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PERSEMBAHAN

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah
selesai (dari suatu urusan ), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. (QS. Al-Insyirah (94) ayat 6-8)

Yaa Allah…..
Tanpa izin-Mu takkan hamba dapatkan gelar ini. Tanpa izin-Mu takkan mampu
hamba melewati semua ujian ini. Tanpa cinta , kasih, dan sayang-Mu takkan bisa

hamba bertahan hingga detik ini. Tanpa ilmu-Mu takkan bisa hamba menjadi seorang
yang berilmu. Engkau yang Maha Mengetahui.

Alhamdulillah…..
Kini aku tersenyum, sebuah langkah usai sudah, Satu cita telah kugapai

Namun…..
Itu bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari satu perjuangan

Ibunda tersayang….
Do’a mu menjadikanku bersemangat

Kasih sayang mu yang membuatku menjadi kuat
Hingga aku selalu bersabar

Melalui ragam cobaan yang mengejar
Kini cita-cita dan harapan telah ku gapai

Ayahanda tersayang …..
Petuah mu bak pelita

Menuntunku di jalan-Nya
Tetesan Peluhmu tak kan terlupa

Nasehat dan motivasimu menuntunku meraih impian nyata

Ayahanda dan Ibunda tersayang…..
Kutata masa depan dengan Do’a mu

Kugapai cita dan impian dengan pengorbanan mu
Kini…

Dengan segenap kasih
dan diiringi Do’a yang tulus

ku persembahkan karya kecil ini kepada…
Ayahanda dan Ibunda tersayang (terimakasih atas Do’a, semangat, motivasi, kasih

sayang yang tiada pernah putus)
Adikku (terimakasih atas semangat, tawa dan canda yang selalu menguatkan)

serta seluruh keluarga besar
yang telah membantu dan memberikan semangat hingga

terselesaikan tugas akhir ini
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ABSTRAK

Fauziah Melani Fitri, (2018) : Hubungan Kecerdasan Emosional dengan
Sikap Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa
di Sekolah Menengah Atas Negeri 12
Pekanbaru

Penelitian ini berangkat dari permasalahan sebagian siswa yang memiliki
kecerdasan emosional yang tinggi tapi masih memiliki sikap belajar PAI yang kurang
baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kecerdasan emosional
dengan sikap belajar Pendidikan Agama Islam Siswa di Sekolah Menengah Atas
Negeri 12 Pekanbaru. Subjek penelitian adalah siswa Sekolah Menengah Atas Negeri
12 Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian adalah hubungan kecerdasan emosional
dengan sikap belajar Pendidikan Agama Islam siswa. Populasi penelitian ini adalah
siswa kelas X dan XI yang beragama Islam yang berjumlah 736 siswa. Sampel
penelitian sebesar 10% dengan jumlah 74 siswa dengan menggunakan teknik
proportionated stratified random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan
angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik korelasi product
moment dengan bantuan aplikasi SPSS (Statistical Program Society Science) versi 16
for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan
kecerdasan emosional  dengan sikap belajar Pendidikan Agama Islam siswa di
Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. Tingkat pengaruh antara kedua
variabel sebesar 0,602 sedangkan nilai probablitasnya (P) sebesar 0,000 <0,05, maka
Ha diterima dan H0 ditolak. Sedangkan koefesien determinannya sebesar 0,362.
Kontribusi kecerdasan emosional dengan sikap belajar Pendidikan Agama Islam
siswa sebesar 36,2%.

Kata Kunci : Kecerdasan Emosional, Sikap Belajar, Pendidikan Agama Islam
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ABSTRACT

Fauziah Melani Fitri, (2018): Relationship of Emotional Intelligence with
Learning Attitudes of Students' Islamic
Education at Pekanbaru State Senior High
School 12

This study departs from the problem of some students who have high
emotional intelligence but still have a poor attitude towards learning PAI. This study
aims to determine the relationship of emotional intelligence with the attitude of
learning Islamic Student Education in Pekanbaru 12 High School. The research
subjects were students of Pekanbaru 12 High School. While the object of research is
the relationship of emotional intelligence with learning attitudes of students' Islamic
Education. The population of this study were students of class X and XI who were
Muslims totaling 736 students. The research sample was 10% with 74 students using
the proportionated stratified random sampling technique. Data collection techniques
using questionnaires and documentation. Data analysis techniques using product
moment correlation techniques with the help of SPSS (Statistical Program Society
Science) version 16 for Windows. The results showed that there was a significant
relationship of emotional intelligence with the attitude of learning Islamic Religious
Education students at Pekanbaru State Senior High School 12. The level of influence
between the two variables is 0.602 while the probability value (P) is 0.000 <0.05,
then Ha is accepted and H0 is rejected. While the determinant coefficient is 0.362.
Contributions of emotional intelligence with learning attitudes of students of Islamic
Education by 36.2%.

Keywords: Emotional Intelligence, Learning Attitude, Islamic Education
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pendidikan dilakukan secara terencana untuk mewujudkan

suasana belajar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan

masyarakat serta tuntutan perkembangan zaman.1Pembelajaran  memiliki

peranan yang sangat dominan dalam mewujudkan kualitas baik proses

maupun lulusan pendidikan.

Dalam meraih sebuah kesuksesan dalam hidup bukanlah suatu hal

yang mudah, menurut para ahli bahwa kesuksesan ternyata banyak ditentukan

oleh kemampuan dalam mengatasi masalah kehidupannya. Kemampuan ini

tidak banyak berhubungan dengan IQ akan tetapi kemampuan ini lebih banyak

brhubungan dengan EQ(Emotional Quatient). Akan tetapi di dunia pendidikan

pada saat sekarang ini, terlalu menekankan pentingnya nilai akademik saja,

jarang sekali dijumpai pendidikan tentang kecerdasan emosional yang

mengajarkan integritas, kejujuran, komitmen, visi ,kreativitas, ketahanan,

mental, kebijaksanaan, keadilan, prinsip, penguasaan diri dan lain

sebagainya.Rata-rata anak sekarang tumbuh dalam kesepian dan depresi,

mudah marah dan lebih sulit diatur.

1Syarif Hidayat, Teori dan Prinsip Pendidikan, (Tangerang: PT. Pustaka Mandiri, 2013),
h. 1.

1
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Oleh karena itu pentingnya kecerdasan emosional pada diri siswa

sebagai salah satu faktor penting untuk menentukan sikap dalam sebuah

kehidupan. Dengan kecerdasan emosional siswa mampu mengetahui dan

mengendalikan perasaan mereka sendiri dengan baik dan mampu menghadapi

perasaan orang lain dan lingkungannya. Baik sikap dan kecerdasan emosional

keduanya berkaitan dan berhubungan erat dengan prasaan.2

Kecerdasan emosi menurut Golemen adalah kemampuan lebih yang

dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menyikapi

kegagalan, mengendalikan diri dan menunda kepuasan serta mengatur keadaan

jiwa.3 Dengan kecerdasan emosional individu dapat mengetahui dan

menanggapi perasaan mereka sendiri dengan baik dan mampu membaca dan

menanggapi perasaan orang lain dengan efektif. Individu dengan keterampilan

kecerdasan emosional yang baik  maka dia akan berhasil dalam  kehidupan

dan memiliki motivasi untuk berprestasi.4

Aspek terbentuknya kecerdasan emosional menurut Bambang Sujiono

dan Yuliani Nuraini yaitu : kemampuan mengenali emosi diri, kemampuan

mengelola emosi, kemampuan memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang

lain, dan kemampuan untuk membina hubungan (kerjasama) dengan orang

lain.5

2Ibid, 139.
3 Sumardi, Password Menuju Sukses,  (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 66.
4 Daniel Goleman, Emotional Intelegens, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002),

h.          38
5 Bambang Sutijo & Yuliani Nurani Sujiono, Mencerdaskan Perilaku Anak Usia Dini,

