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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kecerdasan emosional dengan 

hasil belajar IPS siswa kelas V SDN gugus 1 Ampenan Tahun Ajaran 2016/2017. 

Kecerdasan emosional yang dimaksud yaitu kemampuan seseorang memahami emosi 

diri sendiri, mengenali emosi diri sendiri, memotivasi diri, memahami emosi orang 

lain dan membina hubungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kuantitatif dengan metode korelasional. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah metode angket, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil analisis data 

menggunakan product moment dengan df= 213 pada taraf signifikansi 5%, 

menunjukkan hasil bahwa 0,407 (rhitung) > 0,138 rtabel Maka    yang diajukan ditolak 

dan sebaliknya    (hipotesis alternatif) diterima. Kontribusi kecerdasan emosional 

terhadap hasil belajar IPS siswa yaitu sebesar 16,5%. Maka dapat disimpulkan 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kecerdasan emosional dengan 

hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Gugus 1 ampenan Tahun ajaran 2016/2017.  

 

Kata-kata kunci: Kecerdasan Emosional, Hasil Belajar IPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE RELATIONSHIP OF EMOTIONAL INTELLIGENCE WITH THE 

SOCIAL SCIENCE LEARNING THE 5 GRADER OF THE STATE 

PRIMARY SCHOOL CLUSTER 1 AMPENAN YEAR 2016/2017 

 

RAUDATUL JANNAH 

E1E 013 041 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to determine the relationship between emotional intelligence with 

social science learning outcomes the 5
th

 grade of the state primary school cluster 1 

Ampenan academic year 2016/2017. Emotional intelligence is ability of person to 

understand the emotions themselves, recognize self motivation, understand the 

emotions of others and foster relationship. The type of research used is quantitative 

research with correlational method. Data collection methods used were 

questinnarires, interviews and documentation. Result of product moment analyze 

with degree of freedom=213 at 5% significance level, showing result 0,407 (r 

count)>0,138 (r table) ho proposed is rejected an ha accepted. The contribution of 

emotional intelligence  to the learning result of social science student of 16,5%. It can 

be concluded there is a positive and significant relationship between emotional 

intelligence with the social science learning outcomes of the 5
th

 grade of the state 

primary school cluster 1 Ampenan academic year 2016/2017. 

 

Key Word: Emotional Intelligence, Social Science Learning Outcomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Pendahuluan  

Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan 

sengaja, teratur dan terencana dengan maksud mengubah atau mengembangkan 

perilaku yang diinginkan. Dalam pendidikan formal, belajar menunjukkan 

adanya perubahan yang sifatnya positif sehingga pada tahap akhir akan didapat 

keterampilan, kecakapan dan pengetahuan baru. Hasil dari proses belajar tersebut 

tercermin pada hasil belajarnya. Namun dalam upaya mendapatkan hasil belajar 

yang memuaskan dibutuhkan proses belajar yang tentunya sangat lama dan 

berkelanjutan.   

Proses belajar di sekolah adalah proses yang sifatnya kompleks dan 

menyeluruh. Banyak orang yang berpendapat bahwa untuk meraih prestasi yang 

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

tinggi, karena inteligensi merupakan bekal potensial yang akan memudahkan 

dalam belajar dan tentunya akan menunjukan hasil belajar yang optimal. 

Kenyataannya, dalam proses belajar mengajar di sekolah sering ditemukan 

siswa yang tidak dapat meraih prestasi belajar yang setara dengan kemampuan 

inteligensinya. Ada siswa yang mempunyai kemampuan inteligensi tinggi tetapi 

memperoleh hasil belajar yang relatif rendah, namun ada siswa yang walaupun 

kemampuan inteligensinya relatif rendah, dapat meraih hasil belajar yang relatif 

tinggi. Hal ini di sebabkan karena beberapa hal diantaranya ketika guru sedang 

menjelasakan, siswa kurang memperhatikan, motivasi untuk belajar kurang, 

minat siswa untuk belajar kurang. Itu sebabnya taraf inteligensi bukan 

merupakan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan seseorang, karena 

ada faktor lain yang mempengaruhi.  

Menurut Goleman (2016: 42), kecerdasan intelektual (IQ) menyumbang 

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

kekuatan-kekuatan lain. Kekuatan-kekuatan lain yang dimaksud diantaranya 

adalah kecerdasan emosional atau Emotional Quotient (EQ) yakni kemampuan 

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

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

Disinilah perlu dijelaskan kembali bahwa kecerdasan emosional sangatlah 

berperan penting dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Khususnya pada mata 

pelajaran IPS karena fokus kajian IPS adalah berbagai aktivitas  manusia  dalam  

berbagai  dimensi  kehidupan  sosial  sesuai  dengan karakteristik manusia 

sebagai makhluk sosial (homo socius). Sehingga dalam proses belajar mengajar 



selain mengembangakan IQ, guru juga harus meningkatkan kecerdasan 

emosional siswa.  

