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ABSTRAK

HUBUNGAN KECERDASAN EMOSIONAL DENGAN HASIL BELAJAR
MATEMATIKA SISWA KELAS V SD NEGERI 4

METRO PUSAT

Oleh

FIRDA WIDYA RAHMA

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya kecerdasan emosional dan hasil
belajar matematika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan
yang signifikan dan positif antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar
matematika siswa kelas V SD Negeri 4 Metro Pusat. Jenis penelitian yang digunakan
adalah ex-postfacto korelasi. Populasi penelitian ini, yaitu seluruh siswa kelas V SD
Negeri 4 Metro Pusat. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan soal tes
hasil belajar matematika. Instrumen pengumpul data kuesioner dengan skala likert
dan soal tes hasil belajar matematika dengan persentase pengukuran tes. Analisis data
dalam pengujian hipotesis menggunakan rumus korelasi product moment. Hasil
perhitungan diperoleh, nilai koefisien korelasi dengan thitung lebih besar dari ttabel
sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, atau terdapat hubungan yang signifikan antara
kecerdasan emosional dengan hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 4
Metro Pusat.

Kata kunci: hasil belajar, kecerdasan emosional, matematika
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan unsur yang terpenting dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan adalah awal dari proses pembelajaran bagi tiap individu untuk

mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik. Pendidikan perlu

diberikan sejak dini agar dapat membentuk manusia yang cerdas, bertakwa,

berakhlak mulia, dan memiliki kepribadian yang baik serta dapat bersikap

sesuai norma-norma yang berlaku. Proses pelaksanaan pendidikan

diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan

berdaya saing tinggi.

Pendidikan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana

untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa.

Hal ini tercantum pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 (2003: 2) secara tegas menyatakan bahwa

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk dapat mewujudkan

suasana proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
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Sehubungan dengan tujuan pendidikan tersebut, siswa diharapkan mampu

memperoleh hasil belajar yang baik dalam proses pembelajaran sehingga

dapat mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya untuk memiliki

kecerdasan, keterampilan, kekuatan spiritual keagamaan, dan pengendalian

diri atau emosi. Untuk mencapai hasil belajar yang baik bukanlah suatu hal

yang mudah, namun ada banyak faktor yang mempengaruhi proses belajar

siswa salah satunya, yaitu kecerdasan. Slameto (2013: 56), menyatakan

bahwa kecerdasan adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu,

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru

dengan cepat dan efektif, mengetahui/menggunakan konsep-konsep yang

abstrak secara efektif, mengetahui relasi, dan mempelajarinya dengan cepat.

Kecerdasan merupakan hal yang dimiliki oleh setiap siswa, yang

membedakan hanyalah tingkat kecerdasan antara siswa satu dengan yang

lainnya. Hal tersebut dikarenakan, siswa yang mempunyai tingkat kecerdasan

yang tinggi akan lebih berhasil daripada siswa yang mempunyai tingkat

kecerdasan yang rendah. Meskipun demikian, siswa yang mempunyai tingkat

kecerdasan yang tinggi belum pasti berhasil dalam belajarnya. Kosasih dan

Sumarna (2014: 173) menyatakan bahwa kecerdasan dapat diklasifikasikan

menjadi 3 macam, yaitu Intelligence Quotient (IQ), Emotional Quotient

(EQ), dan Spiritual Quotient (SQ). Namun, yang diteliti dalam penelitian ini

hanyalah Emotional Quotient (EQ) atau kecerdasan emosional.

Kecerdasan emosional menurut Goleman (2015: 45) merupakan kemampuan

seperti kemampuan untuk memotivasi diri dan bertahan menghadapi frustasi;
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mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan;

mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan

kemampuan untuk berpikir dan berdoa. Sementara itu Salovey dan Mayer

dalam Uno (2006: 69) mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai

kemampuan untuk mengenali perasaan, meraih, dan membangkitkan

perasaan untuk membantu pikiran, memahami perasaan dan maknanya, dan

mengendalikan perasaan secara mendalam sehingga membantu

perkembangan emosi dan intelektual.

Kecerdasan emosional merupakan kemampuan siswa dalam mengenali dan

mengontrol emosi diri, sehingga berdampak positif pada saat mengikuti

pembelajaran. Kecerdasan emosional erat kaitannya dengan keterampilan

memotivasi diri sendiri, siswa yang memiliki kecerdasan emosional yang

baik tidak akan mudah putus asa jika menghadapi kesulitan dalam proses

belajar, karena siswa tersebut terampil untuk memotivasi dirinya sendiri agar

dapat terus maju. Kecerdasan emosional juga berkaitan dengan kemampuan

dalam membina hubungan dengan orang lain atau disebut juga kerja sama,

dengan terbinanya hubungan yang baik terhadap teman maupun guru. Siswa

dapat memperoleh pengetahuan yang lebih, dikarenakan siswa tidak akan

segan untuk bertanya dan meminta bantuan apabila mereka mengalami

kesuliatan dalam proses pembelajaran.

Kecerdasan emosional merupakan hal yang paling penting dalam

menentukan keberhasilan siswa karena dengan emosi yang lepas dapat

membuat siswa yang pandai menjadi bodoh. Tanpa kecerdasan emosional,
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siswa tidak akan mampu menggunakan kemampuan kognitifnya sesuai

dengan potensi yang dimilikinya. Hal itu menyebabkan, bahwa intelektual

bukan merupakan satu-satunya faktor yang bisa menentukan keberhasilan

siswa, melainkan ada faktor lain yang dapat mempengaruhi yaitu kecerdasan

emosional. Kecerdasan intelektual (IQ) hanya menyumbang kira-kira 20%

dalam menentukan prestasi individu, sedangkan 80% sisanya ditentukan oleh

faktor-faktor lain termasuk kecerdasan emosional (Goleman, 2015: 42).

Kedua kecerdasan tersebut sangat diperlukan dan berpengaruh dalam proses

belajar siswa. Kecerdasan intelektual (IQ) tidak dapat berfungsi dengan baik

tanpa adanya peran kecerdasan emosional (EQ) terhadap mata pelajaran yang

disampaikan oleh guru di sekolah khususnya pada mata pelajaran

matematika. Menurut Susanto (2016: 185), matematika merupakan salah satu

disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan

berargumentasi, memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-

hari dan dalam dunia kerja, serta memberikan dukungan dalam

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kecerdasan emosional merupakan suatu hal yang diperlukan oleh siswa, pada

saat pelajaran matematika. Tanpa adanya kecerdasan emosional siswa akan

mudah menyerah, tidak memiliki motivasi untuk belajar, dan tidak pandai

memusatkan perhatian pada materi pelajaran, walaupun sebenarnya siswa

tersebut mampu untuk mempelajarinya. Mustaqim (2012: 152) menyatakan

selain ditentukan oleh kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional juga

dapat memberikan pengaruh dalam proses dan keberhasilan belajar siswa.
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Hasil belajar siswa menurut Sukmadinata (2007: 102), merupakan relasi atau

pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki

seseorang. Selain itu, hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa

setelah melalui kegiatan belajar dengan ditandai adanya perubahan tingkah

laku secara keseluruhan, baik menyangkut segi kognitif, afektif, maupun

psikomotor.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di SD

Negeri 4 Metro Pusat pada tanggal 8 November 2016 terlihat bahwa

kecerdasan yang dimiliki oleh siswa masih terbilang rendah pada saat

mengikuti pembelajaran matematika. Matematika merupakan mata pelajaran

yang tidak disukai oleh banyak siswa, karena siswa sudah lebih dahulu

beranggapan bahwa matematika itu sulit dan tidak mudah untuk dipahami.

Hal demikian adalah salah satu dari sifat emosi siswa dan berpengaruh pada

kecerdasan intelektual serta kecerdasan emosional, sehingga menyebabkan

hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika rendah. Hasil tersebut

dapat dilihat pada hasil mid semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017.

Berikut hasil belajar siswa yang diperoleh dari dokumentasi guru.

Tabel 1. Nilai mid semester ganjil matematika kelas V SD Negeri 4 Metro
Pusat  tahun pelajaran 2016/2017.

No. Kelas
Ketuntasan

Jumlah
Siswa

Tuntas (≥ 70) Belum Tuntas (< 70)
Angka Persentase Angka Persentase

1 V A 8 28% 21 72% 29
2 V B 7 26% 20 74% 27

Jumlah Peserta Didik 15 - 41 - 56

(Sumber: Dokumentasi guru kelas V SD Negeri 4 Metro Pusat pada mata
pelajaran Matematika)
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Rendahnya hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 4 Metro Pusat Tahun

pelajaran 2016/2017 diduga karena siswa cenderung mudah putus asa dan

malas ketika mengerjakan soal matematika, sehingga kurang ada keinginan

untuk berusaha memahami pelajaran. Hal tersebut menyebabkan beberapa

nilai siswa masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang

ditetapkan sekolah dan guru dengan mempertimbangkan kompleksitas dan

kesulitan pelajaran adalah 70. Hal ini dapat dilihat dari tabel hasil mid

semester di atas, siswa yang belum tuntas pada mata pelajaran matematika di

setiap kelasnya mencapai 70% sampai 75%. Jika ingin diambil keseluruhan

siswa di semua kelas V yang belum tuntas mencapai 73%, sedangkan yang

tuntas hanya 27% atau 15 siswa dari 56 siswa.

Berdasarkan data yang didapat, hasil belajar matematika siswa kelas V SD

Negeri 4 Metro Pusat tidak dapat dikatakan berhasil. Depdikbud dalam

Suryosubroto (2009: 47) menyatakan bahwa pembelajaran dapat dikatakan

berhasil apabila telah memenuhi kriteria ketuntasan klasikal sebesar ≥ 75%

dari jumlah siswa.