(Jakarta: PT Elex Media omputindo, 2005), h. 120.
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Menurut Golemen salah seorang yang mempopulerkan kecerdasan

manusia,menemukan konsep baru bahwa faktor terpenting lainnya yang

mempengaruhi proses pembelajaran  yaitu kecerdasan emosional atau dikenal

dengan emotional quotient6. Individu dengan keterampilan emosional yang

berkembang dengan baik maka akan seimbang hidupnya. Sedangkan individu

yang tidak dapat menahan kendali atas perkembangan emosionalnya maka ia

akan mengalami pertarungan batin yang merusak kemampuan untuk

memusatkan perhatian pada tugas – tugasnya dan pikiran yang jernih.7

Sikap siswa dalam belajar merupakan salah satu faktor yang sangat

mempengaruhi proses pembelajaran dan sangat berpengaruh pada

keberhasilan atau prestasi dalam belajar. Maka dari itu, pentingnya

menanamkan sikap belajar yang baik pada setiap diri siswa.

Sikap itu sendiri sangat di pengaruhi oleh emosi atau cara

mengekspresikan emosi. Begitupun kaitannya dengan sikap belajar yang

merupakan perwujudan dari emosi seseorang dalam melaksanakan

pembelajaran. Sikap merupakan salah satu faktor internal yang dapat

mempengaruhi proses pembelajaran.8

Berdasarkan pendapat diatas penulis mengambil sebuah kesimpulan

tentang kecerdasan emosional siswa dan sikap belajar terhadap prestasi atau

keberhasilan dalam belajar, bahwa siswa yang memiliki kecerdasan

6 Dwi Sunar, Tes IQ, EQ, dan SQ cara Mudah mengenali dan Memahami kepribadian
Anda, (Jakarta: FlashBooks, 210), h. 20

7 Gottman, Kiat-Kiat Membesarkan Anak yang Memiliki Kecerdasan Emosional
(Terjemahan), (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2001), h. 250.

8 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2004), h. 138
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emosional yang baik, maka akan mempengaruhi  sikapnya dalam proses

pembelajaran. Orang yang memiliki kecerdasan emosional  yang tinggi

adalah orang yang juga tidak mudah menyerah atau putus asa, mampu

mengendalikan dan mengatasi stress, mampu menerima kenyataan, dapat

merasakan kesenangan meskipun dalam kesulitan, dalam al- Qur’an Allah

SWT juga menjelaskan pentingnya hal ini, yaitu salah satunya terdapat dalam

surat  Al-Ahqaf ayat 19:

               
Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah

mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi
mereka(balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada
dirugikan”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila seseorang mau berusaha maka

seseorang itu akan mendapatkan hasil dari apa yang telah dikerjakannya.

Kemampuan untuk memotivasi diri sendiri untuk tidak mudah menyerah dan

selalu optimis, karena motivasi merupakan istilah yang menunjukan pada

dorongan yang timbul dari diri individu untuk melakukan sesuatu dan intinya

adalah bagaimana sikap seseorang tersebut.Berkitan  dengan kecedasan

emosi, motivasi mempunyai fungsi sebagai perantara individu untuk

menyesuaikan diri dengan lingkunganya. Adanya motivasi  akan membuat

individu berusaha untuk mencapai kepuasan kearah yang positif dan dapat

meredam prasaan perasaan negatif.

Penelitian dengan judul, Hubungan Kecerdasan Emosional dan Sikap

Terhadap Pelajaran Matematika dengan Hasil Belajar Matematika siswa

SMA Jakarta Timur Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka ditemukan
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beberapa kesimpulan, sebagai berikut: (1) Ada hubungan positif dan

signifikan kecerdasan emosional dengan hasil belajar matematika, dengan

nilai koefisien korelasi sebesar 0,702. (2) Terdapat hubungan yang fositif dan

signifikan sikap siswa terhadap mata pelajaran matematika dengan hasil

belajar matematika, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,639 (3) Terdapat

hubungan yang positif dan signifikan kecerdasan emosional , sikap  siswa

terhadap mata pelajaran Metematika secara bersama-sama dengan hasil tes

belajar matematika, dengan nilai koefisien korelasi ganda sebesar 0,730.9

Demikian pula penelitian yang berjudul hubungan kecerdasan

emosional dengan prestasi belajar mahasiswa semester II bimbingan

konseling UIN Ar- Raniry, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

adanya hubungan kecerdasan emosional dengan prestasi belajarmahasiswa

semester II bimbingan konseling. Jenis penelitian ini deskriptif analitik

dengan derajat kepercayaan 95%. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya

hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan perstasi

belajar yang di buktikan dengan nilai p sebesar 0,001<0,05. 10

Serta penelitian yang berjudul, Pengaruh kecerdasan emosional den

motivasi belajar terhadap hasil belajar Biologi siswa SMA 3 Negeri kota

9Meitina Ventini, dkk, “Hubungan Kecerdasan Emosional dan Sikap Terhadap Pelajaran
Matematika dengan Hasil Belajar Matematika siswa SMA Jakarta Timur”, Jurnal Teknologi
Pendidikan, Vol.V20  No. 02 Tahun  2018.

10 Fauziah, “ hubungan kecerdasan emosional emosional dengan prestasi belajar
mahasiswa semester II bimbingan konseling UIN Ar- Raniry”, Jurnal ilmiah edukasi Vol.V1 No.
01 Tahun 2015.



6

Palopo hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang positif yaitu ada pengaruh

kecerdasan emosional dengan motivasi belajar siswa yaitu sebesar 59,40%.11

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa apa yang penulis teliti

memiliki kesamaan dengan peneliti sebelumnya, meskipun ada perbedaan

Berdasarkan hasil studi  pendahuluan penulis, di Sekolah Menengah Atas

Negeri 12 Pekanbaru 1 April 2018 penulis menemukan bahwa sebagian besar

siswa sudah memiliki kecerdasan emosional yang tinggi yang ditandai dengan

gejala sebagai berikut :

1. Siswa mampu berkomunikasi dengan baik dalam belajar Pendidikan

Agama Islam.

2. Siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dalam belajar Pendidikan

Agama Islam

3. Siswa mampu mengendalikan dirinya ketika terdapat perpedaan pendapat

dalam belajar Pendidikan Agama Islam.

4. Siswa mampu membina hubungan baik dengan temannya dalam belajar

Pendidikan Agama Islam.

Mengacu pada konsep teori bahwa, siswa yang memiliki kecerdasan

emosional yang tinggi akan memiliki sikap belajar yang baik dalam mengikuti

pembelajaran. Akan tetapi dalam hal sikap belajar penulis masih menemukan

beberapa gejala yang menunjukkan bahwa sikap belajar Pendidikan Agama

Islam siswa masih rendah, diantanya ditandai dengan:

11 Firdaus Daud, “Pengaruh kecerdasan emosional den motivasi belajar terhadap hasil
belajar biologi siswa SMA 3 Negeri kota palopo” , Jurnal pendidikan dan pembelajaran Vol.V19
No. 02 Tahun 2012.
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1. Masih ada siswa  yang tidak memperhatikan penjelasan guru dengan baik

pada saat belajar Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas

Negeri 12 Pekanbaru.

