Op. Cit., h. 26-27.
Daniel Goleman, Emotional Intelgence (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2016). cet. 22. h. 67

IQ tidak menggambarkan kecerdasan seseorang dengan keseluruhan, karena hannya
merupakan kemampuan memecahkan persoalan yang bertumpu pada akal sehat serta
rasio.
Banyak contoh disekitar kita yang membuktikan bahwa orang yang memiliki
kecerdasan Intelektual saja, atau yang mempunyai gelar banyak dan tinggi belum
tentu berkiprah dalam dunia pekerjaan. Bahkan yang sering kali berpendidikan
formal rendah ternyata banyak yang berhasil. Kebanyakan program pendidikan
hannya berpusat pada IQ, padahal yang diperlukan sebenarnya adalah bagaimana
mengembangkan kecerdasan hati, seperti ketangguhan hati, inisiatif, optimisme,
kemampuan beradaptasi. 11
Permasalahan dalam pembelajaran dan kurangnya motivasi dalam tujuan sekolah
menengah kejuruan oleh siswa yaitu dalam memahami kinerja yang baik adalah
bagaimana caranya kita menerapkan atau menyampaikan motivasi pada diri siswa
agar siswa dapat memahami konsep ruang lingkup kinerja yang baik. Selain itu
berinteraksi pada orang lain itu sangat sulit untuk menyesuaikan diri pada orang
olain.
Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi dan wawancara pada
wali kelas SMK Gajah Mada Bandar Lampung. Berdasarkan hasil wawancara di
sekolah tersebut diperoleh informasi bahwa siswa cenderung kurang mempunyai
motivasi dalam kinerjanya.
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Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari
adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain belajar merupakan
bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah
laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. 12 Jadi
seseorang yang belajar akan mengalami perubahan pada tingkah laku. Misalnya,
siswa belum bisa mengerjakan sholat. Walaupun dia sudah berusaha, dan gurunya
juga sudah mengajarkan dengan tekun, namun jika siswa tersebut belum dapat
mempraktekkan sholat maka belum dianggap belajar. Karena dia belum dapat
menunjukkan perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar.
Menurut Cronbanch (dalam Abu Ahmadi) belajar yang efektif adalah melalui
pengalaman, dalam proses belajar seseorang berinteraksi langsung dengan objek
belajar dengan semua alat indranya. 13
Dapat dikatakan bahwa kecerdasan emosional siswa sangat berpengaruh terhadap
prestasi belajanya. Kenyataannya, dalam proses belajar disekolah sering ditemukan
banyak

anak

yanng

cerdas

namun kurangnya pengembangan kecerdasan

emosionalnya seperti motivasi diri yang rendah, kurang ikut merasakan apa yang
dirasakan orang lain, kurang menyesuaikan diri dengan orang lain, sehingga ada
siswa yang terlambat dalam kegiatan proses belajarnya, sehingga menginginkan
untuk pindah dari sekolah tersebut, sehingga terhambat dalam kegiatan belajar dan
mempengaruhi dalam prestasi belajar yang optimal.

12
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Bukti keberhasilan usaha yang telah dicapai setelah seseorang mengikuti
kegiatan pembelajaran melalui pengukuran serta penilaian usaha belajar. Seseorang
bisa dikatakan berprestasi jika dia telah memperoleh sesuatu kemajuan atas usaha
yang telah dilakukannya. Pencapaian prestasi seringkali disertai dengan adanya
usaha yang keras.
Dalam potongan Q.S al-Ahqaf ayat :19. Allah SWT berfirman:

          
Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah
mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaanpekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”. (Al-Ahqaf [46]: 19. 14
Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang mau berusaha maka
seseorang itu akan mendapatkan hasil dari apa yang telah dikerjakannya. Demikian
juga dengan siswa, jika ingin hasil belajarnya tinggi, maka ia harus berusaha yaitu
dengan giat belajar.
Berdasarkan uraian di atas, kecerdasan emosional perlu dihargai dan
dikembangkan pada anak usia dini. Karena inilah yang mendasari keterampilan
seseorang di masyarakat kelak. Dengan demikian orang tua maupun pendidik perlu
memberikan bimbingan dan arahan untuk mencerdaskan kemampuan dan emosinya.
Kecerdasan emosional perlu dikembangkan karena akan membentuk karakteristik
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pada anak, agar anak lebih mampu mengatasi berbagai rintangan yang merupakan
kunci sukses dalam menata hidupnya. 15
Selain itu juga penulis menangkap beberapa informasi tentang kasus kasus
pelanggaran yang peserta didik lakukan di saat berlangsungnya proses pembelajaran
di sekolah diantaranya merokok, membolos, tidak melaksanakan sholat di waktu
sholat, berbohong, sombong, telambat, mencontek pada saat evaluasi/ulangan,
kurangnya menghargai guru, bergaul dengan teman yang tidak baik akhlaknya,
kurangnya sopan santun dan adab yang baik pada guru, malu dan rendah diri tidak
mempunyai rasa percaya diri terhadap lingkungan sekitar karena mempunyai latar
belakang yang kurang mengarahkan pribadinya sehingga anak menjadi murung dan
putus asa, tidak mempunyai motivasi belajar, dan mudah emosi negatif, makin
rendahnya muka dunia pendidikan.
Berbagai masalah muncul di dunia pendidikan dalam membentuk kepribadian
siswa. Sebab, dunia pendidikan sekarang ini masih sangat kurang dalam membina
kecerdasan emosional siswa. Dari gambaran tersebut peneliti dapat mengharapkan
siswa dapat menyelesaikan permasalahan, baik masalah prestasi belajar maupun
masalah pengendalian emosianal siswa dalam proses belajar dan lingkungannya.

Berikut ini penulis menyajikan data hasil yang mempunyai nilai prestasi tinggi dan
rendah peserta didik di SMK Gajah Mada Bandar Lampung pada Pendidikan Agama Islam.
Tabel di bawah ini hasil nilai dari guru atau pendidik yang dilakukan peserta didik yang
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bersumber dari penilaian tengah semester peserta didik di sekolah, kelas XI (Sebelas) E SMK
Gajah Mada Bandar Lampung semester ganjil, Tahun Ajaran 2016/2017, sebagai berikut:
Tabel 1

Data Hasil Prestasi Belajar Semester Kelas XI Siswa-Siswi SMK Gajah Mada
Ganjil Tahun Ajaran 2016/2017
NO
Nama Siswa
Nilai Semester Ganjil
1
Adde Eno Juli Yanti
76
2 Ade Permana
81
3 Andreyanto
76
4 Annisa Aprilia
76
5 Alfina Damayanti
81
6 Ananda Ayu Fitri Yani
76
7 Anis Noviyanti
81
8 Annisa Eka Septiyani
87
9 Anggi Nuraini
76
10 Ayu Wulandari
76
11 Dheka Ramadhan
76
12 Delia Ayu Safitri
76
13 Devi Variaska
78
14 Deviolina Astrivia D R
78
15 Dewi Ratna Sari
78
16 Dewi Shinta
78
17 Dhea Kamelia
76
18 Dita Ramadhani
76
19 Egi Diah Sari
76
20 Elsa Septiana
84
21 Heni Silvia
87
22 Hesti Aprilia Anggraini
89
23 Indah Maulida R
81
24 Irmala Sari
90
25 Layli Kurnia
84
26 Murni Indah Sari
78
27 Nova Linda
81
28 Novriansyah
84
29 Nur’afni Mardhotillah
87
30 Oktaviani
84

31 Putri Camelia
87
32 Putri Maryani
84
33 Rahmi Rahmida
84
34 Ratih Reni Azizah
84
35 Resti Pebi Anjani
78
36 Ria Arum Utami
78
37 Rini Saputri
78
38 Risa Putri Ariyani
76
39 Rohma Wati
87
40 Septianingsih
78
41 Siti Andini
84
42 Septiana
84
43 Santi Safitri
78
Sumber:Wali Kelas XI E atau Guru mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam
SMK Gajah Mada Bandar Lampung 2016/2017.
Berdasarkan tabel di atas, daftar nilai prestasi belajar peserta didik kelas XI
(Sebelas) E dapat diketahui bahwa nilai prestasi peserta didik sudah cukup dan sudah
melampaui KKM yang ditentukan.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa
tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah skripsi dan dalam kaitan pentingnya
kecerdasan emosional pada diri anak sebagai salah salah satu faktor penting dalam
tingkah laku atau prestasi belajar maka penulis tertarik untuk meneliti dalam
penyusunan skripsi yang berjudul: “HUBUNGAN KECERDASAN EMOSIONAL
DENGAN HASIL PRESTASI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM SISWA di SMK GAJAH MADA BANDAR LAMPUNG TP. 2016/2017”

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka identifikasi masalah
dalam penelitian ini adalah:
1. Siswa kurang mengelola emosi.
2. Masih banyak siswa yang kurang memiliki motivasi untuk meraih kinerja dan
prestasi belajar yang optimal.
3. Banyak siswa yang kurang memiliki empati dalam kinerjanya.
4. Siswa kurang memiliki keterampilan yang kaitannya dengan mengerti orang
lain, bisa memahami orang lain, menghormati orang lain dan kemampuan
menyesuaikan diri.

C. Batasan / Fokus Masalah
Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka peneliti
membatasi penelitian sebagai berikut:
1. Prestasi belajar yang dimaksud adalah hasil nilai semester ganjil pada mata
pelajaran PAI Tahun ajaran 2016/2017.
2. Kecerdasan emosional yaitu meliputi: mengenali diri, megelola emosi,
memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain (empati) dan
keterampilan sosial.
3. Siswa yang dimaksud adalah kelas XI (sebelas) E SMK GAJAH MADA
BANDAR LAMPUNG TP 2016/2017.

D. Rumusan Masalah
Rumusan masalah biasanya timbul akibat dikarenakan kesenjangan antara
teori dan kenyataan dilapangan penelitian. Nana Sudjana mengatakan bahwa:
“masalah adalah inti persoalan yang tersirat dalam judul penelitian, masalah adalah
pertanyaan yang sengaja diajukan untuk mencari jawaban yang mengenai
penelitian”. 16
Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalah penelitian
sebagai berikut: “seberapa besar hubungan antara kecerdasan emosional yang
dimiliki siswa dengan prestasi belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam
siswa di SMK Gajah Mada, Bandar Lampung TP. 2016/2017”?
E. Tujan Penelitian
Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
hubungan kecerdasan emosional dengan prestasi belajar siswa di SMK Gajah Mada
Bandar Lampung TP2016/2017.
F. Manfaat Penelitian
Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini bermanfaat untuk menguji dan melihat keberlakuan teori EQ
yang diungkap oleh Goleman, bahwa keterampilan emosional dapat memeprbaiki
nilai prestasi akademis dan kinerja pada proses berlajar di sekolah.
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Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu yang baik pada bidang
pendidikan terutama Pendidikan Agama Islam dan siswa-siswi memiliki
kedisiplinan yang semakin baik dan mampu menyelesaikan tugas sekolah dengan
baik, siswa juga dapat mengenal emosi diri dan berfikir positif dalam bergaul,
dan memecahkan masalah yang baik dan bersikap baik pada masyarakat.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi siswa
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan modal kepada siswa-siswi
bahwa peningkatan prestasi dalam belajar disekolah dapat dipengaruhi oleh
kecerdasan Emosional, sehingga dengan adanya kecerdasan Emosional tersebut
dapat memberikan suatu motivasi yang kuat pada peserta didik untuk memenuhi
proses belajar.
b. Bagi Sekolah
Menjadikan kajian bagi sekolah sebagai pendorong dan sebagai sumber
informasi tentang pengaruh kecerdasan Emosional dengan prestasi belajar siswa,
sehingga peserta didik mampu menghirup ilmu pengetahuan dan memperoleh
prestasi belajar siswa melalui keceerdasan Emosional yang sudah dimiliki dan
berperanan penting untuk siswa sebagai umpan balik dalam meningkatkan mutu
pendidikan.
c. Bagi Dunia Pendidikan

Penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan acuan dan dikembangkangkan
penelitian yang terkait dengan masalah kecerdasan Emosional dengan prestasi
belajar siswa, sehingga dapat menambah dan memperluas ilmu yang bermanfaat
bagi dunia pendidikan.