B. Kajian Pustaka dan Hipotesis  

Teori yang relevan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:  

1. Kecerdasan emosional  

a. Menurut Goleman (1999: 512) kecerdasan emosional adalah kemampuan 

seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan inteligensi (to manage 

our emotional life with intelligence); menjaga keselarasan emosi dan 

pengungkapannya (the appropriateness of emotion and its expression) 

melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, 

empati dan keterampilan sosial. 

b. Salovey dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai 

“himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan 

memantau perasaan sosial yang melibatkan kemampuan pada orang lain, 

memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk 

membimbing pikiran dan tindakan.” (Shapiro, 1998:8). 

2. Hasil belajar IPS  

a. Menurut Nawawi (dalam susanto 2013: 5) menyatakan bahwa hasil 

belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam 

mempelajari materi pelajaran disekolah yang dinyatakan dalam skor yang 

diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu.  

b. Menurut teori Gestalt (dalam susanto 2013: 12)belajar merupakan suatu 

proses perkembangan. Artinya bahwa secara kodrati jiwa raga anak 

mengalami perkembangan. Perkembangan sendiri memerlukan sesuatu 

baik berasal dari diri siswa sendiri maupun pengaruh dari lingkungannya. 

c. pendidikan IPS di sekolah dasar adalah untuk mengembangkan konsep 

pemikiran, keterampilan dan sikap yang berdasarkan realita kondisi sosial 

peserta didik yang dikaji melalui ilmu sosial dan mampu berintraksi 

dengan lingkungan dimana dia tinggal. 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh :  

1. Munlifatun Sadiyah NIM 4401409017 dengan judul:  Hubungan 

Kecerdasan Emosional dengan Hasil Belajar Mahasiswa Prodi 

Pendidikan Biologi Universitas Negeri Semarang. 



2. Amalia Sawitri Wahyuningsih NIM 981703229 dengan judul: Hubungan 

Antara Kecerdasan Emosional dengan Prestasi Belajar Pada Siswa Kelas II 

Smu Lab School Jakarta Timur 

C. Metode penelitian  

1. Rancangan penelitian  

Pada penelitian ini yang akan diteliti adalah hubungan antara 

kecerdasan emosional dengan hasil belajar siswa. Penelitian ini 

menggunakan pendekaatan kuantitatif. Penelitian ini termasuk penelitian 

korelasional. 

2. Populasi dan sampel  

a. Populasi  

Dalam  penelitian  ini  yang  ditetapkan  sebagai  populasi  

adalah  siswa kelas V SDN Gugus 1 Kecamatan Ampenan yang 

berjumlah 469 siswa dengan rincian sebagai berikut:  

No  Nama sekolah Jumlah siswa 

1 SDN 1 Ampenan  127 

2 SDN 7 Ampenan 44 

3 SDN 13 Ampenan 213 

4 SDN 23 Ampenan 43 

5 SDN 28 Ampenan 42 

Total 469 

b. Sampel  

Untuk menentukan besar sampel dalam penelitian ini 

menggunakan rumus salvin, sehingga diperoleh sampel sebanyak 215 

siswa.  

D. Tehnik Pengumpulan Data  

1. Angket  

Mahmud (2011: 177), berpendapat bahwa angket adalah teknik 

pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan 

untuk diisi oleh responden. Angket atau kuesioner dalam penelitian ini 

dibutuhkan untuk memperoleh data yang akurat terkait dengan kecerdasan 

emosional siswa yang ada di SDN Gugus I Kecamatan Ampenan Tahun 

Pelajaran 2016/2017. 

2. Dokumentasi  

Menurut Sukmadinata (2016: 221), dokumentasi merupakan suatu 

teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis 

dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. 



3. Wawancara  

Menurut Mahmud (2011: 173), wawancara adalah teknik 

pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan 

mencatat atau merekam jawaban-jawaban responden.  

E. Instrumen Penelitian  

1. Angket  

Dalam penelitian ini, angket digunakan untuk mengumpulkan data 

dari variabel kecerdasan emosional siswa yang akan diperoleh dari 215 

siswa sebagai responden. Penelitian ini menggunakan skala Likert dengan 

skala penilaian sangat setuju diberi skor 4, setuju diberi skor 3, kurang 

setuju diberi skor 2 dan tidak setuju diberi skor 1. 