2. Masih ada siswa yang tidak disiplin dalam mengikuti pembelajaran

Pendidikan Agama Islam.

3. Masih ada siswa yang kurang menghargai guru pada saat belajar mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam.

4. Masih ada siswa yang tidak mengerjakan tugas yang di berikan guru pada

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Berdasarkan uraian  latar belakang masalah diatas, penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Kecerdasan

Emosional dengan Sikap Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa di

Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru.

B. Penegasan Istilah

1. Kecerdasan Emosional

Kecerdasan emosional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

kemampuan lebih yang dimiliki siswa untuk memotivasi diri, mengenali

dan mengelola emosi diri dan orang lain(empati), ketahanan dalam

menghadapi kegagalan, mengendalikan diri dari menunda kepuasan, serta

mengatur keadaan jiwa, membina hubungan (kerjasama) dengan orang

lain.12

12 Al Tridhonanto dan Beranda Agency, Meraih Sukses dengan Kecerdasan Emosional,
(Jakarta: PT Elex Media Computindo, 2010), hal. 8
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2. Sikap belajar

Sikap belajar adalah kesiapan atau kecenderungan seseorang untuk

bertindak untuk menghadapi suatu objek atau situasi tertentu. Sikap belajar

dapat diartikan sebagai kecenderungan perilaku seseorang tatkala ia

mempelajari hal- hal yang bersifat akademik .13sikap belajar yang penulis

maksud adalah sikap belajar siswa dalam proses pembelajaran Agama

Islam.

3. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar, yakni suatu kegiatan

membimbing, pengajaran dan/atau latihan yang dilakukan Guru

Pendidikan Agama Islam (GPAI) secara berencana dan sadar. Pendidikan

Agama Islam disekolah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan

keimanan melalui pemberian dan pemupukan, pengetahuan, penghayatan,

pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang Agama Islam sehingga

menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan,

ketakwaan, berbangsa dan bernegara sehingga menjadi muslim yang terus

berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT yang pada

akhirnya mewujudkan manusia yang taat beragama dan berakhlak mulia

serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi.14

Oleh karena itu dalam proses pembelajaran di sekolah maka tujuan dari

pendidikan Agama Islam adalah untuk membina,membimbing, dan

mengarahkan serta berupaya untuk mengubah tingkah laku, sikap dan

13 Eomar Hamalik , Proses Belajar Mengajar (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005),
H. 123-124

14 Mudasir, Desain Pembelajaran, STAI Nurul Falah Press, Airmolek, 2013, hlm.7
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kepribadian siswa dengan mendidikan dan mengajarkannya, agar siswa

mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala di atas maka dapat

dikemukakan masalahnya diantaranya:

a. Bagamanakah kecerdasan emosional siswa di Sekolah Menengah Atas

Negeri 12 Pekanbaru?

b. Bagaimana sikap belajar siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan

Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru?

c. Apa  saja faktor-faktor yang mempengaruhi sikap belajar siswa pada

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas

Negeri 12 Pekanbaru?

d. Apakah ada hubungan kecerdasan emosional dengan sikap belajar

pendidikan agama Islam siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 12

Pekanbaru?

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis membatasi

masalah yang akan diteliti sehingga penilitian ini difokuskan pada

Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Sikap Belajar Pendidikan

Agama Islam Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru
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3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka dapat di

susun rumusan masalah yaitu: “Apakah ada Hubungan signifikan

Kecerdasan Emosional dengan Sikap Belajar Pendidikan Agama Islam

Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru?”

D. Tujuan dan Kegunaan Peneliti

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah

Untuk mengetahui ada atau tidaknya Hubungan Kecerdasan Emosional

dengan Sikap Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa di Sekolah

Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru.

b. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan teori substantif yang

dapat memberi kontribusi dalam pengembangan khazanah ilmu

kependidikan pada umumnya dan pendidikan Islam khususnya, yaitu

bagaimana kontribusi “Hubungan Kecerdasan Emosional dengan

Sikap Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa di Sekolah Menengah

Atas Negeri 12 Pekanbaru.”

b. Secara praktis

1) Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan siswa dapat

meningkatkan kualitas kecerdasan emosional dan sikap belajar

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
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2) Bagi sekolah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan

masukan bagi sekolah sebagai salah satu upaya dalam

meningkatkan mutu pendidikan.

c. Bagi penulis

1) Untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan keguruan dan cara

mengajar yang baik nanti nya serta dapat menanamkan nilai sosial

dengan baik.

2) Untuk menambah pengetahuan dalam pemecahan masalah serta

mengaplikasikan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan

3) Sebagai wahana untuk mengasah dan mengembangkan

kemampuan penulis dalam membuat karya tulis ilmiah

4) Sebagai tugas akhir sebagai persyaratan untuk memperoleh gelaer

strata satu (S1) di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Kecerdasan Emosional

a. Pengertian kecerdasan emosional

Kecerdasan emosional atau yang biasa dikenal dengan sebutan

EQ adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola

serta mengontrol emosi dirinya serta dan orang lain disekitarnya.15

Menurut Solovey dan Mayer mendefenisikan kecerdasan emosi

sebagai “ kemampuan memantau dan mengendalikan emosi diri sendiri

dan orang lain serta menggunakan emosi itu untuk memandu pikiran

dan tindakan.16 Dalam rumusan lain, Solovey mengatakan kecerdasan

emosioanl adalah kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri,

mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain

(empati) dan kemampuan untuk membina hubungan (kerjasama)

dengan orang lain.17

Menurut Daniel Goleman Seorang Dokter Psikologi

kecerdasan emosioanal adalah kemampuan lebih yang dimiliki

seseorang dalam memotivasi diri, mengendalikan emosi dan menunda

kepuasan, mengatur keadaan jiwa, tangguh dalam menghadapi

15 Dwi Sunar,Op. Cit., h. 129
16 Ibid., h. 161
17 Daniel Goleman, Op.Cit.,57-58

12
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persoalan hidup serta akan berhasil mengendalikan sikap dan

perilakunya sehingga mampu menghadapi kegagalan dengan baik.18

Menurut Mann bahwa, adapun komponen afektif merupakan

perasaan individu terhadap objek sikap menyangkut masalah emosi.

Aspek emosional inilah yang berakar paling dalam sebagai komponen

sikap dan merupakan komponen yang paling bertahan terhadap

pengaruh- pengaruh yang akan mengubah sikap seseorang baik itu

sikap positif maupun negatif. Komponen ini berisi tendensi atau

kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap sesuatu dengan

cara tertentu.19

Menurut Darwis Hude emosi adalah gejala psiologis yang

menimbulkan efek pada persepsi, sikap dan tingkah laku yang

terwujud dalam ekspresi tertentu. Emosional menimbulkan sikap batin

yang seimbang dalam menghayati kebenaran ajaran agama pada

dasanya juga dorongan untuk bertindak.

Thorndike mengemukakan bahwa “intelligence is demonstrable

in ability of the individual to make good responses from the stand pont

of truth of  fact, (intelegensi adalah kemampuan individu untuk

memberikan  respon yang baik terhadap stimulasi yang di terimanya).