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Konsep Kecerdasan Emosional
1. Pengertian Kecerdasan Emosional
Kecerdasan merupakan suatu kemampuan tertinggi dari jiwa makhluk hidup
yang hannya dimiliki oleh manusia. Kecerdasan ini diperoleh manusia sejak lahir,
dan sejak itulah potensi kecerdasan ini mulai berfungsi mempengaruhi tempo dan
kualitas perkembangan individu, dan manakala sudah berkembang, maka fungsinya
akan semakin berarti bagi manusia yaitu akan mempengaruhi kualitas penyesuaian
dirinya dengan lingkungannya.
Kemampuan kecerdasan dalam fungsinya yang disebutkan terakhir bukanlah
kemampuan genetis yang dibawa sejak lahir, melainkan merupakan kemampuan
hasil pembentukan atau perkembangan yang dicapai oleh individu. 17
Kecerdasan merupakan kata benda yang menerangkan kata kerja atau
keterangan. Seseorang menunjukkan kecerdasannya ketika ia bertindak atau berbuat
dalam suatu situasi secara cerdas atau bodoh; kecerdasan seseorang dapat dilihat
dalam caranya orang tersebut berbuat atau bertindak. Kecerdasan juga merupakan
istilah umum untuk menggambarkan kepintaran atau kepandaian orang. Beberapa
ahli mencoba merumuskan definisi kecerdasan diantaranya adalah:
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Amstrong berpendapat bahwa kecerdasan merupakan kemampuan untuk
menangkap situasi baru serta kemampuan anak belajar dari pengalaman masa lalu
seseorang. Sedangkan Super dan Cites dalam Dalyono mengemukakan definisi
kecerdasan sebagai kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan atau belajar
dari pengalaman. Hal ini didasarkan bahwa manusia hidup dan berinteraksi di dalam
lingkungannya yang komplek. Untuk itu ia memerlukan kemampuan untuk
menguasai diri dengan lingkungannya demi kelestarian hidupnya, hidupnya bukan
hannya untuk kelestarian pertumbuhan, tetapi juga untuk perkembangan pribadinya.
Karena itu manusia harus belajar dari pengalamannya. 18
Menurut Crow and Crow intelegensi atau kecerdasan adalah kapasitas umum
dan seorang individu yang dapat dilihat pada kesanggupan pikirannya dalam
mengatasi kebutuhan-kebutuhan baru, keadaan rohaniah secara umum yang dapat
disesuaikan dengan problem-problem dan kondisi-kondisi yang baru di dalam
kehidupannya. 19
Menurut Gardner yang diambil dari bukunya Nana Syaodih Sukmadinata
yang berjudul Landasan Psikologi Proses Pendidikan menjelaskan dan membagi
kecerdasan menjadi tujuh macam, yaitu:
1.

Kecerdasan linguistik

2.

Kecerdasan logis matematis
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3.

Kecerdasan ruang-visual

4.

Kecerdasan musical

5.

Kecerdasan kinestetik (gerakan fisik)

6.

Kecerdasan interpersonal (hubungan sosial)

7.

Kecerdasan intrapersonal (kerohanian) 20

Kecerdasan tersebut dijabarkan sebagai berikut: kecerdasan linguistik yaitu
kemampuan membaca, menulis dan berkomunikasi dengan kata-kata atau bahasa.
Kecerdasan lagis-matematis yaitu kemampuan berfikir (nalar)

dan menghitung,

berfikir logis dan sistematis.
Kecerdasan visual-spasial yaitu kemampuan berfikir menggunakan gambar,
memvisualisasikan hasil masa depan. Kecerdasan musical yaitu kemampuan
mengubah atau mencipta lagu dapat bernyanyi dengan baik atau memahami dan
mengapresiasi musik serta menjaga ritme, kecerdasan karakteristik-tubuh yaitu
kemampuan menggunakan dengan tubuh secara terampil untuk memecahkan
masalah, menciptakan barang serta dapat mengemukakan gagasan dan emosi.
Kecerdasan interpesonal yaitu kemampuan menganalisis diri sendiri, membuat
rencana dan membuat tujuan yang akan dicapai.
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Dari beberapa pengertian kecerdasan yang telah dikemukakan maka dapat
ditarik kesimpulannya bahwa kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk
berprilaku terarah, berpikir logis, dan berinteraksi secara baik dilingkungannya.
2. Pengertian Emosi
Setelah mengerti arti dari kecerdasan, perlu diketahui pula arti tentang emosi.
menurut Daniel Goleman dalam bukunya yang berjudul Emotional Intelegence,
emosi adalah setiap kegiatan atau pergelokan pikiran, perasaan, nafsu; setiap keadaan
mental yang hebat atau meluap-luap. 21 Emosi adalah seperti halnya perasaan yang
membentuk suatu kontinum, bergerak dari emosi positif sampai dengan yang bersifat
negatif.
Menurut Daniel Goleman yang berjudul Emotional Intelegence menjelaskan
tentang macam-macam emosi, yaitu:
1.

Amarah; beringas, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati,
terganggu, rasa pahit, tersinggung, bermusuhan, dan barangkali yang paling
hebat, tindakan kekerasan dan kebencian.

2.

Kesedihan; pedih, sedih, muram, suram, mengasihani diri, kesepian, ditolak,
putus asa, dan kalau menjadi patalogis depresi berat.

3.

Rasa takut; cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali,
waspada, sedih, tidak tenang, ngeri, kecut; sebagai patologi, fobia dan panik.

4.

Kenikmatan; bahagia, gembira, ringan, puas, riang, senang, terhibur, bangga,
kenikmatan indrawi, takjub, rasa terpesona, rasa puas, rasa terpenuhi, kegirangan
luar biasa, senang.
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5.

Cinta; penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti,
hormat, kasmaran, kasih.

6.

Terkejut: terkejut, terkesiap, takjub, terpana.

7.

Jengkel; hina, jijik, muak, mual, benci, tidak suka.

8.

Malu; rasa salah, malu hati, kesal hati, sesal hina, aib, dan hati hancur lebur.
Dengan demikian perasaan dan emosi merupakan suasana batin yang dihayati

oleh seseorang pada suatu saat. Perasaan berkenaan dengan suasana batin yang
tenang, tersembunyi dan tertutup, seperti; senang-tidak senang, suka-tidak suka.
Dari beberapa pendapat di atas, maka emosi merupakan suatu respon atas
rangasangan yang diberikan baik dari lingkungan maupun dari dalam diri individu
sendiri sehingga individu dapat menentukan pilihan dalam hidup yang menentukan
kehidupannya.
Menurut Saphiro (Dalam Hamzah B. Uno) istilah kecerdasan emosional
merupakan kemampuan seperti kemampuan untuk memotivasi diri, bertahan dalam
menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak berlebih-lebihan dalam
kesenangan, mengatur suasana hati agar beban stress tidak melumpuhkan
kemampuan berfikir dan berempati.22
Menurut Agus Nggermanto kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk
mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi
diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik. 23
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Kecerdasan emosional muncul dari beberapa pengalaman, bahwa kecerdasan
intelektual saja itu tidak cukup untuk menghantarkan orang dalam kesuksesan.
Banyak contoh disekitar kita membuktikan bahwa orang yang mempunyai
kecerdasan otak saja, memiliki gelar tinggi belum tentu sukses dalam dunia
pekerjaan. Seringkali justru yang berpendidikan rendah, banyak yang ternyata
mampu lebih berhasil. Kebanyakan program pendidikan hannya berpusat pada
kecerdasan otak saja (IQ), padahal diperlukan pula pengembangan emosional seperti
ketangguhan, optimisme, inisiatif dan kemampuan beradaptasi.
Menurut Daniel Goleman pengembangan kecerdasan emosional, orang-orang
sukses selain memiliki kecerdasan intelektual tetapi juga harus memiliki stabilitas
emosi yang tinggi, motivasi kerja yang tinggi, mampu mengendalikan stress, tidak
mudah putus asa dan lain-lain. Pengalaman-pengalaman tersebut memperkuat
keyakinan bahwa disamping kecerdasan intelektual juga harus ada kecerdasan
emosional. Orang yang mempunyai kecerdasan emosional tinggi ialah mereka yang
mampu mengendalikan diri (mengendalikan gejolak emosi), memilihara dan memacu
terus untuk berupaya dan tidak mudah menyerah atau berputus asa, mampu
mengendalikan dan mengatasi stress, mampu menerima kenyataan, dapat merasakan
kesenangan walaupun dalam kesulitan. 24
Keterampilan kecerdasan emosi berkerja secara sinergi dengan keterampilan
kognitif, orang-orang berprestasi tinggi memiliki keduanya. Makin komplek
pekerjaan, makin penting emosi. emosi yang lepas kendali dapat membuat orang
24
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cerdas menjadi bodoh. Tanpa kecerdasan emosi, mereka tidak akan mampu
menggunakan kecerdasan kognitif mereka sesuai dengan potensi yang maksimum.
Kemudian Doug Lenick menegaskan “yang diperlukan untuk sukses dimulai dengan
keterampilan intelektual, tetapi orang juga memerlukan kecakapan emosi untuk
memanfaatkan bakat mereka secara penuh. Penyebab kita tidak mencapai potensi
maksimum adalah ketidakterampilan emosi”.
Kecerdasan emosional-lah yang memotivasi seseorang untuk mencari
manfaat dan mengaktifkan aspirasi dan nilai-nilai yang paling dalam, mengubah apa
yang dipikirkan menjadi apa yang akan dijalani. Kecerdasan emosional menuntut
seseorang belajar dan menghargai perasaan dirinya dan orang lain untuk menanggapi
dengan tepat, menerapkan efektif dan energi, emosi dalam kehidupan dan pekerjaan
sehari-hari.
Jadi kecerdasan emosional adalah kemampuan memahami perasaan secara
efektif dan menerapkan daya kepekaan emosi sebagai sumber informasi, koneksi dan
pengaruh yang manusiawi. 25 Intelegensi memamng berpengaruh pada perkembangan
manusia, atau dengan kata lain bahwa perkembangan jiwa seseorang amat ditentukan
oleh perkembangan alat pikirnya. Namun ia bukan satu-satunya alat perkembangan
manusia. Selain intelegensi, emosi juga pberpengaruh terhadap pengembangan
manusia.
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Menurut Ary Ginanjar juga mengemukakan bahwa tingkat (IQ) seseorang
umumnya tetap, sedangkan (EQ) dapat terus titingkatkan. Dalam peningkatan inilah
kececrdasan emosional sangat berbeda dengan kecerdasan intelektual, yang
umumnya hampir tidak berubah selama kita hidup, sementara kecerdasan emosional
dengan motivasi dari usaha yang benar dapat dipelajari dan dikuasi. 26
Jadi, seseorang yang cerdas dalam emosi ialah seseorang yang selalu
berusaha untuk mempertahankan pikiran dan sikap positif mereka sepanjang masa,
walaupun saat itu yang sedang dihadapi perasaan negatif. Dia akan selalu berjuang
untuk menghadapi perasaan negatif menjadi positif agar benar-benar bisa
memancarkan sikap yang menyenangkan dan cocok dengan lingkungannya.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional disini
adalah kemampuan untuk memiliki kesadaran diri, pengaturan diri dan motivasi yang
tinggi serta memiliki kecakapan sosial empati dan keterampilan sosial yang tinggi
pula.
3. Indikator Kecerdasan Emosional
Kecerdasan emosional menentukan potensi kita untuk mempelajari
keteampilan-keterampilan praktis yang didasarkan pada lima indikatornya:
mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri, empati dan membina
hubungan dengan orang lain. 27 Selanjutnya akan dijelaskan berikut ini:
a. Mengenali Emosi Diri
26
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Kesadaran diri adalah mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan
menggunakannya untuk memandu keputusan diri, memiliki tolak ukur yang realitas
untuk atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat.28
Unsur kesadaran diri dalam kecerdasan emosi melahirkan kecakapan yang
ditimbulkan dari emosi, penilaian diri secara teliti dan percaya diri. Selanjutnya akan
dipaparkan sebagi berikut:
1) Kesadaran emosi, menurut Goleman orang yang memiliki kesadaran emosi
adalah:
a) Tahu emosi mana yang mereka rasakan dan mengapa.
b) Menyadari keterkaitan antara yang mereka rasakan dan yang mereka pikirkan,
perbuatan dan katakan.
c) Mengetahui perasaan mereka mempengaruhi kinerja.
d) Mempunyai kesadaran yang menjadi pedoman nilai dan sasaran mereka.
2) Penilaian diri, orang yang memiliki penilaian diri secara teliti dan pengukuran
yang akurat maka ia akan:
a) Sadar tentang kekuatan dan kelemahannya.
b) Menyempatkan diri untuk merenung dan belajar dari pengalamannnya.
c) Terbuka terhadap umpan balik yang tulus, bersedia menerima umpan
persepektif yang baru, mau terus belajar dan mampu mengembangkan diri
sendiri.