Sehubungan dengan uraian di atas, dapat dilihat bahwa ada hubungan antara

kecerdasan emosional dengan hasil belajar matematika, namun masih perlu

pembuktian secara ilmiah. Karena pada saat ini proses pembelajaran tanpa

kecerdasan emosional yang baik, pembelajaran tidak akan berlangsung efektif

dan materi yang disampaikan kepada siswa tidak maksimal. Hal inilah yang

mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Hubungan

Kecerdasan Emosional dengan HaKelas V SDKecerdasan Emosional dengan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SD

Negeri 4 Metro Pusat”.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa

permasalahan yang ditemui di SD Negeri 4 Metro pusat, yaitu sebagai

berikut.

1. Siswa kurang mengontrol dan mengelola emosi dirinya sendiri.

2. Siswa cenderung malas dan mudah menyerah dalam memahami pelajaran

matematika.

3. Siswa kurang menyukai mata pelajaran matematika.

4. Rendahnya hasil belajar siswa pada pelajaran matematika.

C. Batasan Masalah

Untuk mengakuratkan hasil dari penelitian diperlukan adanya batasan

masalah. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini, dibatasi pada hubungan

yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar matematika

kelas V SD Negeri 4 Metro Pusat semester genap.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi malasah diperoleh rumusan

masalah yaitu “Sejauh manakah hubungan yang signifikan antara kecerdasan

emosional dengan hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 4 Metro

Pusat semester genap?”

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat dirumuskan tujuan

penelitian, yaitu untuk mengetahui sejauh manakah hubungan yang signifikan
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antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar matematika siswa kelas V

SD Negeri 4 Metro Pusat semester genap.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah sebagai

berikut.

1. Bagi Siswa

Diharapkan siswa dapat mengelola emosinya dengan baik sehingga dapat

tercipta semangat dan motivasi yang tinggi untuk lebih memahami materi

pembelajaran yang dilaksanakan serta dapat meningkatkan hasil belajar

matematika.

2. Bagi Guru

Memberikan masukan bagi guru mengenai pentingnya kecerdasan

emosional siswa dan untuk dapat memahami serta mengembangkan

kecerdasan emosional siswa dalam upaya meningkatkan hasil belajar.

3. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi positif untuk

meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 4 Metro Pusat.

4. Bagi Peneliti

Memberikan ilmu pengetahuan baru, wawasan, dan pengalaman yang

sangat berharga serta bermanfaat bagi peneliti dalam mengembangkan

kecerdasan emosional sebagai calon guru pada tingkat sekolah dasar.
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G. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi penelitian dan memberikan arah yang jelas maka ruang

lingkup dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1. Ilmu

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah ilmu

pendidikan, khususnya pendidikan matematika di SD, dengan jenis

penelitian ex-postfacto korelasi.

2. Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 4 Metro Pusat

tahun pelajaran 2016/2017 dengan jumlah 56 siswa.

3. Objek

Objek dalam penelitian adalah kecerdasan emosional dan hasil belajar

Matematika siswa kelas V SD Negeri 4 Metro Pusat.

4. Tempat

Tempat penelitian yang dilaksanakan adalah di SD Negeri 4 Metro Pusat,

yang berada di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro,

Provinsi Lampung.

5. Waktu

Penelitian dilaksanakan pada tahun pelajaran 2016/2017 selama 5 bulan,

dari bulan November 2016 sampai Maret 2017 .
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kecerdasan Emosional

1. Pengertian Kecerdasan

Kata kecerdasan disebut sebagai intelegensi. Intelegensi merupakan

transisi dari bahasa Inggris, yaitu intelligence yang berarti kecerdasan.

Uno (2006: 58) mendefinisikan bahwa kecerdasan merupakan kekuatan

atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. Masyarakat umum mengenal

kecerdasan sebagai hal yang menggambarkan kepintaran, kepandaian

ataupun kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Kecerdasan dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk

memperoleh pengetahuan, serta mempraktikkannya dalam suatu masalah.

Menurut Kosasih dan Sumarna (2014: 167) kecerdasan adalah suatu

kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah,

menyelesaikan suatu masalah, memperoleh pengetahuan, menguasai

lingkungan secara efektif, serta menggunakan pengalaman masa lalu untuk

mewujudkan suatu perubahan dalam diri ke arah yang lebih baik.

Sukmadinata (2007: 93) menyatakan kecerdasan menunjuk kepada
cara individu berbuat, apakah berbuat dengan cara yang cerdas atau
kurang cerdas atau tidak cerdas sama sekali. Suatu perbuatan yang
cerdas ditandai oleh perbuatan yang cepat dan tepat. Cepat dan tepat
dalam memahami unsur-unsur yang ada dalam suatu situasi, dalam
melihat hubungan antarunsur dalam menarik kesimpulan serta dalam
mengambil kesimpulan atau tindakan.
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Susanto (2016: 15) mengemukakan bahwa kemampuan kecerdasan

seseorang sangat mempengaruhi terhadap cepat atau lambatnya

penerimaan informasi serta terpecahkan atau tidaknya suatu permasalahan.

Selain itu, kecerdasan siswa juga sangat membantu guru untuk

menentukan apakah siswa itu mampu mengikuti pelajaran yang diberikan

serta untuk meramalkan keberhasilan siswa setelah mengikuti pelajaran

yang diberikan meskipun tidak akan terlepas dari faktor lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan kecerdasan merupakan

kemampuan individu dalam menghadapi dan menyesuaikan diri dengan

lingkungan secara efektif, mengambil keputusan secara tepat dan cepat,

serta berpikir secara rasional. Hal tersebut menjelaskan bahwa dengan

adanya kecerdasan, seseorang dapat mewujudkan perubahan dirinya ke

arah yang lebih baik.

2. Pengertian Emosi

Emosi berasal dari kata movere, yang berarti kata kerja dalam bahasa latin

adalah menggerakkan atau bergerak, sehingga dapat disimpulkan emosi

merupakan suatu gerakan untuk mengeluarkan perasaan. Emosi dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  didefinisikan sebagai (1) luapan

perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat; (2) keadaan

dan reaksi psikologis dan fisiologis.

Chaplin dalam Dirman dan Juniarsih (2014: 31) mendefinisikan emosi

merupakan suatu keadaan yang mencakup perubahan-perubahan yang

disadari, yang mendalam sifatnya, dan perubahan perilaku. Tidak jauh
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berbeda dengan pendapat Goleman dalam Uno (2006: 64) emosi

didefinisikan setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, dan nafsu;

setiap keadaan yang hebat atau meluap-luap. Oleh karena itu, emosi

merujuk pada suatu perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan

biologis, psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak.

Menurut Arends (2013: 55) emosi berinteraksi dengan kesadaran manusia

dalam semua hal fungsi manusia, termsuk cara siswa belajar di sekolah.

Sejalan dengan pernyataan tersebut Dirman dan Juarsih (2014: 31)

menyatakan emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi

tingkah laku siswa. Emosi positif seperti perasaan senang, bersemangat,

atau rasa ingin tahu tinggi akan mempengaruhi siswa untuk

mengonsentrasikan dirinya terhadap aktivitas belajar. Sebaliknya, apabila

yang menyertai proses belajar itu emosi yang negatif, seperti perasaan

tidak senang, kecewa, tidak bergairah, maka proses belajar tersebut akan

mengalami hambatan. Dapat diartikan siswa tidak dapat memusatkan

perhatiannya untuk belajar, sehingga kemungkinan besar siswa akan

mengalami kegagalan dalam belajarnya.

Goleman dalam Uno (2006: 64) mengungkapkan bahwa ada ratusan
emosi, bersama dengan campuran, variasi, mutasi, dan nuansanya.
Sejumlah teoritikus mengelompokkan emosi dalam golongan-
golongan besar, meskipun tidak semua sepakat tentang penggolongan
ini. Golongan utama emosi dan beberapa anggota kelompoknya
sebagai berikut.
a. Amarah: beringas, mengamuk, benci, marah, jengkel, kesal hati,

terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung, bermusuhan, dan
barang kali yang paling hebat, dan tindak kekerasan.

b. Kesedihan: pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihani
diri, kesepian, ditolak, putus asa, dan kalau menjadi patologis,
depresi berat.
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c. Rasa takut: cemas, takut, gugup, khawatir, waswas, perasaan takut
sekali, khawatir, waspada, sedih, tidak tenang, ngeri, kecut, sebagai
patologi, fobia dan panik.

d. Kenikmatan: bahagia, gembira, ringan, puas, riang, senang,
terhibur, bangga, kenikmatan indrawi, takjub, rasa terpesona, rasa
puas, rasa terpenuhi, kegirangan luar biasa, senang, senang sekali,
dan batas ujungnya, mania.

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

f. Terkejut: terkejut, terkesiap, takjub, terpana.
g. Jengkel: hina, jijik, muak, mual, benci, tidak suka, mau muntah.
h. Malu: rasa salah, malu hati, kesal hati, sesal, hina, aib, dan hati

hancur lebur.

Berdasarkan uraian tersebut, emosi adalah perubahan perilaku pada diri

individu yang merujuk pada suatu ungkapan perasaan berupa rasa marah,

bahagia, sedih, cinta, benci, takut, dan lain sebagainya. Emosi merupakan

suatu keadaan psikologis, serta kecenderungan untuk bertindak akibat

adanya situasi atau rangsangan tertentu.