Jadi berdasarkan pengertian di atas penulis menyimpulkan

bahwa intelegensi atau kecerdasan emosional adalah suatu bentuk daya

atau potensi yang di miliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu

18 Dr. Zubaeidi, Desain Pendidikan Karakter, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,
2011), h. 64.

19 Alex Sobur, Psikologi Umum, (Lingkar Selatan : Pustaka Setia,2013), h. 361
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secara tepat sesuai dengan stimuasi yang diterimanya. Taraf

intelegensi ini sangat mempengaruhi proses belajar seorang siswa,

dimana siswa yang memiliki intelegensi tinggi mempunyai peluang

lebih besar untuk mencapai prestasi dirinya dalam belajar, begitu juga

sebaliknya, siswa yang memiliki taraf intelegensi yang lemah

diperkirakan juga cara siswa tersebut dalam mengikuti  proses

pembelajaran akan kurang dan akan berimbas kepada prestasi siswa

tersebut di sekolah.

Menurut Darwis Hude emosi adalah gejaka psiko-psiologis

yang menimbulkan efek pada persepsi, sikap dan tingkah laku, serta

mewujudkan dalam ekspresi tertentu.20 Emosi pada dasanya adalah

dorongan untuk bertindak. Biasanya emosi merupakan reaksi terhadap

rangsangan dari luar dan dari dalam diri individu.Seperti contoh emosi

gembira mendorong suaana hati seseorang, sehingga secara pisiologi

terlihat tertawa, emosi sedih seseorang mendorong berperilaku

menangis.Emosi berkaitan dengan perubahan fisiologis dan berbagai

pikiran. Jadi,emosi merupakan salah satu aspek penting kehidupan

manusia, Karena emosi merupakan sebagai motivator perilaku

seseorang, sehingga dapat meningkatkan serta menggangu perilaku

seseorang tersebut.

Menurut Ary Ginanjar emosi adalah bahan bakar yang tidak

tergantikan dan emosi juga ternyata salah satu penggerak : bukti bukti

20Ibid., h. 24
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menunjukkan nilai – nilai dan watak dasar seseorang dalam hidup ini

tidak berakar pada IQ tetapi pada kemampuan emosioanl.21Sementara

itu, Chaplin mendefinisikan emosi adalah suatu keadaan yang

terangsang dari organism mencakup perubahan – perubahan yang di

dasari, yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku.22

Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa

emosi ialah suatu perasaan (efek)  yang mendorong seseorang untuk

merespon  atau bertingkah laku terhadap stimulus, baik  yang berasal

dari dalam maupun dari luar diri, sehingga berpengaruh pada

perilakunya hal ini lah yang disebut sikap.23

Menurut Sumardi kecerdasan emosional atau emotional

intelligence adalah “Kemampuan seseorang mengelola emosi dalam

kaitannya dengan orang lain atau  rangsangan dari luar.24Sedangkan

menurut Daniel Goleman seorang dokter psikologi kecerdasan

emosioanal adalah kemampuan lebih yang dimiliki seseorang dalam

memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan,

mengendalikan emosi dan menunda kepuasan, serta mengatur keadaan

jiwa.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan

bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan yang dimiliki oleh

21 Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual
ESQ, (Jakarta: ARGA), 2001, h. 199

22 Mohammad Ali dan Mohommad Asrori, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta
Didik, (Jakarta: Bumi Aksara), 2010, h.62

23 Dwi Sunar, Op. Cit., h. 144
24 Sumardi, Op. Cit., h. 64



16

seseorang untuk membedakan dan menanggapi dengan tepat suasana

hati, temperamen, motivasi dan hasrat orang lain. Dengan kemampuan

tersebut siswa dapat menjadikan hidup yang dijalani tidak sia-sia

sehingga dapat membawa kepada keberhasilan.

b. Macam–macam kecerdasan

Howard Gardner, seorang psikologi  Amerika Serikat pada

tahun 1983 pertama kali mengidentifikasi kecerdasan sebanyak

Sembilan, kecerdasan itu adalah :

1) Kecerdasan bahasa

Kecerdasan bahasa adalah kemampuan menggunakan kata-

kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan.

2) Kecerdasan logika

Kecerdasan logika adalah kemampuan seseorang dalam

memecapkan masalah.

3) Kecerdasan visual

Kecerdasan visual dan spasial adalah kemampuan untuk

melihat dan mengamati dunia  visual dan spasial secara akurat

(cermat). Visual artinya gambar, spasial yaitu hal-hal yang

berkenaan dengan ruang atau tempat.

4) Kecerdasan raga

Kecerdasan raga adalah keahlian menggunakan seluruh

tubuh untuk menyampaikan ide dan perasaan dan keterampilan.
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5) Kecerdasan musikal

Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap irama, pola titi

nada dan melodi, dan warna nada atau warna suara lagu.

6) Kecerdasan sosial

Kemampuan berinteraksi sosial dengan orang oramg

disekelilingnya.

7) Kecerdsan pribadi

Kecerdasan pribadi adalah kemampuan untuk mengenali

kelebihan dan kekurangan diri sendiri, bekerja secara mandiri,

memahami eksistensi kehidupan dirinya, baik hubungannya dengan

tuhannya serta memahami aspek diri yang paling dalam, seperti

prasaan, emosi, proses, berpikir, ntrospeksi diri, intuisi dan

kebutuhan spriritualnya.

8) Kecerdasan emosi

Kecerdasan emosi adalah kemampuan memotivasi diri,

ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan diri dan

menunda kepuasan serta mengatur keadaan jiwa.

9) Kecerdasan spiritual

Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang

berhubungan dengan keagamaan atau hubungan manusia dengan

sang pencipta Allah SWT. Adanya agama dapat menjamin

terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin.25

25 Sumardi, Op.Cit., h. 31
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c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosional

1) Faktor internal

Faktor internal yaitu apa yang ada dalam diri individu yang

mempengaruhi kecerdasan emosinya.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah stimulus dan lingkungan dimana

kecerdasan emosi berlangsung.Menurut Hurlock perkembangan

emosi pada faktor kematangan dan faktor belajar.26 Kecerdasan

emosional siswa dalam pembelajaran dapat dikembangkan dengan

cara:

a) Menyediakan lingkungan yang kondusif

b) Menciptakan iklim pembelajaran yang demokratis

c) Mengembangkan sikap empati, dan merasakan apa yang

sedang dirasakan oleh peserta didik.

d) Membantu peserta didik menemukan solusi pada setiap

masalah yang dihadapinya.

e) Melibatkan peserta didik secara optimal dalam proses

pembelajaran secara optimal, baik secara fisik, sosial maupun

emosional.

f) Merespon setiap perilaku peserta didik secara positif dan

menghindari resfon yang bersifat negatif.

26 Sunarto dan Agung Hrtono, Perkembangan Peserta Didik,(PT Rineka Cipta,2008),h.
1561
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g) Menjadi teladan dalam meneggakkan aturan dan disiplin dalam

proses pembelajaran.

d. Karakteristik Kecerdasan Emosional

Ciri-ciri remaja yang memiliki kecerdasan emosional adalah :

1) Pandai mengendalikan diri, bisa dipercaya, mampu beradaptasi.