d) Mampu menunjukkan rasa humor dan bersedia memandang diri sendiri dengan
persepektif yang luas.
3) Percaya diri, orang yang memiliki percaya diri adalah mereka yang:
a) Berani

tampil

dengan

keyakinan

diri,

berani

menyatakan

tentang

keberadaannya.
b) Berani menyuarakan pandangan yang tidak populer dan bersedia berkorban.
c) Tegas, mampu membuat keputusan yang baik dalam keadaan yang tidak pasti
dan tertekan.

b. Mengelola emosi
Mengelola emosi yaitu menangani perasaan agar perasaan dapat ditangani
dengan pas. Kecakapan ini tergantung pada kesadaran diri. Mengelola emosi
berhubungan dengan menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan
atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang timbul karena gagalnya keterampilan
emosional. Sementara orang-orang yang pintar dapat bangkit kembali dengan cepat
dari kemerosotan dan kejatuhan dalam kehidupan. Sedangkan mereka yang buruk
kemampuannya dalam keterampilan ini akan terus-menerus bertarung melawan
perasaan murung.29
Kemudian unsur pengaturan diri atau mengelola emosi dalam kecerdasan
emosional, melahirkan kecakapan yang meliputi kendali diri, sifat dapat dipercaya,
kewaspadaan, dan adaptabilitas. Selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Menurut Daniel Goleman orang yang cakap dalam kendali diri adalah mereka
yang memiliki keterampilan sebagai berikut:
a) Mengelola dengan baik impluisif dan emosi yang menekan mereka.
b) Tetap teguh, tetap positif, dan tidak goyah walaupun dalam situasi yang berat.
c) Berfikir dengan jernih dan tetap terfokus kendati dalam tertekan.
2) Orang yang memiliki kecakapan dalam sifat dapat dipercaya adalah mereka yang
memiliki kualifikasi sebagai berikut:
a) Bertindak menurut etika dan tidak pernah memalukan orang lain.
b) Membangun kepercayaan lewat keandalan diri dan autentitas.
c) Berani mengakui kesalahan diri sendiri dan berani menegur perbuatan tidak
etis seseorang.
d) Berpegang prinsip secara teguh apabila akibatnya tidak disukai.
3) Orang yang memiliki kecakapan dalam kewaspadaan antara lain:
a) Memenuhi komitmen dan mematuhi janji.
b) Bertanggung jawab sendiri untuk memperjuangkan tanggung jawab mereka.
c) Terorganisasi dan cermat dalam berkerja.
4) Orang yang memiliki adaptabilitas antara lain:
a) Terampil memenuhi beragamnya kebutuhan, bergesernya prioritas, dan
pesatnya kebutuhan.
b) Siap mengubah tanggapan dan taktik untuk menyesuaikan diri dengan keadaan.
c) Luas dalam memandang situasi.

c. Memotivasi diri sendiri
Memotivasi diri adalah menggunakan hasrat yang paling dalam untuk
menggerakkan dan menuntut kita menuju sasaran, membantu kita mengambil
inisiatif dan berindak sangat efektif serta untuk bertahan menghadapi kegagalan dan
frustasi. Sementara itu untuk unsur yang berkaitan kecakpan dengan motivasi yang
meliputi dorongan berprestasi komitmen dan optimisme. Akan dijelaskan sebagai
berikut:
1) Orang yang mempunyai dorongan berprestasi mempunyai ciri-ciri sebagai
berikut:
a) Berorientasi pada hasil, dengan semangat juang tinggi untuk meraih tujuan dan
memenuhi standar.
b) Menetapkan sasaran yang menantang dan berani mengambil resiko yang telah
diperhitungkan.
c) Mencari informasi sebanyak-banyaknya guna mengurangi ketidak pastian dan
mencari cara yang lebih baik.
d) Terus belajar untuk meningkatkan kinerja mereka.
2) Orang yang memiliki kecakapan dalam komitmen, mempunyai karakter sebagai
berikut:
a) Siap berkorban demi sasaran perusahaan yang lebih penting.
b) Merasakan dorongan semangat dalam misi yang lebih besar.
c) Menggunakan nilai-nilai kelompok dalam pengambilan keputusan dan
penjabaran pilihan-pilihan.

d) Aktif mencari peluang guna memenuhi misi kelompok.
3) Optimisme adalah mereka yang mempunyai keterampilan sebagai berikut:
a) Tekun dalam mengejar sasaran kendati banyak kendala dan kegagalan.
b) Berkerja untuk harapan untuk sukses, bukannya takut gagal.
c) Memandang kegagalan atau kemunduran sebagai situasi dan kondisi yang
dapat dikendalikan ketimbang sebagai kekurangan pribadi.

d. Empati
Empati berarti merasakan apa yang dirasakan orang lain, mampu memahami
persepektif mereka, menghubungkan untuk saling percaya dan menyelaraskan diri
dengan bermacam-macam orang.30 Menurut teori Titchner (Dalam Hamzah B. Uno)
empati berasal dari semacam peniruan secara fisik atas beban orang lain, yang
kemudia menimbulkan perasaan yang serupa dalam diri seseorang. Orang yang
empatik lebih mampu menagkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang
menginsyaratkan apa-apa yang dibutuhkan atau dikehendaki orang lain.
Berkaitan dengan unsur empati dalam kecerdasan emosi, yang meliputi:
memahami orang lain, dan mengatasi keragaman. Goleman menjelaskan pula dengan
rinci yaitu:
1) Dalam memahami orang lain, mereka memilih keterampilan sebagai berikut:
a) Memperhatikan isyarat-isyaratkan emosi dan mendengarkannya dengan baik.
b) Menunjukkan kepekaan dan pemahaman terhadap persepektif orang lain.

c) Membantu berdasarkan pemahaman terhadap kebutuhan dan perasaan orang
lain.
2) Orang yang memiliki kecakapan dalam mengembangkan orang lain adalah orang
yang:
a) Mengakui dan menghargai kekuatan, keberhasilan dan perkembangan orang
lain.
b) Menawarkan umpan balik yang bermanfaat dan mengidentifikasi kebutuhan
orang lain untuk berkembang.
c) Menjadi mentor, memberikan pelatihan pada waktu yang tepat, dan penugasan
yang menantang serta memaksakan diarahkannya keterampilan seseorang.
3) Orang yang memiliki kecakapan dalam mendayagunakan adalah orang yang:
a) Hormat dan mau bergaul dengan orang-orang dari berbagai latar belakang.
b) Memahami beragamnya pandangan dan peka terhadap antar kelompok.
c) Memandang keragaman sebagai peluang, menciptakan lingkungan yang
memungkinkan semua orang sama-sama maju kendati berbeda.
d) Berani menentang sikap membeda-bedakan dan intoleransi. 31

e. Keterampilan Sosial
Keterampilan sosial yaitu menangani emosi dengan baik ketika berhubungan
dengan orang lain,keterampilan sosial atau yang disebut dengan hubungan antar
manusia, bahwa persaudaraan antar manusia itu terletak pada upaya yang sungguh31
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sungguh dan terus menerus dalam membina kekuatan dalam prinsip-prinsip akhlak,
prinsip kebenaran, kejujuran, ketaqwaan, saling menghormati, saling menghargai dan
lain-lain.
Dalam Al-Qur’an dijelaskan tentang membina hubungan antar manusia,
Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat:10, sebagai berikut:

           
Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara, sebab itu
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah
terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. (QS. Al-Hujurat{49}: 10) 32
Ayat diatas menjelaskan tentang barang siapa yang berbuat amar ma’ruf nahi
munkar secara terus menerus merupakan upaya pokok dalam membina hubungan
antar sesama manusia yang sesuai perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.
Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator
kecerdasan emosional memiliki keterampilan seseorang dalam mengelola emosi
dalam perasaan sendiri maupun orang lain, dan memiliki motivasi dari dalam dirinya,
sehingga dapat berpengaruh dalam memahami dan kemampuan merasakan serta
menjalin hubungan yang baik dengan orang lain.
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4. Faktor Yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosional
Dibawah ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan
emosional secara umum terdiri dua macam, yaitu:

33

a. Faktor Keturunan
Orang tua merupakan orang yang pertama kali berperan dalam
pembentukan anak, manakala orang tua memiliki latar belakang dan pribadi
yang baik, maka langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada
pribadi anak begitupun sebaliknya.
b. Faktor Lingkungan
Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kecerdasan emosional terdiri
dari 3 macam, yaitu:
1) Lingkungan

keluarga,

adapun

lingkungan

keluarga

yang

dapat

mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang diantaranya adalah: nilainilai dalam keluarga, cara orang tua mendidik anak, teladan yang diberikan
orang tua kepada anak, dan keharmonisan keluarga.
2) Lingkungan sekolah, adapun lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi
kecerdasan emosional diantaranya adalah: suri tauladan yang diberikan oleh
guru, materi pendidikan yang diberikan, taman sekolah, peraturan atau
aturan tata tertib sekolah.
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3) Lingkungan masyarakat, adapun lingkungan masyarakat yang dapat
mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang diantaranya adalah: budaya
atau adat istiadat setempat dan teman sepermainan.
Dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional seseorang dapat
dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor keturunan dan lingkungan yang terdiri
dari lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat.