3. Pengertian Kecerdasan Emosional

Kecerdasan emosional merupakan kemampuan individu untuk memotivasi

diri sendiri, dan bertahan menghadapi frustasi; mengendalikan dorongan

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

menjaga agar beban stress tidak melumpuhkan kemampuan berpikir,

berempati dan berdoa (Goleman, 2015: 45). Kecerdasan emosional adalah

serangkaian kemampuan, kompetensi, dan kecakapan nonkognitif yang

mempengaruhi seseorang untuk berhasil mengatasi tuntutan dan tekanan

lingkungan (Bar-On dalam Uno, 2006: 69).

Istilah kecerdasan emosi pertama kali diungkapkan oleh dua orang
ahli pada tahun 1990, yaitu Salovey dan Mayer dalam Uno (2006: 68)
untuk menerangkan jenis-jenis kualitas emosi yang dianggap penting
untuk mencapai keberhasilan. Jenis-jenis kualitas emosi yang
dimaksudkan antara lain: (1) empati, (2) mengungkapkan dan
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memahami perasaan, (3) mengendalikan amarah, (4) kemampuan
kemandirian, (5) kemampuan menyesuaikan diri, (6) diskusi, (7)
kemampuan memecahkan masalah antarpribadi, (8) ketekunan, (9)
kesetiakawanan, (10)  keramahan, dan (11) sikap hormat.

Kosasih dan Sumarna (2014: 174) mengungkapkan kecerdasan emosional

adalah kemampuan merasakan, memahami secara efektif menerapkan

daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi koneksi dan

pengaruh manusiawi. Bagi pemilik kecerdasan emosional informasi tidak

hanya didapat melalui panca indra saja namun ada sumber lain, yakni

suara hati.

Stein dan E. Book dalam Uno (2006: 69) menjelaskan kecerdasan

emosional adalah kemampuan untuk mengenali perasaan, meraih dan

membangkitkan perasaan untuk membantu pikiran, memahami perasaan

dan maknanya, serta mengendalikan perasaan secara mendalam sehingga

membantu perkembangan emosi dan intelektual. Sementara itu,

Sukmadinata (2007: 97) berpendapat bahwa orang yang memiliki

kecerdasan emosional yang tinggi adalah seseorang yang mampu

mengendalikan diri, memelihara dan memacu motivasi untuk terus

berupaya dan tidak mudah menyerah, mampu mengendalikan stress,

mampu menerima kenyataan, dan dapat merasakan kesenangan meskipun

dalam kesulitan

Kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk memonitor perasaan

sendiri dan perasaan serta emosi orang lain, kemampuan untuk

membedakannya, dan kemampuan untuk menggunakan informasi ini

untuk memandu pikiran dan tindakan (Stantrock, 2013: 146). Bukan hanya
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siswa yang perlu mengenali emosi, tetapi guru juga penting untuk

melakukannya. Terlebih lagi pernyataan ini disampaikan oleh Arends

(2013: 54-55) hal yang terpenting bagi guru mengenai kecerdasan

emosional adalah mengenali emosi sebagai sebuah kemampuan dan

menyadari bahwa kemampuan ini dapat dipengaruhi seperti kemampuan-

kemampuan lain. Mengajarkan siswa untuk terus menjaga hubungan-

hubungan dan mengelola emosi-emosi yang kuat seperti kemarahan

memberikan fokus bagi banyak pelajaran hubungan manusia.

Berdasarkan uraian di atas, kecerdasan emosional dalam penelitian ini

merupakan serangkaian kemampuan pribadi yang dimiliki siswa untuk

mengatur emosinya. Kecerdasan emosional dapat menuntun siswa dalam

bertingkah laku dan meraih keberhasilan yang dilakukan dengan beberapa

cara. Cara-cara tersebut ialah mengenali emosi diri, mengelola emosi,

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

kemampuan untuk membina hubungan (kerja sama) dengan orang lain

atau sesama siswa.

4. Komponen-komponen Kecerdasan Emosional

Kecerdasan emosi terbagi dalam beberapa komponen yang

membentuknya. Salovey dalam Uno (2006: 74-75) mengklasifikasikan

kecerdasan emosi dalam lima kemampuan utama, yaitu.

a. Mengenali emosi diri adalah kesadaran diri yang mengenali
perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kesadaran diri adalah
perhatian terus-menerus terhadap keadaan batin seseorang.

b. Mengelola emosi berhubungan dengan kemampuan untuk
menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan, atau



16

ketersinggungan, dan akibat-akibat dari yang ditimbulkan karena
gagalnya keterampilan emosional dasar.

c. Memotivasi diri sendiri kemampuan menata emosi sebagai alat
untuk mencapai tujuan dalam kaitan untuk memberi perhatian,
untuk memotivasi diri sendiri dan menguasai diri sendiri, dan
untuk berkreasi.

d. Mengenali emosi orang lain, yaitu kemampuan berempati yaitu
kemampuan untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain ikut
berperang dalam persaingan kehidupan.

e. Membina hubungan. Individu yang terampil dalam membina
hubungan dengan orang lain dapat menjalin hubungan dengan
orang lain dengan cukup lancar, peka membaca reaksi dan
perasaan orang lain, mampu memimpin dan mengorganisasi, serta
pandai dalam menangani perselisihan yang muncul dalam setiap
kegiatan.

Menurut Goleman (2015: 272-273) terdapat tujuh kemampuan penting

selain komponen-komponen yang berkaitan dengan kecerdasan emosional,

diantaranya adalah:

a. Keyakinan: perasaan kendali dan penguasaan individu terhadap
tubuh, perilaku, dan dunia. Perasaan mengenai berhasil tidaknya
individu pada hal yang sedang dikerjakannya

b. Rasa ingin tahu: perasaan bahwa menyelidiki segala sesuatu
bersifat positif dan menimbulkan kesenangan.

c. Niat: hasrat dan kemampuan untuk berhasil dan bertindak
berdasarkan niat dengan tekun. Hal ini berkaitan dengan perasaan
terampil dan perasaan efektif.

d. Kendali diri: kemampuan untuk menyesuaikan dan mengendalikan
tindakan dengan cara yang sesuai dengan usia individu, merupakan
suatu rasa kendali yang bersifat batiniah.

e. Keterkaitan: kemampuan untuk melibatkan diri dengan orang lain
berdasarkan pada perasaan saling memahami.

f. Kecakapan berkomunikasi: keyakinan dan kemampuan verbal
untuk bertukar gagasan, perasaan, dan konsep dengan orang lain.

g. Kooperatif: kemampuan untuk menyeimbangkan kebutuhan diri
sendiri dengan kebutuhan orang lain dalam kegiatan kelompok.

Jadi jelaslah, apabila siswa mampu menguasai kemampuan tersebut

dengan baik, maka siswa dapat dikatakan memiliki keyakinan pada diri

sendiri, memiliki minat, tahu bagaimana mengendalikan keinginan untuk

berbuat yang tidak baik, mampu menunggu, mengikuti petunjuk, dan
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mengacu pada guru untuk mencari bantuan. Mengungkapkan apa yang

dibutuhkannya saat bergaul bersama siswa-siswa lain. Hal ini akan

mempermudah siswa untuk mengelola emosi, memotivasi diri, dan

membina hubungan dengan orang lain.

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Salovey dalam Uno (2006: 74-

75) peneliti mengambil komponen-komponen utama kecerdasan emosi

sebagai faktor untuk mengembangkan instrumen kecerdasan emosional,

karena faktor-faktor tersebut dapat menjadi acuan peneliti dalam

menentukan instrumen kecerdasan emosional, sehingga peneliti dapat

mengetahui kecerdasan emosional  yang dimiliki oleh siswa. Komponen

tersebut yaitu mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri

sendiri, mengenali emosi orang lain (empati), dan membina hubungan

dengan orang lain.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosional

Kecerdasan emosional memiliki beberapa faktor yang dapat

mempengaruhi. Goleman dalam Casmini (2007: 23) menjelaskan bahwa

terdapat dua faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Faktor

tersebut terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal, yaitu sebagai

berikut.

a. Faktor internal
Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam diri yang
dipengaruhi oleh keadaan otak emosional individu dan hal-hal lain
yang berada pada otak emosional.

b. Faktor eksternal
Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar individu
dan mempengaruhi individu untuk mengubah sikap. Pengaruh luar
yang bersifat individu dapat secara perorangan, dan secara
kelompok.
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi kecerdasan emosi adalah faktor internal dan faktor

eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri

individu. Faktor internal ini membantu individu dalam mengelola,

mengontrol, dan mengendalikan emosinya agar dapat terkoordinasi dengan

baik dan tidak menimbulkan masalah bagi dirinya dan orang lain.

Sedangkan, faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri

individu. Faktor eksternal membantu individu untuk mengenali emosi

orang lain, sehingga individu dapat belajar mengenai berbagai macam

emosi yang dimiliki orang lain, membantu individu untuk merasakan

emosi orang lain dengan keadaan yang menyertainya.

6. Ciri-ciri Kecerdasan Emosional

Kecerdasan emosional memiliki beberapa ciri-ciri agar individu dapat

mengetahui ada atau tidak kecerdasan emosional dalam dirinya. Dapsari

dalam Casmini (2007: 24) menyatakan ciri-ciri kecerdasan emosional yang

tinggi yaitu.

a. Optimis dan positif saat menangani situasi-situasi dalam hidup,
seperti halnya saat menangani berbagai peristiwa dan tekanan atau
masalah-masalah pribadi yang ada.

b. Terampil dalam mengelola emosi, yaitu terampil dalam mengenali
kesadaran emosi diri dan ekspresi emosi, juga kesadaran emosi
terhadap orang lain.

c. Memiliki kecakapan kecerdasan emosi yang tinggi.
d. Memiliki nilai-nilai belas kasih atau empati, intuisi, radius

kepercayaan, daya pribadi, dan integritas.