2) Memiliki sifat Empati, bisa menyelesaikan konflik dan dapat

bekerjasama dengan tim.

3) Mampu bergaul dan membangun persahabatan.

4) Mampu mempengaruhi orang lain.

5) Berani mengungkapkan cita-cita dengan dorongan untuk maju dan

optimis

6) Mampu berkomunikasi.

7) Memiliki sikap percaya diri.

8) Memiliki motivasi diri untuk menyambut tantangan yang

menghadang.

9) Mampu berekspresi dengan kreatif dan inisiatif  berbahasa lancer.

10) Menyukai pengalaman yang baru.

11) Memikiki sifat perfeksionis dan teliti.

12) Memiliki rasa ingin tahu yang besar.

13) Memiliki rasa humor.

14) Menyenangi kegiatan berorganisasi dengan aktivitasnya serta dapat

mengatur diri sendiri. 27

27Al- Tridhohonanto dan Beranda Agency,Op.Cit., h. 42
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2. Sikap belajar

a. Pengertian sikap belajar

Sikap merupakan unsur psikologi, oleh karena itu pengertian

tentang sikap terkait dengan aspek-aspek psikologis.Selain itu pun

merupakan perwujudan psikologi.Definisi sikap telah cukup banyak

dikemukakan oleh para ahli psikologi dan pendidikan. Sikap atau

dalam bahasa ingris dsebut intitude adalah suatu cara bereaksi dengan

cara tertentu terhadap sesuatu perangsang atau situasi yang di

hadapi.28

Bagaimana reaksi seseorang jika ia terkena sesuatu rangsangan

baik mengenai orang, benda-benda, ataupun situasi-situasi yang

mengenai dirinya. Sikap merupakan suatu perbuatan / tingkah laku

sebagai reaksi terhadap rangsangan/stimulus, yakni disertai dengan

pendirian tau perasaan orang lain. Menurut Tohirin sikap (intitude)

adalah kecenderungan yang relative menetap untuk bereaksi dengan

baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu.29

Seperti yang kita ketahui bahwa berhubungan dengan orang

lain tidak hanya berbuat begitu saja,  namun juga harus menyadari

perbuatan yang di lakukan dan menyadari pula situasi yang ada

sangkut pautnya dengan perbuatan itu, kesadaran ini tidak hanya

28 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h.
141.

29 Tohirin, Psikologi Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005),
h. 89
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mengenai tingkah laku yang sudah terjadi, tetapi tingkah laku yang

mungkin akan terjadi.

Sebagaimana menurut pendapat W.J Thomas dalam buku

Ahmadi bahwa kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata

atau perbuatan- perbuatan yag mungkin akan terjadi irulah yang

ninamakan dengan sikap.30 Sedangkan menurut Muller dalam Abu

Ahmadi sikap adalah menyukai atau menolak suatu objek Psikologis

dan ia menyatakan bahwa sikap adalah pengaruh atau penolakan-

penolakan, suka atau tidak suka, kefositifan atau kenegatifan terhadap

objek psikologis.

Pada dasarnya sikap adalah kecenderunngan individu atau

siswa untuk bertindak dengan cara tertentu. Perwujudan perilaku

belajar siswa akan ditandai dengan  kecenderungan-kecenderungan

baru yang telah berubah pada suatu objek, tata nilai, peristiwa. dalam

istilah kecenderungan kecenderungan(predisposition),terkandung

pengertian arah tindakan yang akan dilakukan seseorang berkenaan

dengan suatu objek. Arah tersebut bisa bersifat mendekati atau

menjauhi suatu objek (orang, benda, ide) dan lainnya, dilandasi oleh

perasaan penilaiian terhadap objek tersebut. Misalnya, ia menyukai

atau  tidak, menyenangi atau tidak, menyetujui atau tidak.

Menurut Allport dalam Djaali bahwa sikap iu tidak muncul

seketika atau dibawa lahir, tetapi disusun dan dibentuk melalui

30Abu Ahmadi, Psikologi Sosial (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 161-162
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pengalaman serta memberikan pengaruh langsung kepada

seseorang.Sikap seseorang timbul berdasarkan pengalaman tidak

dibawa sejak lahir serta sesuatu yang diturunkan tetapi merupakan

hasil belajar, olehnya sikap itu dapat dibentuk atau diubah dan tidak

mutlak sikap orang semuanya memiliki kesamaan akan tetapi dapat

pula berbeda antara yang satu dengan yang lainnya karena perbedaan

latar belakang sosial dan budaya.

Dari beberapa pengertian yang di ungkap oleh para ahli diatas

dapat diambil ssebuah pengertian tentang sikap, yaitu sikap adalah

penerimaan, tanggapan, dan penilaian seseorang terhadap objek,

situasi, konsep, orang lain maupun dirinya sendiri akibat hasil dari

proses belajar maupun pengalaman di lapangan yang meyebabkan

perasaan senang (positif/sangat Positif) atau tidak senang (negatif/

sangat negatif)

Jadi sikap merupakan suatu respon evaluative terhadap satu

objek yang member kesimpulan terhadap stimulus dan bentuk nilai

baik – buruk, positif-negatif, senang tidak tidak senang, setuju tidak

setuju.

b. Sikap belajar siswa

Sikap belajar adalah gejala internal yang berdimensi afektif

berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara

yang relatif tetap terhadap objek orang, barang dan sebagainya, baik
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secara positif maupun negatif. 31Sikap belajar adalah suatu cara

bereksi terhadap suatu perangsang. Suatu kecenderungan untuk

bereaksi dengan cara tertentu terhadap sesuatu perangsang atau yang

dihadapi.32

Sikap belajar adalah kecenderungan prilaku seseorang tatkala

mempelajari hal-hal yang bersifat akademik.Sikap belajar adalah

perasaan senang atau tidak senang, perasaan setuju atau tidak setuju,

perasaan suka atau tidak suka terhadap hal-hal tersebut. Sikap seperti

ini akan berpengaruh pada proses dan hasil pembelajaran.33

Sikap selalu berkenaan dengan perasaan suatu objek disertai

dengan perasaan positif atau negative. Orang mempunyai sikap positif

tterhadap suatu objek yang bernilai dalam pandangannya, dan ia

bersikap negative terhadap objek yang dianggapnya tidak bernilai atau

juga merugikan. Sikap ini kemudian mendasari dan mendorong kearah

sejumlah perbuatan yang satu sam lainnya berhubungan.Hal yang

menjadi objek sikap dapat bemacam-macam.

Sekalipun demikian, orang hanya dapat mempunyai sikap

terhadap hal-hal yang diketahuinya.Jadi harus ada sekedar informasi

pada seeorang untuk dapat bersikap terhada suatu objek.Bila

berdasarkan informasi itu timbul perasaan positif negative terhadap

31 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.149.
32Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006),

h.141
33 Djalli, Psikologi Pendidikan,(Jakarta: Bumi Aksara, 20011), h. 116.
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objek dan menimbulkan kecenderungan bertingkah laku tertentu,

terjadilah sikap.

Sikap positif dalam belajar sangat penting bagi siswa, karena

apabila tidak demikian bagaimana siswa akan merasa senang dalam

melaksanakan proses pembelajaran dalam kelas. Dengan demikian

sikap  siswa yang dikatakan baik, maka ia akan menyukainya dan

meminatinya. Maka sebaliknya sikap siswa tersebut dikatakan tidak

baik jika ia menghindarinya atau memusuhi. Dalam proses

pembelajaran dilihat bagaimana pandangan atau sikap siswa terhadap

proses pembelajaran itu langsung dimana ada guru yang mengajar.