5. Pengembangan Kecerdasan Emosional
Kajian tentang perkembangan emosional dalam bidang psikologi masih relatif
baru. Apakah emosional dipelajari atau ditentukan sebelumnya secara biologis, atau
apakah anak dapat melakukan manejemen terhadap pengalaman dari prilaku
emosionalnya. Dalam persepektif Islam, segala macam emosi dan ekspresinya,
diciptakan oleh Allah untuk membentuk manusia yang lebih sempurna.
Dalam Al-Qur’an dinyatakan:

         
Artinya: “Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan
menangis, dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan”. (Q.S. AlNajm{53}:43-44)34
Dari ayat diatas dapat diambil penjelasannya bahwa yakni Dialah yang
mengadakan sebab tertawa dan sebab menangis, dan Dia memiliki hikmah dalam hal
itu.
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Muhammad al-Zaky mengemukakan bahwa kecerdasan emosional pada
dasarnya mempunyai hubungan yang erat dengan kecerdasan uluhiyah (ketuhanan).
Jika seseorang tingkat pemahaman dan pengalaman nilai-nilai ketuhanan yang tinggi
dalam hidupnya, maka berarti dia telah memiliki kecerdasan emosional yang tinggi
pula. Hal yang lama juga diungkapkan oleh Abdul Rahman al-Aisu, yang
mengatakan bahwa trdapat hubungan kecerdasan emosional dengan kecerdasan
ketuhanan.
Menurut Ari Ginanjar mengemukakan aspek-aspek yang berhubungan
dengnan kecerdasan emosional dan ketuhanan, seperti:
1. Konsistensi (istiqomah)
2. kerendahan hati (tawadhu’)
3. Berusaha dan berserah diri (tawakkal)
4. Ketulusan (ikhlas)
5. Keseimbangan (tawazun)
6. Integritas dan penyempurnaan (ihsan)35

Ada beberapa cara untuk mengembangkan kecerdasan emosional (EQ) yang
dirumuskan oleh Claude Steiner, yaitu sebagai berikut:
Langkah Pertama: Membuka hati, ini adalah langkah pertama karena hati
adalah simbol pusat emosi. Hati kitalah yang merasa damai saat kita bahagia, dalam
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kasih sayang, cinta atau kegembiraan. Hati kita merasa tidak nyaman ketika sakit,
marah, atau patah hati.
Langkah Kedua: menjelajahi dataran emosi adalah sekali kita telah
membuka hati, hati hati kita dapat melihat kenyataan dan membuka peran emosi
dalam kehidupan. Kita dapat berlatih cara mengetahui apa yang kita rasakan,
seberapa kuat, dan apa alasannya. Kita menjadi paham apa hambatan dan aliran
emosi kita. Kitamengetahui emosi yang dialami orang lain dan bagaimana perasaan
mereka dipengaruhi oleh tindakan kita. Kitamulai memahami bagaimana emosi
berinteraksi dan kadang-kadang menciptakan gelombang perasaan yang menghantam
kita dan orang lain. Secara singkat kita menjadi lebih bijak menanggapi perasaan kita
dan perasaan orang-orang disekitar kita.
Langkah Ketiga: Mengambil tanggung jawab, adalah untuk memperbaiki
dan mengubah kerusakan hubungan, kita harus mengambil tanggung jawab. Kita
dapat membuka hati kita dan memahami peta dataran emosional orang disekitar kita,
tapi itu saja tidak cukup. Ketika suatu masalah terjadi antara kita dengan orang lain,
adalah sulit untuk melakukan perbaikan tanpa tindakan lebih jauh. Setiap orang harus
mengerti permasalahan, mengakui kesalahan dan keteledoran yang terjadi, membuat
perbaikan, dan memutuskan

bagaimana mengubah segala sesuatunya. Dan

perubahan memang harus dilakukan. Adapun langkah-langkah untuk menjadi

bertanggung jawab adalah: mengakui kesalahan kita, menerima atau menolak
pengakuan, meminta maaf, dan menerima atau menolak permintaan maaf. 36
Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pengembangan
kecerdasan emosional dapat dilakukan dengan menyadari emosionalnya sendiri,
dapat melihat dari apa yang dirasakan orang lain, dapat menemukan solusi dan
memecahkan masalah serta dapat menjadi contoh bagi orang lain, itu semua
dilakukan untuk bisa mengembangkan emosional pada diri sendiri.
B. Prestasi Belajar
1. Pengertian Prestasi Belajar
Pretasi belajar tidak lepas dari pembelajaran, karena belajar merupakan suatu
proses sedangkan prestasi belajar adalah hasil dari proses belajar. Para pakar
psikologi menambahkan bahwa pengalaman hidup sehari-hari dalam bentuk apapun
yang sangat memungkinkan untuk diartikan sebagai belajar, dengan alasan sampai
batas tertentu pengalaman hidup juga berpengaruh besar terhadap pembentukan
kepribadian organisme yang bersangkutan. 37
Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses interaksi antara
pikiran, perasaan dan gerakan yang dapat menghasilkan perubahan, baik dalam sikap
maupun pengetahuan dan perubahan tersebut ditimbulkan oleh pengalaman yang
dialami oleh dirinya sendiri.
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Menurut Cronbanch (dalam Abu Ahmadi) belajar yang efektif adalah melalui
pengalaman, dalam proses belajar seseorang berinteraksi langsung dengan objek
belajar dengan semua alat indranya. 38
Sedangkan prestasi belajar dapat diartikan sebagai bentuk grafik yang bisa
digunakan untuk melukiskan hasil belajar peserta didik, baik secara individual
maupun kelompok, baik dalam satu bidang studi maupun untuk beberapa bidang
studi, baik dalam waktu maupun dalam deretan waktu tertentu.39
McCelland menekankan pentingnya kebutuhan berprestasi karena orang
berhasil dalam akademik, bisnis dan industri adalah orang yang berhasil
menyelesaikan segala sesuatu.40
Dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai dari
yang telah dilakukan atau dikerjakan oleh anak didik, atau bila digambarkan pada
suatu tingkatan keberhasilan yang dicapai oleh anak didik dalam penguasaan
terhadap ilmu pengetahuan atau keterampilan yang dilandasi dengan perubahan
tingkah laku yang pada umumnya diketahui dari hasil belajar tersebut yaitu raport.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Prestasi belajar
Prestasi belajar yang dicapai seseorang merupakan hasil interaksi berbagai
faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor internal) maupun dari luar
(faktor eksternal) individu. Pengenalan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi
38
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prestasi belajar penting sekali artinya dalam rangka membantu murid dalam
memncapai prestasi belajar yang sebaik-baiknya.
yang tergolong faktor internal adalah:
a. Faktor jasmaniah (fisiologi) baik yang bersifat bawaan maupun yang
diperoleh. yang termasuk faktor ini misalnya penglihatan, pendengaran,
struktur tubuh dan sebagainya.
b. Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh dari
atas:
1) Faktor intelektif yang meliputi:
a) Faktor potensial yaitu kecerdasan dan bakat.
b) Faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang telah dimiliki.
2) Faktor non-intelektif yaitu unsur-unsur kepribadian tertentuseperti
sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, penyesuaian diri.
c. Faktor kematangan fisik maupun psikis.
yang terkenal faktor eksternal adalah :
1) Faktor sosial yang terdiri atas:
a) lingkungan keluarga
b) lingkungan sekolah
c) lingkungan masyarakat
d) lingkungan kelompok
2) Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi,
kessenian.

3) Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar. 41
C. Pendidikan Agama Islam
1. Pengertian Pendidikan Agama Islam
Istilah pendidikan berasal dari Yunani yaitu “peadagogie”, yang berarti
bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Arab istilah ini sering
diterjemahkan dengan “tarbiyah”, yang berarti pendidikan. Pendidikan berarti,
segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin
perkembangan jasmani dan rohaninya kearah kedewasaan. 42
Sedangkan pendidikan Islam adalah pendidikan iman dan amal, karena ajaran
Islam berisi tentang sikap dan tingkah laku pribadi masyarakat menuju kesejahteraan
hidup perorangan dan bersama, maka pendidikan Agama Islam merupakan
pendidikan individu dan pendidikan masyarakat, lalu menghayatitujuan yang pada
akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. 43
Definisi pendidikan Agama Islam secara lebih rinci dan jelas, tertera dalam
Kurikulum Pendidikan Agama Islam ialah sebagai upaya sadar dan terencana dalam
menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati juga mengimani,
bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran Agama Islam dari sumber
utamanya kitab suci Al-Qur’an dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran,
latihan, serta penggunaan pengamalan.
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Dengan demikian jelaslah bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan Agama
Islam adalah pendidikan yang diberikan melalui ajaran-ajaran Agama Islam yang
mampu membawa anak didik agar menyadari akan kebenaran ajaran agamanya dan
dapat melahirkan tunas bangsa yang memiliki iman yang teguh, cara berfikir rasional
dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau
pelatihan menuju kesejahteraan jasmani dan rohani untuk dapat tercapai kebahagiaan
di dunia dan di akhirat.
2. Landasan/Dasar Pendidikan Agama Islam
Pendidikan Islam harus memiliki landasan teori yang kuat pada nilai-nilai
Islam. Hidup hannya duniawi akan terjebak dalam materialisme, yang sangat
bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hidup manusia menjadi hampa, kering makna,
dan putus asa. Dalam proses pendidikan yang sering terjadi hal-hal tersebut. 44
Landasan diatas menyatakan bahwa pelaksanaan Pendidikan Agama Islam
haruslah sesuai dengan dasar Negara kita yaitu pancasila dan UUD 1945, dasar
Pendidikan Agama Islam itu sendiri.
Dalam Al-Qur’an terdapat ayat yang menunjukkan perintah tersebut yaitu
dalam Q.S. An-Nahl ayat 125, berikut ini:
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Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah [845]
dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya
Tuhan-mu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya
dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (Q.S. AnNahl [6]: 125)

            

  
Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar”.
(Q.S. Al-Imran [3]: 104)45
Dua ayat diatas terkait dengan metode atau cara-cara yang digunakan dan
Pendidikan Islam. Islam mengajarkan secara umum bahwa materi Pendidikan Agama
Islam mencakup tigal hal yaitu pertama, berkaitan dengan keimanan, kedua,
berkaitan dengan aspek syari’ah yakni suatu sistem norma ilahi yang mengatur
hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama manusia
dengan lingkungan. Ketiga mencakup akhlak manusia terhadap khaliknya dan
manusia dengan makhluk lainnya.
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Dengan demikian dapat dipahami bahwa dasar Pendidikan Agama Islam yang
harus dimiliki sekolah secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu dasar
Yuridis/Hukum dan dasar religius (keagamaan). Setiap usaha, kegiatan dan tindakan
yang disengaja untuk mencapai suatu tujuan harus mempunyai landasan tempat
berpijak yang baik dan kuat. Oleh karena itu, pelaksanaan Pendidikan Agama Islam
sebagai suatu usaha membentuk manusia, harus mempunyai landasan ke mana semua
kegiatan dan semua perumusan tujuan Pendidikan Islam itu dihubungkan.

3. Tujuan Pendidikan Agama Islam
Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah sesuatu yang ingin dicapai setelah
melakukan serangkaian proses Pendidikan Agama Islam di sekolah atau madrasah.
Terdapat beberapa pendapat mengenai tujuan Pendidikan Agama Islam ini.
Diantaranya menurut Al-Attas, ia menghendaki tujuan Pendidikan Agama Islam
adalah manusia yang baik.
Sementara itu menurut Marimba mengatakan tujuan Pendidikan Agama Islam
adalah terciptanya orang yang berkepribadian muslim. Menurut Al-Abrasy, tujuan
akhir Pendidikan Agama Islam ialah terbentuknya manusia yang berakhlak mulia
(Akhlakul Al-Karimah). Menurut Munir Musyi mengatakan tujuan akhir Pendidikan
Agama Islam adalah manusia yang sempurna (Al-Insan Al-Kamil).