Menurut Gottman (2006: 98) ciri-ciri dari kecerdasan emosional yang

tinggi, yaitu terampil dalam menenangkan diri, terampil dalam

memusatkan perhatian, memiliki hubungan yang baik dengan orang lain,
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cakap dalam memahami orang lain, memiliki persahabatan yang baik

dengan orang lain, dan memiliki prestasi belajar yang baik. Sementara itu,

Slameto (2013: 118) mengungkapkan bahwa ciri-ciri dari kecerdasan

emosional pada seseorang, yaitu memiliki kepercayaan diri yang kuat

sampai keinginannya terpenuhi. Peka terhadap situasi di sekelilingnya dan

senang dengan hal-hal yang baru. Ciri-ciri tersebut dapat pula berkembang

menjadi ciri-ciri negatif, misal: cepat bosan dengan hal-hal rutin, egois,

dan lain-lain.

Dari uraian tersebut, ciri-ciri kecerdasan emosional memiliki kemampuan

untuk bersikap optimis dalam menghadapi masalah dan memiliki

kemampuan untuk memotivasi diri. Selain itu, ciri-ciri dari kecerdasan

emosional seseorang dapat mengendalikan dorongan-dorongan hati,

mampu mengenali dan mengelola emosi dengan baik, mampu berempati

terhadap orang lain, memiliki hubungan yang baik dengan orang lain atau

kerja sama, dan mampu berhasil.

7. Perkembangan Kecerdasan Emosional pada Siswa

Setiap individu pasti mengalami perkembangan yang diakibatkan adanya

proses pertumbuhan dan perubahan tingkah laku. Pertumbuhan mendasari

perkembangan, sedangkan perkembangan berhubungan dengan fungsi-

fungsi tubuh dan jiwa, sehingga terjadi diferensiasi. Hal ini, siswa kelas V

SD termasuk pada tahap perkembangan kecerdasan operasional konkret.

Menurut Piaget dalam Slameto (2013: 116) bahwa operasional konkret

umur 7.0 sampai 11.0 tahun, yaitu pada tahap ini anak sudah mulai dapat
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berpikir lebih dulu akibat-akibat yang mungkin terjadi dari perbuatan yang

akan dilakukannya, anak tidak lagi bertindak coba-coba lalu kemudian

salah (trial and eror). Menjelang akhir periode ini anak telah menguasai

prinsip menyimpan dan juga anak masih terikat pada objek-objek konkret.

Sementara itu, Wintre dan Vallance dalam Stantrock (2013: 18)

menjelaskan beberapa perkembangan kecerdasan emosional pada anak di

antaranya sebagai berikut.

a. Memiliki kemampuan untuk memahami emosi diri yang kompleks,
misalnya kebanggaan dan rasa malu. Memiliki pemahaman
mengenai berbagai macam emosi yang dialami oleh orang lain.

b. Memiliki pertimbangan terhadap kejadian-kejadian yang dapat
menyebabkan reaksi emosi tertentu.

c. Memiliki kemampuan untuk menekan atau menutupi reaksi emosi
yang negatif.

d. Memiliki kemampuan untuk dapat mengelola emosi, seperti
mengalihkan atensi atau pikiran ketika mengalami emosi tertentu.

Thomson dan Goodvin dalam Stantrock (2013: 18) berpendapat bahwa

ketika anak-anak mencapai masa pertengahan, seorang anak menjadi lebih

reflektif dan strategis dalam kehidupan emosinya. Anak-anak dalam usia

ini juga memiliki kemampuan menunjukkan empati yang tulus dan

pemahaman emosional yang lebih tinggi dibandingkan masa sebelumnya.

Berdasarkan pendapat tersebut perkembangan kecerdasan emosional pada

siswa kelas V termasuk pada tahap kecerdasan operasional konkret. Pada

tahap ini anak tidak lagi bertindak coba-coba lalu kemudian salah. Tahap

ini anak juga memiliki kemampuan untuk memahami emosi diri yang

kompleks, memahami berbagai macam emosi orang lain, dan

mempertimbangkan kejadian-kejadian yang akan menimbulkan reaksi



21

emosi tertentu, serta dapat menekan dan menutupi emosi negatif, sehingga

siswa memiliki kemampuan untuk mengelola emosi diri.

B. Hasil Belajar Matematika

1. Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui

kegiatan belajar. Susanto (2016: 5), hasil belajar yaitu perubahan-

perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut ranah

kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Uno

(2009: 213) menjelaskan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku

yang relatif menetap dalam diri seseorang sebagai akibat dari interaksi

seseorang dengan lingkungannya. Hasil belajar memiliki beberapa ranah

atau kategori dan secara umum merujuk kepada ranah pengetahuan, sikap,

dan keterampilan.

Sukmadinata (2007: 102) berpendapat bahwa hasil belajar atau
achievement merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan-
kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang.
Penguasaan hasil belajar oleh seseorang dapat dilihat dari
perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan pengetahuan,
keterampilan berpikir maupun keterampilan motorik. Hampir
sebagian terbesar dari kegiatan atau perilaku yang diperlihatkan
seseorang merupakan hasil belajar.

Siswa dianggap berhasil dalam belajar apabila telah berhasil mencapai

tujuan-tujuan pembelajaran yang ditetapkan guru. Salah satu cara yang

dapat dilakukan guru untuk mengetahui kesesuaian antara hasil belajar

dengan tujuan yang dikehendaki dapat diketahui melalui evaluasi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan  bahwa

hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah
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mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemampuan tersebut meliputi ranah

kognitif, afektif, dan psikomotor yang dapat diukur dengan evaluasi.

Evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini menggunakan nilai tes

ulangan harian yang meliputi KD 5.1, 5.2, dan 5.3 berdasarkan materi

pecahan dalam pemecahan masalah sebagai hasil belajar matematika siswa

kelas V SD semester genap tahun pelajaran 2016/2017. Sekolah yang

dijadikan tempat penelitian yaitu, SD Negeri 4 Metro Pusat.

2. Pengertian Belajar

Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan

satu sama lain, yaitu interaksi antara guru dan siswa, serta siswa dengan

siswa pada saat pembelajaran berlangsung (Gagne dalam Susanto, 2016:

1). Sementara itu, Hamalik (2014: 36) menjelaskan bahwa belajar adalah

modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Menurut

pengertian ini, belajar adalah suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu

hasil atau tujuan.

Pengertian belajar secara psikologis dinyatakan oleh Hadis (2008:  60)

sebagai suatu proses perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari interaksi

dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-

perubahan tersebut akan dinyatakan dalam seluruh aspek perilaku. Sejalan

dengan pernyataan tersebut, Slameto (2013: 2) menyatakan belajar ialah

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil

pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
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Siregar dan Nara dalam Dirman dan Juarsih (2014: 4) menegaskan bahwa

salah satu pertanda seseorang telah belajar sesuatu adalah adanya

perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut

menyangkut perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif), keterampilan

(psikomotor), maupun yang menyangkut nilai dan sikap (afektif).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah

suatu perubahan tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil

dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya mengarah

pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Belajar merupakan suatu

proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil ataupun tujuan.

3. Pengertian Matematika

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang ada pada setiap

jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan

tinggi. Bahkan, matematika sudah diajarkan pada pendidikan anak usia

dini walaupun itu secara informal. Kata matematika berasal dari bahasa

latin, manthanein atau mathema yang berarti belajar atau hal yang

dipelajari, sedangkan dalam bahasa Belanda, matematika disebut wiskunde

atau ilmu pasti, yang kesemuanya berkaitan dengan penalaran (Depdiknas,

2008: 7). Matematika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2007:

723) diartikan sebagai: “ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan,

dan prosedur bilangan operasional yang digunakan dalam penyelesaian

masalah mengenai bilangan”.
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Menurut Susanto (2016: 185), matematika merupakan salah satu disiplin

ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi,

memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari dan dalam

dunia kerja, serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, pengertian matematika menurut

Uno dan Umar (2009: 109) adalah sebagai suatu bidang ilmu yang

merupakan alat pikir, berkomunikasi, alat untuk memecahkan berbagai

persoalan praktis yang unsur-unsurnya logika dan intuisi, analisis dan

konstruksi, generalitas dan individualitas, serta mempunyai cabang-cabang

antara lain, aritmatika, aljabar, geometri, dan analisis.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa matematika merupakan salah

satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir individu

sebgai alat pemecah masalah. Matematika dikenal sebagai ilmu logika

mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang saling

berhubungan satu sama lainnya yang tersusun secara hirarki terdiri dari

ide-ide abstrak.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Hasil belajar yang dicapai siswa merupakan hasil interaksi antara siswa

dengan berbagai faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun

eksternal. Hamdani (2011: 139-141) secara rinci mengungkapkan uraian

mengenai faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut.

a. Faktor internal, yaitu.
1) Kecerdasan merupakan faktor yang sangat penting bagi anak

dalam usaha belajar. Tingkat kecerdasan sangat menentukan
tingkat keberhasilan siswa.



25

2) Faktor jasmaniah atau fisiologis berpengaruh terhadap
kemampuan belajar seseorang. Faktor ini meliputi
pengelihatan, pendengaran, dan struktur tubuh

3) Sikap positif akan menggerakkan siswa untuk belajar, adapun
siswa yang sikapnya negatif (menolak) kepada sesama siswa
atau gurunya tidak akan mempunyai kemauan untuk belajar.

4) Minat belajar yang dimiliki siswa merupakan salah satu faktor
yang dapat mempengaruhi hasil belajarnya.

5) Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang
untuk mencapai keberhasilan.

6) Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang
untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat meningkatkan hasil
belajarnya.

b. Faktor eksternal, yaitu.
1) Keluarga, rasa aman dalam keluarga sangat penting dalam

keberhasilan seseorang dalam belajar. Rasa aman itu membuat
seseorang terdorong untuk belajar secara aktif dan menambah
motivasi dalam belajar.

2) Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang
sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa.

3) Lingkungan masyarakat akan membentuk kepribadian anak,
apabila siswa bertempat tinggal di lingkungan yang anak-
anaknya rajin belajar, maka siswa tersebut akan terbawa.

Sementara itu, Semiawan (2008: 11-13) mengemukakan faktor-faktor lain

yang mempengaruhi hasil belajar siswa, sebagai berikut.

a. Pemenuhan kebutuhan psikologis
Pendidikan secara potensial berakar dari berbagai interaksi,
khususnya antara orang tua dan siswa. Setiap interaksi dapat
menjadi situasi pendidikan di mana mendidik dilandasi oleh nilai
moral dan mengacu pada perwujudan potensi baka tertentu, yaitu
suatu tindakan untuk memenuhi kebutuhan psikologis.

b. Inteligensi, emosi, dan motivasi
Keseimbangan antara kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan
emosi diperlukan untuk berkonsentrasi terhadap materi pelajaran
yang dihadapi, mengatasi stres, atau kecemasan dalam persoalan
tertentu. Hasil belajar juga tidak terlepas dari motivasi internal
siswa yang bersumber dari keyakinan diri dalam usaha untuk
memperoleh prestasi belajar yang tinggi.

c. Pengembangan kreativitas
Belahan otak kiri berfungsi untuk merespon hal yang sifatnya
linier, logis, dan teratur. Belahan otak kanan untuk
mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Sekolah pada
umumnya kurang memperhatikan fungsi belahan otak kanan,
padahal pembelajaran yang mengendalikan fungsi kedua belahan
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otak secara harmonis akan membantu siswa berprakarsa
mengatasi dirinya, dan mampu meningkatkan hasil belajar.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor yang

mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa

dan faktor dari luar diri siswa. Faktor dari dalam diri siswa meliputi

kecerdasan, faktor jasmaniah, sikap, minat, bakat, dan motivasi, sedangkan

faktor yang berasal dari luar diri siswa meliputi lingkungan keluarga,

sekolah, guru, siswa lain dan masyarakat. Selain itu, faktor lain yang

mempengaruhi hasil belajar adalah kebutuhan psikologis, emosi, motivasi,

dan pengembangan kreativitas siswa.

C. Penelitian yang Relevan

Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang

dilakukan peneliti.

1. Penelitian Binasih (2012)

Penelitian yang berjudul “Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan

Hasil Belajar Matematika pada Materi Pecahan Siswa Kelas IV SD

Negeri Donan 5 Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap”.

Menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan dan positif antara

kecerdasan emosi dengan hasil belajar matematika pada materi pecahan.

Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis korelasi product moment

diperoleh r hitung 0,660. Hasil perhitungan tersebut lebih besar dari nilai

r tabel 0,279 (r hitung 0,660 > r tabel 0,279), sehingga dapat disimpulkan

bahwa ada hubungan yang signifikan dan positif antara kecerdasan emosi

dengan hasil belajar matematika pada materi pecahan.
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2. Penelitian Huda (2015)

Penelitian yang berjudul “Hubungan Antara Kecerdasan Emosional

dengan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Matematika pada Siswa Kelas

VIII SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Kabupaten Tulung Agung

Tahun Ajaran 2015/2016” ditunjukkan hasil perhitungan yang telah

dilakukan didapatkan bahwa tingkat kecerdasan emosional siswa berada

pada tingkat sedang. Sedangkan untuk tingkat prestasi siswa memiliki

tingkat prestasi dengan rata-rata di atas 67 dengan katagori tuntas.

Namun, sebagian besar prestasi siswa adalah rendah bila sesuai dengan

KKM. Hasil perhitungan korelasi dengan menggunakan product moment

didapatkan hasil 0,104 artinya kedua variabel tingkat kecerdasan

emosional dan tingkat prestasi belajar siswa memiliki hubungan.

Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan dengan

penelitian yang dilakukan peneliti. Kesamaan tersebut yaitu jenis penelitian

adalah ex-postfacto berupa korelasional. Perbedaannya yaitu terletak pada

waktu penelitian, tempat penelitian, kelas yang diteliti, maupun tingkatan

sekolah. Pada penelitian Binasih persamaannya pada variabel bebas dan

variabel terikat, yaitu variabel bebasnya kecerdasan emosional dan variabel

terikatnya hasil belajar matematika. Sedangkan perbedannya terletak pada

waktu penelitian, tingkatan sekolah yang diteliti dan tempat pelaksanaan

penelitian. Pada penelitian Huda persamaannya hanya pada variabel bebas

saja yaitu kecerdasan emosional, sedangkan perbedaannya terletak pada

variabel terikat ialah hasil belajar. Sementara penelitian yang dilakukan,

variabel terikatnya adalah prestasi belajar. Dengan demikian peneliti merasa
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kedua penelitian tersebut dapat menjadi acuan dalam penelitian yang

dilakukan.

D. Kerangka Pikir dan Paradigma Penelitian

1. Kerangka Pikir

Kerangka pikir digunakan untuk membantu atau menolong peneliti dalam

memusatkan penelitiannya serta untuk memahami hubungan antarvariabel

tertentu yang dipilih peneliti. Kerangka pikir menurut Arikunto (2010: 99)

merupakan bagian dari teori yang menjelaskan tentang alasan atau

argumen bagi rumusan hipotesis yang akan menggambarkan alur

pemikiran peneliti dan memberikan penjelasan kepada orang lain, tentang

hasil hipotesis yang diajukan.

Kasmadi dan Nia (2014: 46) menyatakan bahwa agar penelitian
berjalan di arah yang benar, maka peneliti dapat membangun
kerangka pikir sehingga dapat digunakan untuk menjawab
permasalahan yang diajukan pada penelitian. Jawaban pada
permasalahan tersebut merupakan hipotesis. Dengan demikian
hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan
masalah penelitian.

Melalui teori yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka, peneliti

mempunyai keyakinan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini

kecerdasan emosional berkaitan dengan variabel terikat, yaitu hasil belajar

matematika. Dengan demikian, peneliti akan menerangkan keterkaitan

antarvariabel secara teoritis.

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang penting dan paling

dianggap sukar oleh para siswa sehingga siswa terkesan takut pada

pelajaran matematika. Matematika tidak dapat terpisah dari masalah-
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masalah yang membutuhkan tahap penyelesaian yang sistematis, menuntut

siswa memiliki kemampuan berpikir menggunakan logikanya dalam

menyelesaikan masalah dengan tepat. Salah satu cara yang dapat

digunakan siswa, yakni harus terlebih dulu membuang rasa takutnya

terhadap matematika, karena rasa takut akan menciptakan sikap pesimis.

Hal tersebut dapat menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa di bawah

rata-rata nilai standar.

Hasil belajar yang baik dapat siswa raih dengan belajar sungguh-sungguh.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Hasil belajar, di antaranya faktor

tubuh (jasmani) dan faktor psikologi (Slameto, 2013: 54-55). Faktor tubuh

(jasmani) berkaitan dengan kesehatan dan cacat tubuh, sedangkan faktor

psikologi berkaitan dengan kecerdasan, minat dan motivasi. Faktor

kecerdasan sebenarnya tidak hanya kecerdasan intelektual saja, tetapi juga

kecerdasan emosional.

Kecerdasan intelektual siswa berhubungan dengan cara siswa dapat

berpikir logis dan sistematis mencari penyelesaian masalah dalam

metematika. Sedangkan, kecerdasan emosional merupakan kemampuan

individu untuk memotivasi diri sendiri. Bertahan menghadapi frustasi;

mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan;

mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan

kemampuan berpikir, berempati, dan berdoa (Goleman, 2015: 45).
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Dari uraian di atas, disimpulkan bahwa kecerdasan emosional turut

memberikan peran yang bermanfaat dalam mengelola pikiran dan perasaan

untuk dapat memotivasi diri dan membuang pikiran-pikiran negatif saat

pembelajaran matematika. Untuk itu, belajar matematika perlu adanya

kerja sama yang baik antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan

emosional agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

2. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan

hubungan antarvariabel yang diteliti sekaligus mencerminkan jenis dan

jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang

digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan

teknik analisis yang digunakan (Sugiyono, 2016: 66).

Jadi paradigma penelitian adalah suatu gambaran dalam pola dari

hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Berdasarkan

penjabaran dan kerangka pikir tersebut, maka paradigma penelitian ini

sebagai berikut.

Gambar 1. Paradigma sederhana

Keterangan:
X = Variabel bebas (Kecerdasan Emosional)
Y = Variabel terikat (Hasil Belajar Matematika)
→ = Hubungan/signifikan

YX
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E. Hipotesis

Hipotesis sangat diperlukan dalam sebuah penelitian. Sugiyono (2016: 96)

menyatakan, bahwa hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan

masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan

dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis yang dibuat peneliti perlu

dilakukan pengujian secara ilmiah apakah hipotesis yang telah dibuat benar

atau salah.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pikir yang telah dikemukakan.

Hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Terdapat

hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar

matematika siswa kelas V SD Negeri 4 Metro Pusat”.
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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menjadi dasar bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Jenis

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Peneliti menggunakan metode

penelitian ex-postfacto korelasi, disebut demikian karena data yang

dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari data yang sudah ada sehingga

penelitiannya menggunakan metode penelitian ex-postfacto.