Brown dan Holtzman dalam Tulus Tu’u mengembangkan

konsep sikap belajar siswa melalui dua komponen, yaitu sebagai

berikut:

1) Teacher approval (TA)

Yaitu berhubungan dengan pandangan siswa terhadap guru

guru, tingkah laku mereka di kelas dan cara guru mengajar,

bagaimana pandangan siswa terhadap guru yang mengajar dalam

kelas, bagaimana pandangan siswa terhadap guru yang mengajar di

kelas, bagaimana pandangan siswa terhadap cara guru yang

mengajar di kelas.

Terdapat dua pandangan positif dan negatif. Apabila

seseorang memiliki sikap positif dalam proses pembelajaran ia

akan siap memperhatikan, berbuat sesuatu yang baik. Jadi apabila
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siswa memiliki sikap yang negatif terhadap proses pembelajaran ia

akan acuh tak acuh terhadap proses pembelajaran itu.

2) Education Acceptance (EA)

Yaitu penerimaan dan materi yang akan disajikan, praktik,

tugas dan persyaratan yang di tetapkan di sekolah.34 Sikap penting

karena di dasarkan atas peranan guru sebagai leader dalam proses

pembelajaran. Bagaimana sikap siswa terhadap gaya guru

mengajar, materi yang diajarkan, tugas dan tujuan yang di capai

akan dicapai sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran dan

hasil belajar siswa.

Berdasarkan dua komponen diatas maka dapat di ketahui

objek sikap belajar siswa adalah sebagai berikut :

a) Pandangan siswa terhadap guru yang mengajar dikelas

b) Pandangan siswa terhadap tingkah laku guru dalam proses

pembelajaran

c) Penerimaan atau penolakan siswa terhadap tujuan yang akan di

capai.

d) Penerimaan atau penolakan siswa terhadap materi yang di

sajikan

e) Penerimaan atau penolakan siswa dalam melaksanakan praktik,

tugas, dan persyaratan yang di tetapkan guru.

34 Ibid, h. 115-116.
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Sikap poitif dalam proses pembelajaran sangat diharapkan,

namun sikap siswa tidak selamanya positif tetapi ada kalanya

bersifat negative. Sikap siswa tentu bervariasi ada yang sangat

menyukai sampai sangat tidak menyukai, tergantung pada latar

belakang sosial budaya dan pengalaman siswa itu sendiri. Sikap

belajar siswa yang positif akan menimbulkan intensitas kegiatan

yang lebih tinggi dibandingkan dengan sikap belajar yang negatif.

Untuk mengetahui dan menentukan sikap siswa dalam

belajar pada penelitian ini diperlukan skala sikap.Sebagian yang

dikemukakan oleh nana sudjana bahwa skala sikap diguanaan

untuk mengukur sikap seseorang terhadap objek tertentu dan

hasilnya berupa kategori sikap, yaitu mendukung/positif dan

menolak/negatif.35

Sikap sebagai gejala kejiwaan bisa di ketahui melalui

indikasi yang terlihat dari tingkah laku yang diwujudkan oleh

individu yang bersangkutan dapat diukur.Skala likert merupakan

salah satu skala sikap yang sering di gunakan dalam penelitian

pendidikan.36

c. Karakteristik Sikap Belajar Siswa

Menurut  Dwi Prasetia Danarjati, dkk sikap belajar yang harus

dimiliki siswa adalah sebagai berikut :

35 Nana Sudjana dan IBRAHIM, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, Cet. 2, (Bandung:
Sinar Baru Algensia,2001), h. 107.

36 Ibid, h. 107
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1) Tujuan belajar

2) Minat terhadap pelajaran

3) Kepercayaan kepada diri sendiri

4) Keuletan

5) Belajar secara teratur

6) Belajar dengan penuh disiplin

7) Belajar dengan memusatkan perhatian pada pelajaran

8) Belajara dengan memanfaatkan perpustakaan.37

Menurut S. Eko Putra Widoyoko ada lima jenjang dasar dalam

sikap belajar, yaitu :

1) Menerima atau memperhatikan

2) Menanggapi

3) Menilai atau menghargai

4) Mengatur dan mengorganisasikan

5) Karakterisasi dengan suatu  nilai atau Komplek nilai38

d. Faktor faktor yang Mempengaruhi Sikap Belajar

Menurut Azwar bahwa sikap sosial terbentuk dari adanya

interaksi sosial yang dialami oleh individu, berbagai faktor yang

mempengaruhi pembentukan sikap adalah:

37 Dwi Prasetia Danarjati, dkk, Psikologi Pendidikan, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014, h.
43

38 S. Eko Putro Widoyoko, Hasil Pembelajaran di  Sekolah, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
2014, h. 41.
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1) Pengalaman pribadi, akan mempermudah pembentukkan sikap

apabila pengalaman terdahulu telah melibatkan faktor emosional.

Dan kesan yang kuat.

2) Latar belakang sosial budaya dimana seseorang akan turut

berpengaruh pada pembentukkan sikap.

3) Orang lain yang di anggap penting, sebab pada umumnya individu

cenderung untuk memiliki sikap ysng konformis atau searah

dengan orang yang dianggap penting.

4) Media massa, berbagai informasi yang diberitakan akan

memberikan landasan kognitif baru terhadap pembentukkan sikap

seseorang terhadap objek yang diberitakan.

5) Institusi atau lembaga pendidikan/lembaga agama, akan

memberikan konsep moral dalam diri individu, pemahaman akan

baik dan buruk, garis pemisah antara yang boleh dan yang tak

boleh dilakukan, semuanya di proleh dari individu.39

e. Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Sikap Belajar

Semakin ketatnya persaingan di dunia pendidikan dewasa ini

merupakan hal yang wajar para siswa sering khawatir mengalami

kegagalan atau ketidakberhasilan dalam belajar atau mengikuti proses

pembelajaran di sekolah.

Banyak usaha yang dilakukan oleh para siswa untuk dapat

melewati atau menjalankan proses pembelajaran agar menjadi yang

39Tulus Tu’u, Op. Cit, h. 71-74.
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terbaik seperti mengikuti bimbingan belajar. Usaha semacam itu jelas

positif, namun masih ada faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam

mencapai keberhasilan selain kecerdasan ataupun kecakapan

intelektual, faktor tersebut adalah kecerdasan emosional. Karena

kecerdasan intelektual saja tidak memberikan persiapan bagi individu

untuk menghadapi gejolak, kesempatan ataupun kesulitan- kesulitan.