Dengan mengutip Q.S. At-Takwir [81] ayat 27, Allah SWT berfirman:

     
Artinya: “Al Qur'an itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam”.
(Q.S. At-Takwir [81]: 27)46
Ayat diatas dijelaskan bahwa tujuan itu adalah untuk semua manusia, jadi
menurut Agama Islam tujuan Pendidikan Agama Islam adalah haruslah menjadikan
seluruh manusia, menjadi manusia yang menghambakan diri kepada Allah.
Maksudnya adalah beribadah kepada-Nya dengan tidak mempersekutukan-Nya
dengan sesuatu apapun.

4. Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Prestasi Belajar
Menurut Goleman menjelaskan kecerdasan emosi (Emotional Intellegenci)
adalah kemampuan untuk mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain,
kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik
pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. 47
Seperti telah dikemukakan sebelumnya kecerdasan emosional adalah
kemampuan siswa untuk mengenali emosi diri terhadap keadaan yang sedang terjadi
dalam dirinya, baik mengenai perasaan yang muncul pada diri siswa atau suasana hati
ketika menanggapi sebuah rangsangan yang datang. Kecerdasan emosional yang baik
ditunjukkan dengan kemampuannya dalam mengelola emosi, memberikan respon
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dengan tepat, contohnya mempunyai kemampuan memotivasi diri sendiri dan selalu
berfikir positif, termasuk juga mempunyai kemampuan dalam mengenali emosi orang
lain dengan sikap empati terhadap orang lain.
Dalam pembelajaran yang menggunakan emosional,

perhatian akan

perkembangan intelektual anak dianggap penting, hal ini sama dalam pandangan
Semiawan (Dalam Hamzah B. Uno) bahwa stimulasi intelektual sangat dipengaruhi
keterlibatan emosional, bahkan emosional juga amat menentukan perkembangan
intelektual anak secara bertahap, artinya secara timbal balik faktor kognitif juga
terlibat dalam faktor emosional. dengan demikian, antara EQ dengan IQ tidak dapat
dipisahkan perannya satu sama lain. Keberadaan EQ sangat menunjang berfungsinya
IQ begitupun sebaliknya.
Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kecerdasan
emosional merupakan salah satu faktor penting yang seharusnya dimiliki oleh setiap
siswa, karena setiap orang siswa itu memiliki kebutuhan untuk meraih prestasi belajar
yang lebih optimal disekolah. Maka dari itu orang tua berperan sangat penting dalam
mengembangkan potensi dan emosional anak dalam masa perkembangannya atau saat
ia di jenjang belajar.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian korelasi atau
koresional atau penelitian hubungan. Penelitian korelasi adalah penelitian yang
dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau
lebih, tanpa melakukan perubahan, tambahan dan manipulasi terhadap data yang
memang sudah ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif
(data berbentuk angka).48
B. Variabel Penelitian
Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang membentuk apa saja yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajarai sehingga diperoleh informasi tentang hal
tersebut yang kemudian ditarik kesimpulannya. 49 Variabel berdasarkan hubungan
terdiri dari beberapa jenis, antara lain:
1. Variabel bebas (independent variable)
Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang menjadi
penyebab atau berubah/mempengaruhi suatu variabel lain (variabel
dependent).
2. Variabel terikat (dependent variabel)
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Aksara, 2008), h. 166.
49
Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung:
Alfabeta, 2013)h. 61.

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang
menjadi akibat, karena adanya variabel lain (variabel bebas).
3. Variabel moderating
Variabel moderating adalah variabel yang

memperkuat atau

memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Sekali
lagi, memperkuat atau memperlemah suatu variabel. Variabel moderating
juga sering disebut sebagai variabel bebas kedua dan sering dipergunakan
dalam analisis regresi linear.
4. Variabel intervening (variabel penghubung)
Variabel intervening (variabel penghubung) adalah variabel yang
menjadi media pada suatu hubungan antara variabel bebas dan variabel
terikat.
5. Variabel control.
Variabel ini ditetapkan oleh peneliti, jika peneliti ingin mengontrol
supaya variabel di luar yang diteliti tidak mempengaruhi hubungan antara
variabel bebas dan terikat atau ingin melakukan penelitian yang bersifat
membandingkan. 50
Berdasarkan pemasalahan hubungan antara kecerdasan emosional
dengan prestasi belajar PAI siswa dengan ketuntasan kecerdasan emosional
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merupakan variabel bebas yang diberi simbol X, dan prestasi belajar PAI peserta

didik merupakan variabel terikat yang diberi simbol Y.
terdiri dari dua variabel, yaitu: kecerdasan emosional merupakan
variabel bebas yang diberi simbol X, dan prestasi belajar peserta didik
merupakan variabel terikat yang diberi simbol Y.
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti.
Pengertian lain dari populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek psikologis yang
dibatasi oleh kriteria tertentu.51 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas
obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dapat
disimpulkan bahwa populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda- benda
alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek
yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang memiliki oleh subyek
atau obyek itu.
Dari pengertian diatas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh siswa SMK Gajah Mada Bandar Lampung yang berjumlah 536
siswa.
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Tabel.2
Distribusi populasi peserta didik kelas x-ix siswa/siswi SMK Gajah Mada
Bandar Lampung
NO Kelas
Jumlah
Siswa non muslim
Jumlah siswa
Siswa

Laki-laki

Perempuan

Muslim

1

X

170

3

4

167

2

XI

216

6

6

205

3

XI

165

-

2

164

Jumlah

551

19

12

536

Sumber:Tata Usaha SMK Gajah Mada Bandar Lampung2016/2017
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas X-XI SMK
GAJAH MADA BANDAR LAMPUNG pada tahun ajaran 2016/2017 yang beragama
Islam berjumlah 536 peserta didik.
2.

Sampel
Sampel Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin dipelajari semua
yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka
peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 52
3. Teknik Pengambil Sampel
Non Probability artinya setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan
atau peluang yang sama sebagai sampel. Dalam pengambilan sampel menggunakan
teknik yang termasuk ke dalam Non Probability ini yaitu teknik purposive sampling.
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Teknik

purposive

sampling

merupakan

teknik

penentuan

sampel

dengan

pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.
Dengan keterangan populasi diatas peneliti mengambil sampel kelas XI
(sebelas) yang berjumlah 6 kelas, dan peneliti mengambil kelas pada siswa yang
banyak beragama Islam. Berikut distribusi sampel peserta didik kelas XI (sebelas)
siswa-siswi SMK Gajah Mada Bandar Lampung TP. 2016/2017 sebagai berikut:
Tabel.3
Distribusi peserta didik kelas XI siswa/siswi SMK Gajah Mada Bandar
Lampung
No Kelas XI
Jumlah
Siswa Non Muslim
Jumlah Siswa
Siswa

Laki-laki

Perempuan

Muslim

1
2
3
4
5
6

A
47
1
2
44
B
45
2
1
43
C
48
1
3
45
D
46
3
43
E
48
1
1
46
F
49
2
2
45
Jumlah
287
7
12
270
Sumber: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMK Gajah Mada
Bandar Lampung 2016/2017.
Berdasarkan data diatas peneliti mengambil kelas yang akan diteliti yaitu kelas
XI (sebelas) E yang secara keseluruhan berjumlah 48 dan yang beragama Islam
berjumlah 46 siswa. Berdasarkan tabel diatas peneliti mengambil sampel yang sesuai
dengan pertimbangan dan penentuan yaitu pada peserta didik kelas XI (sebelas) E
siswa-siswi yang berjumlah 46 siswa.

Adapun data prestasi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada kelas IX
(Sebelas) E yang merupakan alasan peneliti untuk melakukan pertimbangan dan
penentuan dalam sampel sebagai berikut:
Tabel.4
Data Hasil Prestasi Belajar Semester Kelas XI Siswa-Siswi SMK Gajah Mada
Ganjil Tahun Ajaran 2016/2017
NO
Nama Siswa
Nilai Semester Ganjil
1
Adde Eno Juli Yanti
76
2 Ade Permana
81
3 Andreyanto
76
4 Annisa Aprilia
76
5 Alfina Damayanti
81
6 Ananda Ayu Fitri Yani
76
7 Anis Noviyanti
81
8 Annisa Eka Septiyani
87
9 Anggi Nuraini
76
10 Ayu Wulandari
76
11 Dheka Ramadhan
76
12 Delia Ayu Safitri
76
13 Devi Variaska
78
14 Deviolina Astrivia D R
78
15 Dewi Ratna Sari
78
16 Dewi Shinta
78
17 Dhea Kamelia
76
18 Dita Ramadhani
76
19 Egi Diah Sari
76
20 Elsa Septiana
84
21 Heni Silvia
87
22 Hesti Aprilia Anggraini
89
23 Indah Maulida R
81
24 Irmala Sari
90
25 Layli Kurnia
84
26 Murni Indah Sari
78
27 Nova Linda
81

28 Novriansyah
84
29 Nur’afni Mardhotillah
87
30 Oktaviani
84
31 Putri Camelia
87
32 Putri Maryani
84
33 Rahmi Rahmida
84
34 Ratih Reni Azizah
84
35 Resti Pebi Anjani
78
36 Ria Arum Utami
78
37 Rini Saputri
78
38 Risa Putri Ariyani
76
39 Rohma Wati
87
40 Septianingsih
78
41 Siti Andini
84
42 Septiana
84
43 Santi Safitri
78
Sumber:Wali Kelas XI E atau Guru mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam
SMK Gajah Mada Bandar Lampung 2016/2017.
Berdasarkan data prestasi diatas dapat dijelaskan bahwa kelas IX (sebelas) E
mempunyai nilai prestasi yang cukup baik di bandingkan dengan kelas lainnya.
D. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan
sekunder dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat
penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah
yang sedang diteliti untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pengumpulan
data suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang
diperlukan, selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah
penelitian yang ingin dipecahkan. Banyak hasil penelitian yang tidak akurat dan
permasalahan penelitian tidak terpecahkan, karena metode pengumpulan data yang

digunakan tidak sesuai dengan permasalahan penelitian. 53 Pada penelitian ini, penulis
menggunakan dua metode pengumpulan data, yakni:
1. Kuesioner (Angket)
Kuesioner

adalah

suatu

teknik

pengumpulan

informasi

yang

memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan
karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi, yang bisa terpengaruh
oleh sistem yang diajukan atau sistem yang sudah ada. 54
Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini
adalah dengan menggunakan skala kecerdasan emosional yaitu skala kecerdasan
emosional ini terdiri dari 27 item pernyataan, skala kecerdasan emosional ini
diambil dari buku Hamzah B. Uno yang berjudul “Orientasi Baru Dalam
Psikologi Pembelajaran” Selanjutnya instrumen tersebut telah di uji cobakan oleh
Karmila mahasiswa UIN Jakarta dalam skripsi yang berjudul “Hubungan Antara
Kecerdasan Emosional Dengan Prestasi Siswa Pada Mata Pelajaran PAI”
(penelitian korelasi pada siswa kelas VIII MTs Al-Hidayah Arco Bojongsari
Depok).
Skala ini disusun dengan menggunakan model skala Likert, berdasarkan
indikator-indikator kecerdasan emosional yaitu kesadaran diri, pengaturan diri,
motivasi, empati dan keterampilan sosial. Skala ini dengan menggunakan empat
alternatif jawaban yaitu:
53
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SS