Penelitian ex-postfacto menurut Sugiono dalam Riduwan (2009: 50) adalah

suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi

dan kemudian melihat ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang

dapat menimbulkan kejadian. Dikatakan penelitian korelasi karena penelitian

ini dilakukan pada saat ingin mengetahui kuat atau lemahnya hubungan

antara dua atau lebih variabel. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk

mengetahui kuat atau lemahnya hubungan antara kecerdasan emosional

dengan hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 4 Metro pusat.

B. Setting Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 4 Metro Pusat, Jalan Mr. Gele

Harun, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung.
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2. Waktu Penelitian

Kegiatan penyusunan dilaksanakan pada tahun pelajaran 2016/2017

selama 5 bulan, dari bulan November 2016 sampai Maret 2017. Kegiatan

penelitian dimulai dari tahap perencanaan sampai penggandaan dan

pengiriman hasil.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dilaksanakan adalah siswa kelas V SD Negeri 4

Metro Pusat tahun pelajaran 2016/2017 dengan jumlah 56 siswa

C. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah kegiatan yang ditempuh

dalam penelitian. Tahap-tahap prosedur penelitian ex-postfacto korelasi yang

dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1. Memilih subjek penelitian yaitu siswa kelas V SD Negeri 4 Metro Pusat

yang berjumlah 56 siswa. Sedangkan subjek uji coba instrumen kuesioner

yaitu seluruh siswa kelas V SD Negeri 12 Metro Pusat yang berjumlah 31

orang.

2. Menyusun kisi-kisi dan instrumen pengumpul data yang berupa kuesioner.

3. Menyusun kisi-kisi soal tes hasil belajar matematika.

4. Menyusun  tes soal hasil belajar matematika.

5. Menguji cobakan instrumen pengumpul data pada subjek uji coba

instrumen.

6. Menganalisis data dari hasil uji coba instrumen untuk mengetahui apakah

instrumen yang disusun telah valid dan reliabel.
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7. Melaksanakan penelitian dengan membagikan instrumen angket kepada

sampel penelitian. Sedangkan untuk mengetahui hasil belajar dilakukan tes

ulangan harian KD 5.1, 5.2, dan 5.3 pada mata pelajaran matematika siswa

kelas V SD Negeri 4 Metro Pusat.

8. Menghitung kedua data yang diperoleh untuk mengetahui hubungan dan

tingkat keterkaitan antara kecerdasan emosional terhadap hasil belajar

matematika siswa kelas V SD Negeri 4 Metro Pusat.

9. Interpretasi hasil perhitungan data.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Kata populasi sangat popular dipakai dalam penelitian untuk menyebutkan

suatu objek. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas

objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya (Sugiyono, 2016: 117). Hal yang sama juga disampaikan

oleh Setyosari (2015: 221) menyatakan bahwa populasi merupakan

keseluruhan dari objek, orang, peristiwa, atau sejenisnya yang menjadi

perhatian dan kajian dalam penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri 4

Metro Pusat pada semester genap tahun ajaran 2016/2017 dengan jumlah

56 siswa. Berikut data jumlah siswa yang menjadi populasi dalam

penelitian ini, berdasarkan kriteria ketuntasan belajar (tuntas dan belum

tuntas).
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Tabel 2. Data jumlah siswa kelas V SD Negeri 4 Metro Pusat.

No. Kelas
Ketuntasan Belajar Jumlah

SiswaTuntas (> 70) Belum Tuntas (< 70)
1. V A 8 21 29
2. V B 7 20 27

∑ 15 41 56

(Sumber: Dokumentasi guru kelas V SD Negeri 4 Metro Pusat)

2. Sampel Penelitian

Sampel penelitian menurut Arikunto (2013: 174) adalah sebagian atau

wakil populasi yang diteliti. Sedangkan Sampel penelitian menurut

Sugiyono (2016: 118) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dianggap sebagai sumber data

yang penting untuk mendukung suatu penelitian.

Pada penelitian ini subjek yang diteliti yaitu siswa kelas V SD Negeri 4

Metro Pusat. Sampel penelitian ini ditentukan sebanyak 56 siswa atau

seluruh siswa dari 2 kelas V yang ada yaitu kelas VA dan VB dengan

alasan karena populasi di bawah 100. Sesuai dengan pendapat Arikunto

(2013: 176) apabila populasi kurang dari 100, maka sampel diambil dari

keseluruhan populasi yang ada sehingga disebut penelitian populasi.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik

Nonprobability yaitu sampel jenuh atau sering disebut total sampling.

Menurut Sugiyono (2016: 124) sampel jenuh yaitu teknik penentuan

sampel dengan cara mengambil seluruh anggota populasi sebagai

responden atau sampel. Penggunaan metode ini berlaku jika anggota

populasi relatif kecil (mudah dijangkau).
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Dengan menggunakan metode pengambilan sampel jenuh diharapkan

hasilnya dapat cenderung mendekati nilai sesungguhnya dan diharapkan

dapat memperkecil pula terjadinya kesalahan/penyimpangan terhadap nilai

populasi. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V

SD Negeri 4 Metro Pusat yang berjumlah 56 siswa.

E. Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2016:

60). Terdapat variabel yang mempengaruhi (sebab) dan variabel yang

dipengaruhi (akibat).

Variabel bebas (independen) merupakan variabel yang mempengaruhi atau

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat

(dependen). Sedangkan variabel terikat (dependen) adalah variabel yang

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas

(independen) (Sugiyono, 2016: 61). Dalam penelitian ini terdapat dua

variabel, yaitu:

1. Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas yang dilaksanakan adalah kecerdasan emosional siswa

kelas V SD Negeri 4 Metro Pusat.

2. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat dalam penelitian yang dilaksanakan adalah hasil belajar

matematika siswa kelas V SD Negeri 4 Metro Pusat.
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F. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual Variabel

Definisi konseptual menurut Azwar (2007: 72) merupakan suatu definisi

yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun

secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya. Agar dapat memahami dan

memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian,

maka ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan

yang peneliti lakukan antara lain.

a. Kecerdasan Emosional (X)

Kecerdasan emosional merupakan serangkaian kemampuan pribadi

yang dimiliki siswa untuk mengatur emosinya. Kecerdasan emosional

dapat menuntun siswa dalam bertingkah laku dan meraih keberhasilan

yang dilakukan dengan beberapa cara. Cara-cara tersebut ialah

mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri,

mengenali emosi orang lain (empati), dan kemampuan untuk membina

hubungan (kerjasama) dengan orang lain atau sesama siswa.

b. Hasil Belajar (Y)

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah mengikuti

kegiatan pembelajaran. Kemampuan tersebut meliputi ranah kognitif,

afektif, dan psikomotor yang dapat diukur dengan evaluasi.

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel menjelaskan variabel-variabel yang akan

diteliti agar dalam proses penelitian bisa berjalan sesuai dengan rencana.
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Untuk memudahkan pengumpulan data agar tidak terjadi kesalahpahaman

dalam mendefinisikan objek penelitian, maka variabel yang diuji dalam

penelitian yang akan dilaksanakan perlu dioperasionalkan. Definisi

operasional dalam penelitian ini adalah:

a. Kecerdasan Emosional

Definisi kecerdasan emosional telah melahirkan beberapa indikator

yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu: (a) mengenali emosi diri

sendiri, (b) mengelola emosi diri, (c) memotivasi diri sendiri, (d)

mengenali emosi orang lain (empati), dan (e) bekerja sama dengan

orang lain. Pengukuran diperoleh melalui angket dengan pernyataan

favorable (positif) yang terdiri dari 20 item dan pernyataan

unfavorable (negatif) terdiri dari 20 item, sehingga jumlah pernyataan

terdapat 40 item.

Angket kecerdasan emosional disusun berdasarkan skala likert.

Menurut Sugiyono (2016: 135) jawaban setiap item instrumen yang

menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif

sampai sangat negatif.

Tabel 3. Pedoman penyekoran skala kecerdasan emosional.

Standar
Penyekoran/ Penilaian

Selalu Sering
Kadang-
kadang

Tidak
pernah

Pernyataan favorable 4 3 2 1
Pernyataan unfavorable 1 2 3 4

(Sumber: Kasmadi dan Nia, 2014: 76)

Setiap pernyataan favorable dengan alternatif jawaban selalu

mendapatkan skor 4, jawaban sering mendapatkan skor 3, jawaban

kadang-kadang mendapatkan skor 2, dan jawaban tidak pernah
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mendapatkan skor 1. Sedangkan untuk pernyataan unfavorable dengan

alternatif jawaban selalu mendapatkan skor 1, jawaban sering

mendapatkan skor 2, jawaban kadang-kadang mendapatkan skor 3, dan

jawaban tidak pernah mendapatkan skor 4.

b. Prestasi Belajar

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah mengikuti

kegiatan pembelajaran. Kemampuan tersebut meliputi ranah kognitif,

afektif, dan psikomotor yang dapat diukur dengan evaluasi. Evaluasi

yang dimaksud dalam penelitian ini menggunakan nilai tes ulangan

harian yang meliputi KD 5.1, 5.2, dan 5.3 berdasarkan materi pecahan

dalam pemecahan masalah sebagai hasil belajar matematika siswa

kelas V SD semester genap tahun pelajaran 2016/2017.

Hasil ukur tes ulangan harian siswa secara individual pada pelajaran

matematika dapat diperoleh dengan rumus:

Skor = X 100

(Sumber: Kasmadi dan Nia, 2014: 74)

Tabel 4. Persentase pengukuran tes hasil belajar.