Dengan kecerdasan emosional individu mampu mengetahui dan

menanggapi perasaan mereka sendiri dengan baik dalam artian

mengelola sikap dirinya bagaimana caranya agar dapat meminati dan

menyenangi suatu objek dan mampu membaca dan mengahadapi

perasaan – perasaan orang lain dengan efektif. Selain itu sikap juga

memberikan kesiapan untuk merespon yang sikapnya positif maupun

negatif terhadap objek atau situasi.40

Kecerdasan emosional (emotion) merupakan suatu tenaga

dalam jiwa manusia yang banyak berperan dalam membentuk motivasi

dan corak tigkah laku seseorang. Emotional menimbulkan sikap batin

yang seimbang dan positif dalam menghayati kebenaran ajaran

Agama.yang menjadi objek penyelidikan sekarang pada dasarnya

adalah bukan anggapan bahwa pengalaman keagamaan seseorang itu

dipengaruhi oleh emosi, melainkan sampai berapa jauhnya peranan

emosi itu dalam Agama.41

40 Linda Aryani dan Jhon Herwanto, Raudatussalamah, Psikologi Umum2, (Pekanbaru:
Al-Mujtahadah, 2013), h. 54

41 Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama,(Jakarta: Bulan Bintang),h. 120 dan 129
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Seorang siswa yang memiliki kecerdasan emosional yang baik maka

akan tertata dengan baik pula sikapnya dalam belajar, sehingga dia akan

dapat mencapai tujuan dari kegiatan belajar tersebut yaitu hasil belajar

atau prestasi belajar yang diinginkan. Ciri- ciri atau karakteristik

seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik itu

terwujudkan dalam sikap seseorang itu sendiri, dalam hal ini adalah

siswa atau peserta didik. Dimana pada kecerdasan emosional yang baik

itu terdapat ciri-ciri atau karakteristik diantaranya, mampu

berkomunikasi dengan baik,percaya diri, memiliki motivasi diri,

kreatif, menyukai pengalaman yang baru, pantang menyerah, tidak

mudah putus asa, memikiki sifat perfeksionis dan teliti serta mampu

mengendalikan diri nya dengan baik, sehingga dengan kemampuan

yang dimilikinya tersebut dia akan mampu untuk menuntun dan

mengarahkan sikap nya dengan baik secara positif diantaranya yaitu

siswa  itu memiliki tujuan, minat, bersungguh-sungguh belajar secara

teratur, disiplin, fokus memperhatikan penjelasan guru saat belajar,

aktif menanggapi, menghargai guru serta menerapkan nilai-nilai agama

Islam yang telah dipelajari di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga

dengan sikap yang dia tuntun ini akan membuatnya terarah dengan baik

di dalam kegiatan belajar..

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa kecerdasan emosional

merupakan salah satu faktor yang seharusnya di miliki oleh siswa yang

memiliki kebutuhan untuk dapat berhasil dan tertata sikap nya dalam belajar di
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sekolah begitulah pentingnya kecerdasan bagi sikap belajar siswa, hubungan

keduanya sangat erat sehingga jika kecerdasan emosional baik sikap siswa

juga akan positif dalam mengkuti proses pembelajaran yang akhirnya berujung

pada sebuah prestasi belajar yang baik di sekolah.

B. Penelitian Relevan

1. Muhammad Abdi, Mahasiswa jurusan Pendidikan, Agama Islam Fakultas

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau pada 2017,  meneliti dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Metode

Tanya Jawab terhadap Kecerdasan Emosional Siswa Pada Mata Pelajaran

Pendidikan Agama Islam Kelas XI IPS Sekolah Menengah Atas Negeri 2

Tambang Kecamatan Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian ini

menjelaskan terdapat pengaruh antara pelaksanaan metode Tanya jawab

terhadap kecerdasan emosional siswa pada mata pelajaran pendidikan

agama Islam.

Berdasarkan analisis data didapatkan nilai koofesien korelasi

sebesar 0,466 lebih besar dari pada taraf 1% 0,463 dan 5% 0,361. Dengan

demikian Ha diterima dan H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa

terdapat Pengaruh Pelaksanaan Metode Tanya Jawab terhadap Kecerdasan

Emosional Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas XI

IPS Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang Kecamatan Kabupaten

Kampar. Penelitian ini terdapat kesamaan dalam variabel kecerdasan

emosional yang akan penulis teliti dan perbedaan pada pelaksanaan
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metode Tanya jawab pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam

sedangkan penulis sikap belajar pendidikan Agama Islam Siswa.

2. Warsito, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada

2016, meneliti dengan judul “Hubungan Antara Sikap Belajar  Dan

Prestasi Belajar Siswa dalam Matapelajaran Pendidikan Agama Islam Di

Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Pekanbaru”.

Hasil penelitian ini menjelaskan terdapat hubungan yang signifikan

antara sikap belajar dengan prestasi belajar siswa mata pelajaran  PAI

dengan hasil kolerasi sebesar 0,775 lebih besar dari taraf signifikan 1%

0,23 dan pada taraf  5% 497. Dengan demikian Ha diterima dan H0 di

tolak. Penelitian ini memiliki  persamaan yaitu sama-sama meneliti

tentang sikap belajar, sedangkan perbedaannya ialah  Warsito meneliti

tentang hubungan sikap belajar  dengan prestasi belajar siswa mata

pelajaran ilmu pengetahuan alam, sedangkan penulis meneliti tentang

hubungan kecerdasan Emosional dengan sikap belajar pendidikan Agama

Islam siswa.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional atau operasional dari semua variabel yang dapat

diolah dari definisi konseptual.42 Untuk menghindari kesalah pahaman

terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka konsep

42 Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam, (Pengembangan ilmu paradigma
Islami), (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.38
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tersebut penulis operasionalkan sebagai penjelasan sekaligus membatasi

konsep teoritis yang masih global. Dalam judul Penelitian ini terdiri dari dua

variable yaitu vaiabel X adalah Kecerdasan Emosional, sedangkan variabel Y

yaitu Sikap Belajar dalam proses pembelajaran  mata pelajaran pendidikan

Agama Islam. Untuk melihat apakah ada Hubungan Kecerdasan Emosional

dengan Sikap Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa di di Sekolah Menengah

Atas Negeri 12 Pekanbaru, maka penulis menggukan indikator–indikator

sebagai berikut:

1. Indikator Kecerdasan Emosional Siswa

a. Siswa mampu mengendalikan dirinya dalam kegiatan belajar

Pendidikan Agama Islam

b. Siswa bisa dipercaya dalam kegiatan belajar

c. Siswa  mampu beradaptasi dalam proses belajar

d. Siswa  bisa menyelesaikan konflik dalam proses pembelajaran

e. Siswa mampu bekerjasama dengan tim (kelompoknya) dalam belajar

f. Siswa mampu berkomunikasi dengan baik dalam belajar

g. Siswa memiliki sikap percaya diri yang bagus dalam belajar

h. Siswa Mampu berekspresi dengan kreatif dalam belajar

i. Siswa memiliki inisatif  yang bagus dalam belajar

j. Siswa memiliki ketelitian dalam belajar

k. Siswa memiliki rasa ingin tahu yang besar dalam belajar.

l. Memiliki rasa humor yang baik dalam kegiatan belajar

m. Siswa Menyenangi aktivitasnya dalam kegiatan belajar
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n. Siswa mampu mengatur diri sendiri dalam belajar.

2. Indikator  Sikap Belajar

a. Siswa memiliki tujuan dalam pembelajaran PAI

b. Siswa memiliki minat dalam pembelajaran PAI

c. Siswa memiliki keperayaan terhadap diri sendiri saat proses

pembelajaran PAI

d. Siswa bersungguh-sungguh dalam pembelajaran PAI

e. Siswa belajar PAI secara teratur

f. Siswa belajar PAI dengan penuh disiplin

g. Siswa fokus mengikuti pembelajaran PAI

h. Siswa memanfaatkan perpusatakaan untuk menunjang pengetahuan

pada pembelajaran PAI.

i. Siswa memperhatikan penjelasan guru PAI saat belajar

j. Siswa aktif menanggapi setiap penjelasan guru PAI

k. Siswa menghargai guru PAI

l. Siswa menerapkan nilai-nilai agama Islam yang telah dipelajari di

dalam kehidupan sehari-hari

D. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

a. Tingkat kecerdasan emosional setiap siswa berbeda-beda.

b. Sikap belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam

berbeda-beda
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c. Ada hubungan kecerdasan emosional dengan sikap belajar pendidikan

Agama Islam siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru.