S

TS

STS

4

3

2

1

Dari penjelasan dia atas dapat dijelaskan bahwa Sangat Setuju (SS), Setuju
(S), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Dimana pilihan jawaban di atas
diberi skala nilai: 4, 3, 2, 1, untuk jawaban Favorabel, sedangkan untuk jawaban
Unfavorable diberi skala nilai : 1, 2, 3, 4.
Kuesioner ini khusus ditujukan kepada siswa di SMK Gajah Mada Bandar
Lampung untuk mengetahui seberapa besar atau sejauh mana hubungan kecerdasan
emosional dan prestasi belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam siswa
pada tingkat SMK (Sekolah Menengan Kejuruan). Untuk lebih jelasnya kisi-kisi
kuisioner yang sudah di uji ke validan dan reliabilitasnya oleh Karmila mahasiswa
UIN Jakarta dalam skripsi yang berjudul “Hubungan Antara Kecerdasan Emosional
Dengan Prestasi Siswa Pada Mata Pelajaran PAI” (penelitian korelasi pada siswa
kelas VIII MTs Al-Hidayah Arco Bojongsari Depok), dijelaskan sebagai berikut:
Tabel. 5
Kisi-kisi Kecerdasan Emosional
No

Sub Variabel

Indikator

No. Butir

Jumlah

Soal
1

Kesadaran Diri

2

Pengaturan diri

3

Motivasi

a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)
a)

Kesadaran emosi
Penilaian diri
Percaya diri
Kendali diri
Sifat dapat dipercaya
Kewaspadaan
Adaptabilitas
Dorongan untuk

2
3
6
7, 8
9
10, 11
12
13, 14

1
1
1
2
1
2
1
2

4

5

Empati

Keterampilan
sosial

berprestasi
Optimis
Komitmen
Memahami orang lain
Pengembangan orang
lain
c) Mengatasi keragaman

b)
c)
a)
b)

a) Komunikasi dan
pengaruh
b) Kepemimpinan dan
katalisator perubahan
c) Pengikat jaringan
d) Kemampuan tim
Jumlah

15, 16
17, 18
19, 20
21, 22

2
2
2
2

23, 24

2

25

1

26

1

27

1
1
27

Skala penelitian ini berbentuk pernyataan, pernyataan menggunakan skala
Likert, dimana subjek diminta memilih 1 (satu) dari 4 (empat) alternatif jawaban yang
telah disediakan dan harus dipilih oleh subyek sesuai dengan keadaan diri subyek
yang sebenarnya.
Pernyataan atau angket di atas dapat dijelaskan bahwa indikator dari setiap
sub variabel memiliki item yang secara keseluruhan berjumlah 27 item yang sudah di
uji kevalidan dan reliabilitasnya oleh Karmila mahasiswa UIN Jakarta dalam skripsi
yang berjudul “Hubungan Antara Kecerdasan Emosional Dengan Prestasi Siswa Pada
Mata Pelajaran PAI” (penelitian korelasi pada siswa kelas VIII MTs Al-Hidayah
Arco Bojongsari Depok), dan masing-masing indikator sudah di beri nomor dan butir
soal yang akan dibagikan kepada responden pada penelitian ini. Dengan demikian
peneliti tidak perlu menguji instrumen atau angket yang akan diberikan kepada
responden yang akan diteliti karena sebelumnya sudah di uji valid dan reliabelitasnya.

2. Dokumentasi (Raport)
Prestasi belajar dalam penelitian ini diperoleh dari hasil ujian semester ganjil
pada kelas XI (Sebelas) E peserta didik SMK Gajah Mada Bandar Lampung
TP.2016/2017. Data hasil ujian semester ganjil dapat dilihat pada tabel 1.
E. Instrumen Penelitian
1. Kuesioner
Instrumen yang digunakan adalah angket atau kuesioner yang didasarkan pada
konsep kecerdasan emosional yang dikembangkan oleh Daniel Goleman. Penulis
menggunakan angket kecerdasan emosional yang sudah di uji validitas dan
reliabilitasnya, oleh Karmila mahasiswa UIN Jakarta dalam skripsinya yang berjudul
“Hubungan Antara Kecerdasan emosional dengan Prestasi Belajar Siswa Pada
Pelajaran PAI kelas VIII di MTS Al-Hidayah Arco Bojongsari Depok”, yaitu peneliti
menguji cobakan dari 30 item yang menunjukkan bahwa terdapat 3 item yang tidak
valid yaitu nomor 1, 4, 5. Jadi, item yang sudah valid dapat dipakai oleh peneliti
yaitu berjumlah 27 item. Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti menggunakan
instrumen yang sudah baku atau sudah di uji cobakan sebelumnya, yaitu yang
berjumlah 27 item.
2. Dokumentasi
Dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui data prestasi belajar siswa, yang
mana data tersebut diambil pada nilai raport semester ganjil pada siswa kelas XI E
SMK Gajah Mada Bandar Lampung pada ajaran Tahun 2016/2017.

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen
1. Validitas Instrumen
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur
itu mengukur apa yang ingin peneliti ukur atau mengukur dan menggambarkan aspek
yang sesuai dengan peneliti inginkan. 55 Dengan kata lain validitas berarti suatu
ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen.
Uji validitas skala kecerdasan emosional dalam penelitian ini peneliti
menggunakan instrumen skala kecerdasan emosional yang sudah diuji cobakan
terlebih dahulu yaitu diuji cobakan oleh mahasiswa UIN Jakarta yang bernama
Karmila dalam skripsinya yang berjudul “Hubungan Antara Kecerdasan emosional
dengan Prestasi Belajar Siswa Pada Pelajaran PAI Kelas VIII di MTS Al-Hidayah
Arco Bojongsari Depok”.
Instrumen atau item skala kecerdasan emosional yang diuji cobakan oleh
Karmila berjumlah 30 item. Untuk menguji cobakan skala kecerdasan emosional ini
Karmila menggunakan rumus Product Moment dengan menghitung korelasi antara
tiap skor item dengan skor total pada setiap sub skala. Dengan menggunakan rumus
sebagai berikut:
n∑X Y
∑X

∑X
∑

∑Y
∑

– ∑Y

Ket:
55

h. 110.

Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Bandung: ALFABETA, 2013),

r x y = Koefisien korelasi
n

= Jumlah subjek

X

= Skor setiap item

Y

= Skor total
XY

Hasil skor X dan Y untuk setiap responden

X

Jumlah skor X

Y

Jumlah skor Y

X

Jumlah kuadrat seluruh skor X

Y

Jumlah kuadrat seluruh skor Y

Hasil Uji Validitas
Selanjutnya akan dilihat hasil uji instrumen skala kecerdasan emosional yang
diuji cobakan oleh Karmila dan diberikan kepada 30 responden terhadap responden
yang memiliki karakteristik sama dengan responden penelitian.
Berdasarkan hasil uji coba dari 30 item menunjukkan bahwa terdapat 3 item
yang tidak valid, yaitu nomor 1, 4, dan 5, item yang tidak valid tidak dipakai dalam
penelitian. Jumlah item yang dipakai dalam penelitian skala kecerdasan emosional
adalah 27 item. Dengan keterangan tersebut maka butir item soal kecerdasan
emosional mempunyai kevalidan yang cukup baik.

2. Reliabilitas Instrumen
Setelah item-item tersebut diketahui validitasnya maka kemudian dihitung
reliabilitasnya. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu hasil
pengukuran dapat dipercaya. Rumus statistik yang digunakan oleh Karmila dalam
menguji reliabilitasnya adalah Alpha Cronbach.
Berikut rumus Alpha Cronbach:
∑ S1
n S
n S
Ket :
: Koefisien Alpha
n

: Jumlah item dalam skala

S2 : Varian total skor tes
S12 : Varian dari setiap item skala
Reliabilitas dinyatakan dengan koefisien reliabilitas yang angkanya berkisar
antara 0 sampai dengan 1,00. Jika angka reliabilitas mendekati 1,00 menunjukkan
reliabilitas yang tinggi, tetapi jika reliabilitas semakin rendah dan mendekati 0 maka
hal tersebut menunjukkan reliabilitas yang rendah.
Hasil Uji Reliabilitas
Hasil uji reliabilitas instrumen yang telah di uji cobakan oleh Karmila
mahasiswa UIN Jakarta tentang skripsinya yang berjudul “Hubungan Antara
Kecerdasan emosional dengan Prestasi Belajar Siswa Pada Pelajaran PAI di MTS AlHidayah Arco Bojongsari Depok” bahwa hasil uji reliabilitas dari variabel

kecerdasan emosional, yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati dan
keterampilan sosial menunjukkan reliabilitas cukup baik. Di mana indikator
Cronbach 0,70 dapat dikatakan bahwa seluruh item skala kecerdasan emosional
adalah reliabel. 56
Berdasarkan keterangan tersebut diperoleh

0,70 berdasarkan kriteria

instrumen dikatakan baik bila nilai reliabilitas instrumen sama dengan atau lebih
besar dari 0,70

0,70 , hasil perhitungan menunjukan bahwa

0,70

sehingga butir soal tersebut memiliki keandalan/keajegan yang baik.
G. Teknik Analisis Data
Adapun tujuan dari analisis data adalah mensederhanakan data ke dalam
bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan hasilnya. Dalam hal ini kerap kali
menggunakan statistik karena memang fungsi statistik adalah mensederhanakan data.
Untuk penelitian korelasi, dimana ingin diketahui hubungan antara kecerdasan
emosional dengan prestasi belajar.
1. Analisis Data
Untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi/hubungan antara dua variabel
penelitian tersebut maka dapat digunakan teknik korelasi Product Moment dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:

56

Karmila, Hubungan antara Kecerdasan Emosional dengan Prestasi Belajar Pada
Pelajaran PAI Siswa Kelas VIII MTS Al-Hidayah Arco Bojongsari Depok (Skripsi Program Sarjana
S1 Tarbiyah UIN Jakarta: 2014), h. 45-47.

n∑X Y
∑X

∑X
∑

∑Y
∑

– ∑Y

Ket:
r x y = Koefisien korelasi
n

= Jumlah subjek

X

= Skor setiap item

Y

= Skor total
XY

Hasil skor X dan Y untuk setiap responden

X

Jumlah skor X

Y

Jumlah skor Y

X

Jumlah kuadrat seluruh skor X

Y

Jumlah kuadrat seluruh skor Y

Hasil perhitungan akan diinterpretasikan dengan merujuk pada tabel nilai r
Produc Moment pada level signifikan 5%. Jika hasil perhitungan lebih besar dari r
tabel, maka korelasi dianggap signifikan atau Ho ditolak dan Ha diterima. Namun
jika perhitungan lebih kecil dari r tabel, korelasi dianggap tidak signifikan atau Ho
dan Ha ditolak. Semua perhitungan statistik dilakukan dengan menggunakan
program excel.