No. Tingkat Keberhasilan (%) Mutu Predikat
1. ≥80 A Sangat Baik
2. 70-79 B baik
3. 60-69 C Cukup Baik
4. 50- 59 D Kurang Baik
5. ≤49 E Sangat Kurang

(Sumber: Modifikasi Aqib, 2009: 41)
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G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Arikunto (2013: 126) adalah cara-cara

yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik

pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai metode pengumpulan data melalui

pengamatan langsung atau peninjauan secara langsung di lapangan serta

pencatatan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki. Menurut Hadi

dalam Sugiyono (2016: 203) observasi merupakan suatu proses yang

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan

psikologis. Oleh sebab itu, observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk

memperoleh data tentang kondisi sekolah atau deskripsi tentang lokasi

penelitian yang dilaksanakan di SD Negeri 4 Metro Pusat.

2. Skala Psikologi (kuesioner)

Skala psikologi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari

berbagai bentuk instrumen pengumpulan data yang lain seperti tes ataupun

angket (Azwar, 2015: 6-8). Dalam pengembangan instrumen ukur,

umumnya tes digunakan untuk penyebutan alat ukur kemampuan kognitif,

sedangkan skala lebih banyak dipakai untuk menamakan alat ukur atribut

nonkognitif. Selain itu, Azwar (2015: 37) juga menyatakan bahwa format

item dalam skala psikologi dapat berupa pernyataan maupun pertanyaan.

Skala dalam penelitian ini berupa skala kecerdasan emosional yang

dimaksudkan untuk mengungkap dan mendapatkan data mengenai
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kecerdasan emosional. Dalam penelitian ini, format item skala kecerdasan

emosi yang digunakan berbentuk pernyataan atau kuesioner. Skor

alternatif jawaban skala kecerdasan emosional menggunakan skala likert.

Berikut adalah rincian kisi-kisi instrumen dari skala kecerdasan emosional.

Jumlah pernyataannya 40 item, terdiri dari 20 pernyataan favorable dan 20

pernyataan unfavorable.

Tabel 5. Kisi-kisi skala kecerdasan emosional.

No Komponen Indikator
Julmah

Item
Nomor Item
+ -

1.
Mengenali emosi
diri

Mengenali perasaan
diri

4 1 - 2 3 - 4

Memahami penyebab
timbulnya perasaan
diri

4 5 - 6 7 - 8

2.
Mengelola emosi
diri

Kemampuan untuk
mengontrol emosi

4 9 - 10 11 - 12

Kemampuan untuk
mengekspresikan
emosi dengan tepat

4 13 - 14 15 - 16

3.
Memotivasi diri
sendiri

Kemampuan untuk
tetap optimis

4 17 - 18 19 - 20

Dorongan berprestasi 4 21 - 22 23 - 24

4.
Mengenali emosi
orang lain

Kemampuan untuk
peka terhadap
perasaan orang lain

4 25 - 26 27 - 28

Kemampuan untuk
menerima sudut
pandang orang lain

4 29 - 30 31 - 32

5.
Membina
hubungan dengan
orang lain

Kemampuan untuk
bekerja sama dengan
orang lain

4 33 - 34 35 - 36

Kemampuan untuk
berkomunikasi dengan
orang lain

4 37 - 38 39 - 40

Jumlah 40 20 20

3. Tes

Tes digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat kuantitatif melalui

tes tertulis. Tes ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada

pelajaran matematika semester genap tahun pelajaran 2016/2017. Bentuk
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tes yang diberikan berupa soal pilihan ganda, setiap jawaban benar diberi

skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0.

Kisi-kisi tes (ulangan harian) matematika dapat dilihat dari tabel 6 sebagai

berikut.

Tabel 6. Kisi-kisi soal tes ulangan harian matematika.

Kompetensi Dasar Indikator
Jenis
Tes

Jumlah
Soal

Nomor
Soal

5.1 Mengubah pecahan ke
bentuk persen dan
desimal serta
sebaliknya.

Mengubah pecahan
menjadi desimal.

Pilihan
Ganda

3 1-2-3

Mengubah pecahan
desimal menjadi
pecahan biasa.

Pilihan
Ganda

3 4-5-6

Mengubah pecahan
ke bentuk persen.

Pilihan
Ganda

2 7-8

Mengubah bentuk
pecahan desimal ke
bentuk persen biasa

Pilihan
Ganda

2 9-10

Mengubah bentuk
persen ke pecahan

Pilihan
Ganda

2 11-12

5.2 Menjumlahkan dan
mengurangkan
berbagai bentuk
pecahan.

Penjumlahan
pecahan.

Pilihan
Ganda

5
13-14-
15-16-

17

Pengurangan
pecahan.

Pilihan
Ganda

5
18-19-
20-21-

22
Memecahkan
masalah sehari-hari
yang melibatkan
penjumlahan dan
pengurangan
pecahan.

Pilihan
Ganda

4
23-24-
25-26

5.3 Mengalikan dan
membagi berbagai
bentuk pecahan.

Perkalian pecahan.
Pilihan
Ganda

4
27-28-
29-30

Jumlah 30 30

H. Uji Coba Instrumen

Sebelum instrumen penelitian digunakan untuk memperoleh data objek

penelitian dari sampel, pengujian validitas dan reliabilitas instrumen harus

dilakukan terlebih dahulu. Instrumen penelitian yang dimaksud adalah skala

kecerdasan emosional siswa. Instrumen tersebut diujikan pada seluruh anggota
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populasi, karena penelitian ini menggunakan total sampling. Responden yang

ditentukan dalam uji validitas dan reliabilitas instrumen adalah seluruh siswa

kelas V SD Negeri 12 Metro Pusat. Peneliti memilih SD Negeri 12 Metro

Pusat dikarenakan SD tersebut memiliki strata yang sama dengan SD Negeri 4

Metro Pusat yang dijadikan sampel penelitian, yaitu tingkatan kelas,

kurikulum, dan akreditasi B.

I. Uji Persyaratan Instrumen

Hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan dan pengembangan uji

persyaratan instrumen adalah masalah validitas. Menurut Sugiyono (2016:

173) valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa

yang seharusnya diukur.

Pada penelitian ini terdapat dua jenis instrumen pengumpulan data yang

berbeda yaitu kuesioner dan soal tes. Sehingga diperlukan dua teknik analisis

uji persyaratan instrumen yang berbeda, yakni sebagai berikut.

1. Uji Validitas Instrumen

a. Validitas Kuesioner

Peneliti dalam penelitian ini menguji validitas kuesioner menggunakan

rumus korelasi Product Moment, dengan bantuan Microsoft Office

Excel 2007 dan perhitungan manual menggunakan kalkulator Casio

type fx-991ES rumus yang digunakan sebagai berikut.∑ − (∑ )(∑ ){ − ( ) } . { − ( ) }
Keterangan:
rxy = Koefisien antara variabel X dan Y
N = Jumlah sampel
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X = Skor item
Y = Skor total
(Sumber: Pearson dalam Riduwan, 2009: 99)

Distribusi/tabel r (lampiran VIII halaman 142) untuk α= 0,05

Kaidah keputusan : Jika rhitung > rtabel berarti valid, sebaliknya

Jika rhitung < rtabel berarti tidak valid atau drop out

Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat hubungan rxy yaitu dengan

memberikan interpretasi secara sederhana terhadap indeks kolerasi “r”

digunakan pedoman sebagai berikut.

Tabel 7. Kriteria interpretasi koefisien korelasi (r).

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0,000 – 0,199 Sangat Rendah
0,200 – 0,399 Rendah
0,400 – 0,599 Cukup Tinggi
0,600 – 0,799 Tinggi
0,800 – 1,000 Sangat Tinggi

(Sumber: Riduwan, 2009: 218)

b. Uji Validitas Tes

Mengukur tingkat validitas soal tes, digunakan rumus korelasi point

biserial dengan bantuan Microsoft Office Excel 2007 dan perhitungan

manual menggunakan kalkulator Casio type fx-991ES, rumus yang

digunakan sebagai berikut.

= −
Keterangan:

= koefisien korelasi point biserial
= mean skor dari subjek-subjek yang menjawab benar item yang

dicari korelasi
= mean skor total
= simpangan baku
= proporsi subjek yang menjawab item tersebut
= 1-P

(Sumber: Kasmadi dan Nia, 2014: 157)
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Kriteria pengujian apabila r > r dengan α= 0,05, maka alat

ukur tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya r > r , maka

alat ukur tersebut tidak valid.

2. Uji Reliabilitas Instrumen

Instrumen yang valid belum tentu reliabel. Instrumen yang reliabel adalah

instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang

sama, akan menghasilkan data yang sama. Reliabel menurut Yusuf (2014:

242) merupakan konsistensi atau kestabilan skor suatu instrumen

penelitian terhadap individu yang sama dan diberikan dalam waktu yang

berbeda. Pada penelitian ini terdapat dua jenis instrumen pengumpulan

data yang berbeda, yaitu kuesioner dan soal tes. Sehingga diperlukan dua

teknik analisis uji reliabilitas yang berbeda, berikut penjabarannya.

a. Reliabilitas Kuesioner

Perhitungan untuk mencari harga reliabilitas kuesioner dijabarkan pada

pendapat Kasmadi dan Nia (2014: 79) yang menyatakan bahwa untuk

menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus korelasi alpha

cronbach, dengan bantuan program Microsoft Office Excel 2007 dan

perhitungan manual menggunakan kalkulator Casio type fx-991ES.

= − . −
Keterangan:
r11 = Reliabilitas instrumenΣσ = Varians skor tiap-tiap item
σtotal = Varian total
n = Banyaknya soal
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Hasil perhitungan dari rumus korelasi alpha cronbach (r11)

dikonsultasikan dengan nilai tabel r (lampiran VIII halaman 142)

product moment dengan  dk= N - 1, dan α sebesar 5% atau 0,05, maka

kaidah keputusannya sebagai berikut.

Jika r11> rtabel berarti reliabel, sedangkan

Jika r11< rtabel berarti tidak reliabel

Tabel 8. Kriteria interpretasi koefisien korelasi (r).