2. Hipotesis

Ha : Ada hubungan yang signifikan Kecerdasan Emosional dengan Sikap

belajar Pendidikan Agama Islam Siswa di Sekolah Menengah Atas

Negeri 12 Pekanbaru.

H0: Tidak ada hubungan yang signifikan Kecerdasan Emosional dengan

Sikap belajar Pendidikan Agama Islam Siswa di Sekolah Menengah

Atas Negeri 12 Pekanbaru.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan

Desember tahun 2018.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 12

Pekanbaru yang beralamat di Jl .Garuda Sakti Km 3. Pemilihan Sekolah

Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru sebagai tempat penelitian karena

permasalahan dan data yang penulis butuhkan untuk diteliti ada di Sekolah

Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Siswa yang beragama Islam di

Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah hubungan kecerdasan emosional

dengan sikap belajar Pendidikan Agama Islam siswa di Sekolah Menengah

Atas Negeri12 Pekanbaru.

36
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C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau

subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.43

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X dan XI yang

beragama Islam saja.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi

yang diteliti. Populasi yang kurang dari 100 diambil semuanya. Jika

subjeknya besar atau lebih dari 100 dapat diambil sampel antara 10-15%

atau 20-25%.44

Penulis mengambil sampel 10% dari jumlah populasi, jadi sampel

penelitian ini berjumlah 74 orang siswa. Untuk pengambilan sampel

penulis menggunakan teknik proportionated stratified random sampling

yaitu cara mengambil sampel dengan memperhatikan strata (tingkatan) di

dalam populasi.45

43Riduwan dan Akdon, Rumus Dan Data Dalam Aplikasi Statistika,( Alfabeta: Bandung,
2013), hlm. 237.

44Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka
Cipta, 2006), h. 134

45Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatifdan R&D, (Alfabeta, Bandung :
2016),  h. 82
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Tabel III. 1
Proportionated Stratified Random Sampling

KELAS POPULASI SAMPEL 10%
X.1 30 3
X.2 30 3
X.3 29 3
X.4 35 4
X.5 31 3
X.6 31 3
X.7 30 3
X.8 29 3
X.9 31 3

X.10 30 3
X.11 29 3
X.12 35 4
XI.1 32 3
XI.2 30 3
XI.3 30 3
XI.4 32 3
XI.5 30 3
XI.6 30 3
XI.7 31 3
XI.8 30 3
XI.9 30 3

XI.10 31 3
XI.11 30 3
XI.12 30 3

JUMLAH 736 74

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan

mengadakan pengamatan lansung melalui panca indra pada objek yang

diteliti. Teknik Observasi ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data

pada saat studi pendahuluan mengenai kecerdasan emosional dan sikap

belajar siswa.
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2. Angket

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk

memperoleh informasi dari responden, dalam arti laporan tentang

pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui.46 Angket yaitu daftar pertanyaan

atau isian yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan untuk dijawab

atau diisi oleh responden untuk mendapatkan data mengenai Kecerdasan

Emosional dengan sikap belajar Siswa. Angket disusun menggunakan

skala Likert sebagai berikut:

Sangat Setuju (SS) diberi skor 4

Setuju (S) diberi skor 3

Tidak Setuju (TS) diberi skor 2

Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1. 47

c. Dokumentasi

Cara atau teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan

menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah peneliti.48

Teknik Dokumentasi ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data atau

informasi mengenai profil sekolah, keadaan sekolah, baik jumlah siswa,

keadaan guru atau tenaga kependidikan, maupun sarana dan prasarana

yang menunjang pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Menengah Atas

Negeri 12 Pekanbaru.

46Sutrisno Hadi, Metodology Research I, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h. 4
47Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabe lPenelitian, (Bandung: Alfabeta, 2010),

h. 13
48Ibid.,
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E. Teknik Analisa Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan teknik analisis

Korelasional Product Moment.49 Dalam memproses data, penulis

menggunakan bantuan perangkat computer melalui program SPSS (Statistic

Program Society Science) versi 16,0 for Windows. SPSS merupakansalah

satupaket program computer yang digunakan dalam mengolah data statistic

dengan rumus r Product Moment adalah sebagai berikut :

rxy= ∑ (∑ )(∑ ){ ∑ (∑ ) } ∑ –(∑ )
Keterangan:

rxy = Angka Indeks korelasi “r” product moment
N = Sampel
∑XY = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y
∑X = Jumlah seluruh skor X
∑Y = Jumlah seluruh skor Y.50

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap tingkat kekuatan

koefesien korelasi yang ditemukan, maka dapat berpedoman pada ketentuan

sebagai berikut :

1. 0,00 – 0,199 = Sangat Rendah
2. 0,20 – 0,399 = Rendah
3. 0,40 – 0,599 = Sedang
4. 0,60 – 0,799 = Kuat
5. 0,80 – 1,000 = Sangat Kuat51

49 Hartono, Statistik untuk penelitian, (Pekanbaru : Pustaka Pelajar, 2008), h. 84
50 Hartono, Statistik untuk penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 84
51 Sugiyono, Statiska untuk Penelitian, (Bandung: Al Fabeta, 2015), h. 231
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulan bahwa terdapat

hubungan kecerdasan emosional dengan sikap belajar Pendidikan Agama

Islam siswa SMAN 12 Pekanbaru. Hal ini dibuktikan dengan uji korelasi

Product Moment diperoleh nilai koefesien korelasi 0,602 dengan nilai

probabilitas 0,000< 0,05, maka Ha diterima dan H0 ditolak. Hal ini

menunjukkan semakin tinggi kecerdasan emosional siswa maka semakin baik

pula sikap belajar siswa ketika belajar Pendidikan Agama Islam. Hasil

perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0,362. Hal ini

menunjukkan bahwa sumbangan kecerdasan emosional siswa terhadap sikap

belajar Pendidikan Agama Islam sebesar 36,2 %.

B. Saran

1. Kepada siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru agar dapat

memaksimalkan yang lebih baik, maka akan menghasilkan sikap belajar

yang baik pula tentunya serta dtercapai hasil belajar yang baik pula.

2. Kepada orang tua khususnya wali murid agar bisa membimbing anak nya

dirumah dan memperhatikan sikap perasaan anaknya agar kecerdasan

emosional dan sikap anak dalam belajar bisa jauhlebih baik.

3. Kepada guru diharapkan untuk mempertahankan dan meningkatkan

perhatiannya dalam hal emosional dan sikap belajar siswanya agar

89
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tertanam  dalam diri siswa – siswanya emosioanl dan sikap  yang baik

dalam hal belajar maupun di lingkungan nya.

4. Bagi pembaca atau peneliti lain yang akan melakukan penelitian, hasil

penelitian ini dapat dikembangkan dan dijadikan bahan acuan khususnya

penelitian yang berkaitan dengan kecerdasan emosioal dan sikap siswa

dalam belajar.
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