2. Uji Hipotesis
Adapun yang menjadi hipotesis statistik penelitian ini adalah:
Ha : ρ

o

Ho : ρ

o

ρ ∶ nilai korelasi dalam formulasi yang di hipotesiskan
Keterangan :
Ha : Terdapat hubungan antara kecerdasan emosional

dan prestasi belajar

siswa
Ho : Tidak terdapat hubungan antara kecerdasan emosional
siswa

dan prestasi belajar

BAB VI
HASIL PENELITIAN
A. Sejarah Singkat Berdirinya SMK Gajah Mada Bandar Lampung
Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu ikut mencerdaskan bangsa
dan mengembangkan manusia Indonesia yang utuh, yaitu manusia yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki
pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang
mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Maka berdasarkan hal tersebut di atas Yayasan Pendidikan Gajah Mada
Bandar Lampung, khususnya SMK Gajah Mada, ikut terpanggil untuk melaksanakan
pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut.
SMK Gajah Mada Bandar Lampung, awal berdirinya bernama SMEA Gajah
Mada dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No.4111/12B/4/1990 dengan status TERDAFTAR, yang berada dilokasi Jalan
Soekarno Hatta No.1 Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Kota
Bandar Lampung kemudian pada tahun 1990 berstatus DIAKUI, dan pada tahun 2006
statusnya menjadi TERAKREDITASI dengan dua jurusan yaitu Akuntansi mendapat
nilai B dan Administrasi Perkantoran mendapat nilai C Kemudian pada Tahun 2010
SMK Gajah Mada telah melaksanakan akreditasi ulang untuk jurusan Akuntansi,
Administrasi Perkantoran dan Pemasaran (Marketing) dan telah selesai dengan nilai.
Sejak berdirinya SMK Gajah Mada dari tahun 1987 sampai sekarang ini telah
mengalami pergantian kepala sekolah tiga kali, yaitu pada tahun 1987 sampai dengan

2007 adalah Bapak Drs. Ragil Sukadis (alm), kemudian pada tahun 2007 sampai
Februari 2014 adalah Bapak Maryadi Saputra, S.E., M.M. dan Februari 2014 sampai
sekarang adalah Ibu Enden Sopa Sopiyana, S.Sos., M.Pd.

1. Visi dan Misi SMK Gajah Mada Bandar Lampung
Visi SMK Gajah Mada merupakan pandangan tentang keadaan masa depan
yang diharapkan oleh SMK Gajah Mada, yang dirumuskan sebagai berikut:
“Terwujudnya kultur sekolah sebagai wahana belajar yang kondusif untuk
memberdayakan peserta didik berkembang menjadi insan yang berakhlak
mulia, cerdas, kreatif, inovatif dan kompetitif dalam dunia global”.

Misi-misi SMK Gajah Mada ialah sebagai berikut:
1. Meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang pelaksanaan kurikulum
sekolah.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas guru.
3. Melengkapi sekolah dengan prasarana dan sarana yang memadai.
4. Menghasilkan

tamatan

yang

beriman

dan

bertaqwa,

yang

mampu

mengembangkan diri di era globalisasi.
5. Menghasilkan tamatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Menghasilkan tamatan yang siap kerja, cerdas dan kompetitif.

Visi SMK Gajah Mada:
1. Menghasilkan tamatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Menciptakan tamatan yang siap berkompetisi di dunia kerja dan industri.
3. Menanamkan jiwa bertanggung jawab berdasarkan iman dan taqwa.
4. Menumbuhkan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual.
5. Menumbuhkan jiwa solidarisme dan kesetiakawanan antar lulusan.
6. Menumbuhkan minat bakat, gotong royong, dan toleransi antar umat
beragama.

2. Kondisi Lingkungan Belajar Siswa SMK Gajah Mada Bandar Lampung
a. Keadaan Tenaga Pendidik SMK Gajah Mada Bandar Lampung
SMK Gajah Mada Bandar Lampung sebagai lembaga pendidikan formal yang
selalu mengutamakan pelayanan pendidikan bagi seluruh anak didiknya. Berbagai
upaya dilakukan untuk mengembangkan kualitas anak didiknya. Salah satu upaya
yang dilakukan yaitu mengembangkangkan kualitas dari para tenaga pengajarnya. Di
antaranya dengan mengikuti berbagai seminar kependidikan maupun pellatihanpelatihan yang dapat mengembangkan kualitas tenaga pendidik serta bermanfaaat
baik dewan guru maupun anak didik.
Jumlah guru di SMK Gajah Mada Bandar Lampung mengalami penambahan
dan pengurangan seiring dengan banyak sedikitnya jumlah anak didik. Hal ini
dilakukan untuk memenuhi standar perbandingan guru dengan jumlah anak didik
setiap kelasnya. Sehingga anak didik benar-benar terpenuhi kebutuhannya untuk
menuntut ilmu di SMK Gajah Mada Bandar Lampung.

Jumlah guru SMK Gajah Mada Bandar Lampung. Saat ini berjumlah sesuai
rincian sebagai berikut:
Tabel. 5
Data Guru SMK Gajah Mada Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017
NO

Nama Guru

Jabatan

1

KEPSEK

2

ENDEN SOPA SOPIYANA,
S.Sos., M.Pd.
DRS. Dewa Kadek Artha

KURIKULUM

FKIP Unila

3

Nisa Martina, S. Pd

KESISWAAN

STKIP PGRI

4

Muhammad Saleh, S. SOS

5

Akhmad Arkian Arif, Se

6

Drs. Nyata

7

Drs. Karimanto

8

Syaiful Adbul Jamal, SE

9

Drs, Syahferi

SAPRAS

Lulusan
UNISBA

UTB

Guru
Wali Kelas 3 AP 2
KAJUR

IKIP PGRI Wates
STKIP PGRI
FE Univ Putra Bangsa
Surabaya

-

-

10 Rosanah, S. Pd., M. Pd

Guru

-

11 Ana Susanti, S. Pd

Guru

-

12 Dra. Arliyana

Guru

FKIP UNILA

13 Rini Supatmawati, S. Pd

Guru

-

14 Matoyah, S. Pd

Guru

UMY

15 Nurlaili, S. Pd

Guru

STKIP

16 Arifin, SE

Guru

Univ. Saburai

17 Maryadi Sputra, SE.,MM

Guru

UNILA

18 Rosiah, S. Pd

Guru

UNILA

19 Nilsiatuanah, S. Pd

Guru

STKIP PGRI

20 Ferryda Laila, S.S

Guru

Teknokrat

21 Maryana, S. Pd

Guru

-

22 Aminah Alfiatin, S. Pd

Guru

STKIP PGRI

23 Riyon, S.S

Guru

STB Teknokrat

24 Dessy Shintia Dewi, S. Pd

Guru

STKIP PGRI

25 Dwi Dody Gusmanto, SH

Guru

FH UBL

25 Bambang Putra Jaya, SE

Guru

FE UNILA

26 Dewa Putu Eka Budi, S. Pd

Guru

FKIP UNILA

27 Akhmad Rodiani, S. Kom

Kepala TU

DCC Lampung

30 Tri Wibowo, S. Pd

Guru

FKIP UNILA

31 Moh. Ridho, S. Kom

Guru

-

32 Laidiyawati, S. Pd

Guru

-

33 Hilda Asriani, S. Pd

Guru

-

34 Jayadi, S. Kom

Guru

-

35 Heri Kasmedi, SE

Guru

UNILA

36 Nelian Selta, S. Ag

Guru

IAIN RIL

37 Moh Zubaidi, S. Kom

Guru

-

38 M Idham, S. Pd. M. Pd

Guru

-

39 Hendri, S. Kom

Guru

-

39 Irvan Khoiri, S. Pd.I

Guru

IAIN RIL

Sumber: Dokumentasi Smk Gajah Mada Bandar Lampung Tahun Ajaran
2016/2017.
b. Keadaan sarana dan prasarana pendidikan SMK Gajah Mada Bandar
Lampung
Sarana dan prasarana merupakan salah satu pendorong guna tercapainya
suatu keberhasilan dalam melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah.
Walaupun hal ini bukanlah faktor penentu keberhasilan, karena masih banyak faktorfaktor yang menjadi pendukung suatu keberhasilan dalam pendidikan.

Selain itu juga memiliki berbagai macam alat permainan dan sumber belajar
akan mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, karena dalam
berbagai perkembangan anak memiliki perbedaan dengan teman lainnya seraya
belajar, dalam merangsang perkembangan anak didik itu sendiri.
Secara rinci sumber belajar di SMK Gajah Mada Bandar Lampung dapat
dijelaskan sebagai berikut:
Tabel. 6
Keadaan Sarana dan Prasarana SMK Gajah Mada Bandar Lampung
No

Nama Ruang

Keterangan

1

Koperasi

1

2

Parkir

2

3

Wireles

1

4

Musholla

1

5

Perpustakaan

1

6

Pemadam kebakaran

1

7

Rps

1

8

Lab Komputer

3

9

Ruang praktek pemasaran

2

10

Studio Foto

1

11

Studio Musik

1

12

Semua Halaman

-

13

Ruang Guru

1

14

Ruang Kepala Sekolah

1

15

Ruang Kelas

18

Sumber: Dokumentasi SMK Gajah Mada Bandar Lampung Tahun Ajaran
2016/2017.

B. Uji Hipotesis
Setelah dilakukan perhitungan, maka dilanjutkan dengan uji hipotesis
menggunakan uji t. Pengujian hipotesis menggunakan analisis hubungan. Analisis
hubungan (korelasi) adalah suatu bentuk analisis data dalam penelitian yang
bertujuan untuk mengetahui kekuatan atau bentuk arah hubungan diantara dua
variabel dan besarnya pengaruh yang disebabkan oleh variabel yang satu (variabel
bebas) terhadap variabel lainnya (variabel terikat).

1. Koefesien Korelasi
Koefesien korelasi adalah bilangan yang menyatakan kekuatan
hubungan antara dua variabel atau lebih, juga dapat menentukan arah hubungan
dari kedua variabel. Untuk menganalisa data maka memakai rumus:

rxy 

n XY  ( X )( Y )
2

{n X 2  ( X ) 2 }{n Y 2  ( Y ) }

Keterangan :
: Angka Indeks Korelasi ''r'' Product Moment.
n

: Number Of Casses.

X Y
X
Y

: Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y.
: Jumlah seluruh skor variabel X (skor angket).
: Jumlah seluruh skor variabel Y (skor prestasi). 57

Adapun hipotesis statistik yang penulis ajukan adalah:
57

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 206.

Ho : ρ

0

Ha : ρ

0

: Nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan

Ho

: Tidak terdapat korelasi antara kecerdasan emosional dengan prestasi
belajar siswa.