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0,000 – 0,199 Sangat Rendah
0,200 – 0,399 Rendah
0,400 – 0,599 Cukup Tinggi
0,600 – 0,799 Tinggi
0,800 – 1,000 Sangat Tinggi

(Sumber: Riduwan, 2009: 218)

b. Reliabilitas Tes

Mengitung reliabilitas soal tes dengan teknik KR 20 (Kuder

Richardson) digunakan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2016: 186).

Keterangan:
r11 = reliabilitas tes
p = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar
q = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah
Σpq = jumlah hasil perkalian antara p dan q
n = banyaknya/jumlah item
S2 = standar deviasi dari tes

Perhitungan reliabilitas soel tes pada penelitian ini dibantu dengan

program Microsoft Office Excel 2007 dan perhitungan manual

menggunakan kalkulator Casio type fx-991ES. Kemudian dari hasil

perhitungan tersebut, diperoleh kriteria penafsiran untuk indeks

reliabilitasnya, sebagai berikut.
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Tabel 9. Koefisien reliabilitas KR 20.

Koefisien Reliabilitas Tingkat Reliabilitas
0,000 – 0,199 Sangat Rendah
0,200 – 0,399 Rendah
0,400 – 0,599 Cukup Tinggi
0,600 – 0,799 Tinggi
0,800 – 1,000 Sangat Tinggi

(Sumber: Riduwan, 2014: 218)

J. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui sejauh

mana hubungan kecerdasan emosi dengan hasil belajar matematika siswa

kelas V SD Negeri 4 Metro Pusat. Sugiyono (2016: 335) menyatakan bahwa

analisis data adalah kegiatan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan

jenis responden, penyajian data dalam tabel berdasarkan variabel dari seluruh

responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan

perhitungan untuk menjawab masalah dan untuk menguji hipotesis yang

diajukan. Berikut uji prasyarat analisis data yang meliputi uji normalitas dan

linearitas, lalu kemudian dilakukan uji hipotesis.

1. Uji Persyaratan Analisis Data

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data

sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ada beberapa

cara yang digunakan untuk menguji normalitas data di antaranya

dengan Uji Kertas Peluang Normal, Uji Chi Kuadrat (X2), dan Uji

Liliefors. Adapun Uji normalitas dalam penelitian yang akan

dilakukan, dengan menggunakan metode Uji Chi Kuadrat (X2)

perhitungan dibantu menggunakan kalkulator Casio type fx-991ES.
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Rumus utama pada metode Uji Chi Kuadrat (X2) seperti yang

diungkapkan Riduwan (2009: 124) adalah:

= ( − )
Keterangan:
X2

hitung = Nilai Chi Kuadrat hitung
fo = Frekuensi hasil pengamatan
fe = Frekuensi yang diharapkan

Selanjutnya membandingkan X2
hitung dengan nilai X2

tabel untuk α = 0,05

dan derajat kebebasan (dk) = k - 1, maka dikonsultasikan pada tabel

Chi Kuadrat (lampiran VIII halaman 145) dengan kaidah keputusan

sebagai berikut.

Jika X2
hitung < X2

tabel, artinya distribusi data normal; sedangkan

Jika X2
hitung > X2

tabel, artinya distribusi data tidak normal.

b. Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel

memiliki hubungan yang linear atau tidak. Uji tersebut digunakan

sebagai prasayarat dalam analisis korelasi ataupun regresi linear.

Perhitungan uji linearitas dilakukan dengan menggunakan kalkulator

Casio type fx-991ES. Rumus utama pada Uji Linearitas yaitu dengan

Uji-F, seperti yang diungkapkan Riduwan (2009: 124) berikut.

1) JKE = ∑k{∑Y2 -
(∑ ) }

2) JKTC = JKRes - JKE

3) RJKTC =
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4) RJKE =

5) Fhitung =

Keterangan:
JKE = Jumlah kuadrat Eror
JKTC = Jumlah kuadrat Tuna Cocok
RJKTC = Rata-rata jumlah kuadrat Tuna Cocok
RJKE = Rata-rata jumlah kuadrat Eror

Dengan ketentuan: jika Fhitung < Ftabel maka data berpola linear, dan

jika Fhitung ≥  Ftabel maka data berpola tidak linear.

Nilai Ftabel dapat dicari dengan rumus:

Ftabel = F(1-α)(dk TC, dk E)

Keterangan:
dk TC    = k-2 (sebagai angka pembilang)
dk E       = n-k (sebagai angka penyebut)

(Sumber: Riduwan, 2009: 125)

Hasil nilai Fhitung dibandingkan dengan Ftabel, dan selanjutnya

ditentukan sesuai dengan kaidah keputusan:

Jika Fhitung < Ftabel, artinya data berpola linear, dan

Jika Fhitung > Ftabel, artinya data berpola tidak linear

2. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis berfungsi untuk mencari makna hubungan antara variabel

bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Riduwan (2009: 217) menyatakan

bahwa kegunaan Uji Pearson Product Moment adalah untuk mencari

hubungan variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dan data

berbentuk interval dan ratio, maka peneliti menggunakan Uji Pearson
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Product Moment. Perhitungan dengan menggunakan kalkulator Casio

type fx-991ES. Berikut rumus Korelasi Product Moment yang

diungkapkan Pearson.

= (∑ ) − (∑ ) (∑ ){ (∑ ) − (∑ ) } { (∑ ) − (∑ ) }
Keterangan:

rxy = Angka indeks korelasi r product moment.
n = Jumlah sampel.
ΣXY = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y.
ΣX = Jumlah keseluruhan skor X.
ΣY = Jumlah keseluruhan skor Y.
(Sumber: Arikunto, 2013: 314).

Korelasi dilambangkan dengan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih

dari harga (-1< r < +1). Apabila nilai r = -1 artinya korelasi negatif

sempurna; r = 0 artinya tidak ada korelasi; r = 1 berarti korelasi sangat

kuat. Sementara itu, untuk mengetahui tingkat hubungan antara kedua

variable penelitian ini atau arti harga r, perlu dikonsultasikan pada tabel

berikut.

Tabel 10. Kriteria interpretasi koefisien korelasi (r).

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0,000 – 0,199 Sangat Rendah
0,200 – 0,399 Rendah
0,400 – 0,599 Cukup Kuat
0,600 – 0,799 Kuat
0,800 – 1,000 Sangat Kuat

(Sumber: Riduwan, 2014: 218)

Rumus selanjutnya adalah untuk mencari besar kecilnya kontribusi

variabel X terhadap variabel Y dilakukan perhitungan dengan

menggunakan rumus sebagai berikut.= × %
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Keterangan :

KD = Koefisien determination
r = Nilai koefisien korelasi
(Sumber: Riduwan, 2009: 139)

Pengujian lanjutan, jika terdapat hubungan antara variabel X dan variabel

Y maka untuk mencari kebermaknaan atau kesignifikanan hubungan

variabel X terhadap variabel Y akan diuji dengan Uji Signifikansi atau

Uji-t dengan rumus:

= √ −√ −
Keterangan:
thitung = Nilai t
r = Nilai koefisien korelasi
n = Jumlah Sampel
(Sumber: Riduwan, 2009: 139)

Kaidah pengujian dengan α= 0,05 dan derajat kebebasan (dk = n-2) yaitu:

jika thitung >ttabel maka Ha diterima dan Ho ditolak artinya signifikan;

jika thitung<ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya tidak

signifikan.

Selanjutnya, hipotesis statistik dalam penelitian ini sebagai berikut.

Ha : Terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional

dengan hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 4 Metro

Pusat semester genap.

Ho :.Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan

emosional dengan hasil belajar matematika siswa kelas V SD

Negeri 4 Metro Pusat semester genap.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  diperoleh,  dapat

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan

emosional dengan hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 4 Metro

Pusat. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi variabel X

dengan variabel Y yaitu r = 0,600 dengan thitung = 4,94. Nilai koefisien korelasi

(r) tergolong kuat dengan thitung > ttabel yaitu 4,94 > 2,000 (dengan α = 0,05),

artinya kecerdasan emosional berhubungan secara signifikan dengan hasil

belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 4 Metro Pusat. Nilai koefisien

determinasi variabel X terhadap variabel Y sebesar 36%. Hal itu berarti

kecerdasan emosional memberi pengaruh sebesar 36% terhadap hasil belajar

matematika siswa kelas V SD Negeri 4 Metro Pusat. Sedangkan sisanya

sebesar 64% dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual,

maupun faktor-faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat

dikemukakan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Siswa

Siswa hendaknya dapat memotivasi diri sendiri dan bersikap optimis

terhadap mata pelajaran matematika sehingga dapat meningkatkan

hasil belajar matematika.

2. Bagi Guru

Setiap guru diharapkan lebih memotivasi siswa agar siswa dapat

bersikap optimis dalam pelajaran matematika agar siswa dapat

memiliki hasil belajar matematika yang lebih baik.

3. Bagi Sekolah

Sekolah diharapkan dapat meningkatkan sarana serta mutu  pendidikan

di SD Negeri 4 Metro Pusat. Karena dengan meningkatnya mutu

pendidikan, maka kecerdasan yang dimiliki siswa akan meningkat dan

dengan begitu prestasi belajarnya pun akan semakin baik.

4. Bagi Peneliti Lanjutan

Kepada peneliti lanjutan sebaiknya menggunakan responden yang

lebih besar lagi sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan untuk

wilayah yang lebih luas, serta mempertimbangkan faktor-faktor lain

selain kecerdasan emosional yang dapat mempengaruhi hasil belajar

matematika siswa yang belum diteliti dalam penelitian ini.
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