Ha

: Terdapat korelasi antara kecerdasan emosional dengan prestasi belajar
siswa.
Data yang dikorelasikan adalah data atau hasil angket kecerdasan

emosional dengan prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam,
dengan menggunakan teknik korelasi product moment dengan rumus sebagai
berikut:

rxy 

n XY  ( X )( Y )
2

{n X 2  ( X ) 2 }{n Y 2  ( Y ) }

n

= 43

∑

= 3476

∑

= 3436

∑X

= 281812

∑Y

= 275212

∑

= 278433
43 . 278433
43 . 281812

3476 3436

3476

43 . 275212

3436

= 0,92
Kemudian hasil rhitung dibandingkan dengan rtabel pada taraf signifikasi 5% .
Taraf signifikasi 5% pada n = 41 adalah 0,301 sehingga r hitung= 0,41 > rtabel sehingga
terdapat pengaruh yang signifikan. Untuk mengukur seberapa besar pengaruhnya,
nilai r hitung selanjutnya diinterprestasikan dengan tabel berikut ini:
Tabel.7
Tingkat Korelasi Dan Kekuatan Hubungan58
No

Nilai Korelasi (r)

Tingkat
hubungan

1

0,00 – 0,199

Sangat Lemah

2

0,20 – 0,399

Lemah

3

0,40 – 0,599

Cukup

4

0,60 – 0,799

Kuat

5

0,80 – 100

Sangat kuat

Berdasarkan tabel di atas maka rhitung = 0,92 berada pada interval 0,80-0,599
sehingga dapat disimpulkan korelasi antara hubungan kecerdasan emosional dengan
58

Syofyan Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan
Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17 (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 337.

prestasi belajar adalah korelasi yang sangat kuat. Selanjutnya dilakukan uji
keberartian yang digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan
signifikan dan dapat digunakan untuk seluruh populasi. Uji keberartian dalam
penelitian ini menggunakan uji-t, dengan ketentuan t hitung > ttabel, maka tolak H0
(Korelasi signifikan) dan bila t hitung < ttabel maka terima H0 (korelasi tidak signifikan)
dan persamaan yang digunakan adalah:

t=

√
√

=

√
√

0,92√43
1

=
=
=

2

0,92

,

. ,

√

,

,
√ ,
,
,

= 15,0315
Sehingga, diperoleh n = 41, kemudian 41 dikonversikan ke dalam tabel
signifikan 5%, diperoleh

, sebesar

= 2,020. Hasil

lebih besar dari

atau 15,0315 > 2,020, sehingga H0 ditolak dan Ha yang berbunyi ada hubungan
positif antara kecerdasan emosional dengan prestasi belajar siswa di SMK Gajah
Mada Bandar Lampung.59
2. Koefisien Determinasi
Koefisien Determinasi adalah ukuran (besaran) yang menyatakan tingkat
kekuatan hubungan dalam bentuk % selain itu koefisien determinasi merupakan
besaran untuk menunjukkan seberapa besar persentase keragaman variabel
terikat (Y) yang dapat dijelaskan oleh keragaman variabel bebas (X), atau dengan
kata lain seberapa besar X dapat memberikan konstribusi terhadap Y. Nilai
koefisien determinasi dapat ditemukan dengan rumus:
KP

= r2 x 100%
= (0,92)2 x 100 %
= 0,8464 x 100 %
= 84,64 %

Dengan demikian kecerdasan emosional memberikan kontribusi sebesar
84,64% terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam,
dan 16,36% dipengaruhi oleh faktor lain.
C. Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan uji hipotesis dapat
disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kecerdasan emosional dengan prestasi

59

Perhitungan lengkap ada pada lampiran 5, h. 87.

belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas XI E SMK Gajah Mada Bandar
Lampung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kecerdasan
emosional dengan prestasi belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas
XI E (Sebelas) SMK Gajah Mada Bandar Lampung, karena sesuai dengan:

Pertama, kajian pustaka pada penelitian ini menyebutkan bahwa kecerdasan
emosional merupakan salah satu bagian dasar dari proses pengajaran atau
pembelajaran. Terdapat 8 komponen dalam pembelajaran yaitu tujuan pendidikan,
peserta didik, pendidik, bahan atau materi pelajaran, pendekatan dan metode, media
atau alat, sumber belajar, evaluasi. Dari delapan komponen tersebut sangat
berpengaruh dan harus diperhatikan oleh pendidik dalam menentukan keberhasilan
peserta didik dalam proses belajar serta mmpunyai kemampuan dalam mengatasi
emosi negatif dan positif terhadap situasi yang sedang di alaminya, baik pada saat
proses pembelajaran maupun saat berinteraksi sesama teman atau lingkungannya.

Dengan adanya kecerdasan emosional membuat peserta didik lebih dapat
mengelola keadaan emosi yang sedang di alami dalam dirinya di saat sedang proses
belajar atau di saat berinteraksi dalam lingkungan, sehingga peserta didik tidak
gampang mengeluh, putus asa, terpengaruh oleh emosi yang tidak baik dan
mempunyai rasa percaya diri dalam mengatasi emosi yang sedang dialaminya.
Karena seseorang yang cerdas secara emosi lebih mengenal keadaan dirinya, dan

mempunyai motivasi yang tinggi dalam mencapai kesuksesan. Daniel Goleman
menyatakan bahwa IQ menentukan kesuksesan seseorang sebesar 20% sedangkan
kecerdasan emosi (EQ) memberikan kontribusi 80%. Kecerdasan emosi seseorang
dapat dikembangkan lebih baik, lebih menantang, dan lebih prospek dibanding IQ. 60
Daniel Goleman membagi kecerdasan emosional ke dalam unsur yaitu (1) kesadaran
diri (2) pengaturan diri (3) motivasi (4) empati (5) kecakapan sosial. 61

Kedua, kecerdasan emosional dapat diterapkan secara luas untuk berkerja,
belajar, mengajar, mengasuh anak, persahabatan dan rumah tangga dan kecakapan
lainnya62. Jadi kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali perasaan
kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan
kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan
dengan orang lain. Kecerdasan emosional lebih mudah dikembangkan dalam
kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Jadi apabila
dikaitkan dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu
pelajaran yang sesuai dan ideal dalam pembelajaran PAI yaitu terletak pada
pengetahuan, aplikasi, nilai, sikap dan pengamalan. Hal ini terbukti dengan
perhitungan koefisien korelasi antara hubungan kecerdasan emosional dengan

60

Agus Nggermanto, Melejitkan IQ, EQ, dan SQ Kecerdasan Quantum,(Bandung: Nuansa
Cendekia,2015), h.97.
61
Hamzah B. Uno, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi
Aksara,2012), h. 87
62
Agus Nggermanto, Op.,Cit.,h. 171

prestasi belajar yang sebesar 0,92 atau dengan kata lain, kecerdasan emosional
berkontribusi sebesar 84,64% pada prestasi belajar siswa.

Hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara kecerdasan
emosional dengan prestasi belajar siswa SMK Gajah Mada Bandar Lampung sesuai
nilai koefisien korelasi 0,92 atau dengan koefisien determinasi sebesar 84,64%,
artinya 84,64% hasil dari prestasi siswa dikaitkan dengan kecerdasan emosional
siswa, 16,36% prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

BAB V
KESIMPULAN
A.

Kesimpulan
Hasil penelitian tentang hubungan antara kecerdasan emosional dengan
prestasi belajar siswa

SMK Gajah Mada Bandar Lampung

menunjukkan bahwa terdapat ada hubungan, terbukti dan terlibat bahwa
dengan tingginya nilai hasil analisis data yang diperoleh. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional sangat
berperan dan memberikan sumbangan terhadap prestasi belajar siswa
SMK Gajah Mada Bandar Lampung. Semakin tinggi kecerdasan
emosional yang dimiliki oleh siswa maka semakin tinggi pula prestasi
belajar yang dapat diperolehnya. Adapun kecerdasan emosional
memberikan kontribusi sebesar 84,64% terhadap prestasi belajar
pesesrta didik dan 16,36% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.
B. Saran
Setelah memperhatikan data lapangan serta analisis data dan
kesimpulan, maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya:
1. Untuk pendidik hendaknya selalu membimbing dan mengarahkan peserta
didik pada emosional yang baik agar peserta didik yang tadinya kurang
mengerti dan minimnya motivasi dalam belajar akhirnya mengerti dan dapat
sadar diri pada keadaan peserta didik itu sendiri, hingga akhirnya menjadi

anak yang tidak gampang putus asa dan memiliki motivasi yang tinggi dan
diharapkan akan meningkatkan prestasi belajarnya.
2.

Untuk pendidik hendaknya mengidentifikasi faktor-faktor lain yang
berkontribusi pada prestasi belajar agar hasil prestasi belajar peserta didik
dapat diperoleh secara maksimal.
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LAMPIRAN

Lampiran 1
DAFTAR NAMA RESPONDEN
NO

Nama Siswa
Adde Eno Juli Yanti
Ade Permana

Kelas
E
E

Andreyanto

E

Annisa Aprilia

E

Alfina Damayanti

E

Ananda Ayu Fitri Yani

E

Anis Noviyanti

E

Annisa Eka Septiyani

E

Anggi Nuraini

E

10

Ayu Wulandari

E

11

Dheka Ramadhan

E

12

Delia Ayu Safitri

E

13

Devi Variaska

E

14

Deviolina Astrivia D R

E

15

Dewi Ratna Sari

E

16

Dewi Shinta

E

17

Dhea Kamelia

E

18

Dita Ramadhani

E

19

Egi Diah Sari

E

20

Elsa Septiana

E

21

Heni Silvia

E

22

Hesti Aprilia Anggraini

E

23

Indah Maulida R

E

24

Irmala Sari

E

25

Layli Kurnia

E

26

Murni Indah Sari

E

27

Nova Linda

E

28

Novriansyah

E

29

Nur’afni Mardhotillah

E

30

Oktaviani

E

31

Putri Camelia

E

32

Putri Maryani

E

33

Rahmi Rahmida

E

34

Ratih Reni Azizah

E

35

Resti Pebi Anjani

E

36

Ria Arum Utami

E

37

Rini Saputri

E

38

Risa Putri Ariyani

E

39

Rohma Wati

E

40

Septianingsih

E

1

Siti Andini

E

2

Septiana

E

3

Santi Safitri

E

Lampiran 2
ANGKET KECERDASAN EMOSIONAL
Petunjuk pengisian :
1. Tulis nama, dan tempat tinggal
2. Berilah tanda ( √ ) pada lembar jawaban yang sesuai dengan keadaan anda
yang sebenarnya.
3. Jawabanlah : SL : Jika Anda selalu dengan pernyataan
SR : Jika Anda sering dengan pernyataan
JR : Jika Anda jarang dengan pernyataan
TP : Jika Anda tidak pernah dengan pernyataan
4. Pengisian angket tidak mempengaruhi nilai pelajaran Anda
Identitas Responden
Nama :
Kelas :
SELAMAT MENGERJAKAN
N

PERNYATAAN

Bagi
1 saya memelihara persahabatan adalah sesuatu
yang sangat penting
Setiap
2
mengambil keputusan dan melaksanakannya,
saya dalam kondisi sadar
Setiap
3
belajar saya dipengaruhi suasana hati
Bagi
4 saya berteman sangat menyenangkan
Dalam
5
kegiatan disekolah, saya menjaga
komunikasi yang baik dengan teman-teman
Dalam
6
bergaul dengan orang lain, saya bersikap
terbuka
Saya
7
berusaha untuk mendapatkan nilai yang
maksimal dalam semua pelajaran
Kesabaran
8
penting bagi saya, walaupun dalam
menghadapi situasi yang sulit

S

S

J

T

Saya
9 dapat berfikir dengan tenang, meskipun dalam
keadaan tertekan
Dalam
1
kehidupan saya, saya berusaha untuk
menghargai dan menjaga perasaan orang lain
Dalam
1
menjalankan tugas, yang diberikan kepada
saya, saya jalani dengan penuh tanggung jawab
Saya
1
berusaha menyesuaikan
lingkungan saya

diri

dengan

Saya
1
berusaha untuk mendapatkan nilai yang
maksimal dalam semua pelajaran
Saat
1 ada ulangan atau tidak, saya tetap belajar

Saya
1
tidak putus asa, ketika menemui kesulitan
belajar
Untuk
1
meningkatkan prestasi belajar, saya belajar
sungguh-sungguh
Ketika
1
guru menjelaskan pelajaran, saya sangat
memperhatikan
Saya
1
senang bergaul dengan orang-orang dari
berbagai macam kalangan
Ketika
1
orang lain bicara, saya menjadi pendengar
yang baik
Melihat
2
teman yang sukses, saya sangat senang

Saya
2
senang bergaul dengan orang-orang dari
berbagai macam kalangan
Dengan
2
senang hati saya memberikan bantuan pada
teman saya /orang yang membutuhkan

Saya
2 memberi pertolongan dengan ikhlas

Saya
2
tidak suka membeda-bedakan antar semua
teman
Saya
2 memberikan support/ dukungan kepada teman
untuk sukses
Jika
2 ada teman yang mengalami masalah, saya
berusaha membantunya
Bagi
2 saya berteman sangat menyenangkan