2. Dokumentasi  

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mendapatkan 

data-data tertulis, seperti: nilai mata pelajaran dan daftar nama siswa  

kelas V SDN Gugus 1 Kecamatan Ampenan.  

3. Wawancara  

Wawancara ini dilakukan secara tidak terstruktur dengan Guru kelas V 

SDN Gugus 1 Kecamatan Ampenan. Wawancara terkait dengan 

bagaimana pembelajaran IPS di sekolah tersebut serta bagaimana respon 

siswa terhadap pembelajaran IPS.  

F. Uji Instrumen  

Dalam penelitian ini, uji instrument dilakukan menggunakan 2 cara, 

yaitu uji ahli dalam hal ini adalah Drs. I Nyoman Karma, M.Si, setelah 

dilakukan uji ahli kemudian dilakukan uji validitas instrument kepada 25 

siswa yang ada di SDN 1 Mujur, sehingga dari 35 item soal diperoleh 31 item 

soal yang valid. Setelah dilakukan uji validitas kemudian dilakukan uji 

reliabitas untuk melihat apakah instrument memiliki tingkat reliabel yang 

memadai. Hasil uji reliabilitas instrument yaitu sebesar 0,892 dengan tingkat 

reliabilitas sangat tinggi.  

G. Hasil Analisis Data  

1. Analisis korelasi product moment  

Langkah 1 : Mencari    
  

 
 

     

   
      

      
  

 
 

     

   
    

Langkah 2: Mencari     = 
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Jadi, rhitung = 0,407 

2. Kontribusi variabel X terhadap Y 

Untuk menentukan seberapa besar kontribusi variabel X terhadap 

variabel Y dapat  ditentukan dengan rumus koefisien determinan sebagai 

berikut : 

KP = r
2
 x 100% 

 = (0,407)
2
 x 100% 

 = 0,165 x 100% 

 = 16,5 % 

H. Hasil Penelitian Dan Pembahasan  

Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut, rata-rata 

perolehan skor kecerdasan emosional siswa yaitu 103 yang berada pada 

kategori sangat tinggi, sedangkan hasil belajar ips siswa pretest memperoleh 

nilai rata-rata sebesar 84, hasil belajar postest mendapat skor rata-rata 

sebanyak 89. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan korelasi product 

moment dengan df= 213 pada taraf signifikansi 5%, menunjukkan hasil bahwa 

0,407 (rhitung) > 0,138 rtabel , maka    yang diajukan ditolak dan sebaliknya 

   (hipotesis alternatif) diterima. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Goleman bahwa 

kecerdasan emosional yang baik dapat menentukan keberhasilan individu 

dalam prestasi belajar, membangun kesuksesan karir, dan dapat mengurangi 

agresivitas, khususnya dalam kalangan remaja (Goleman, 1999: 17). 

Menurut Wasliman (dalam Susanto, 2013: 12-13) ada dua faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu faktor internal yang berasal dari 

dalam diri siswa dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri siswa. Faktor 

internal meliputi kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, serta 

kondisi fisik dan kesehatan. Sedangkan faktor eksternal  meliputi keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. 

 

 



I. Kesimpulan Dan Saran 

 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut, rata-rata 

perolehan skor kecerdasan emosional siswa yaitu 103 yang berada pada 

kategori sangat tinggi, sedangkan hasil belajar ips siswa pretest memperoleh 

nilai rata-rata sebesar 84, hasil belajar postest mendapat skor rata-rata 

sebanyak 89. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan korelasi product 

moment dengan df= 213 pada taraf signifikansi 5%, menunjukkan hasil bahwa 

0,407 (rhitung) > 0,138 rtabel , maka    yang diajukan ditolak dan sebaliknya 

   (hipotesis alternatif) diterima. 

Dari hasil analisis korelasi product moment sebesar 0,407 sehingga 

memperoleh koefisien determinasi sebesar 16,5% menjukkan bahwa korelasi 

antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar IPS siswa kelas V di SDN 

Gugus I Ampenan bersifat positif dan berbanding lurus. Artinya semakin 

tinggi kecerdasan emosional semakin tinggi pula hasil belajar IPS siswa kelas 

V di SDN Gugus I Ampenan. 

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan dari hasil 

penelitian adalah:  

1. Bagi guru dan orang tua hendaknya melatih kecerdasan emosional yang 

ada pada siswa/ anak sejak dini, dengan memberikan contoh yang baik 

karena orang tua dan guru merupakan model yang ditiru oleh siswa/anak, 

selalu memberikan bimbingan, agar emosi yang ada pada diri siswa dapat 

tersalurkan kearah yang positif.  

2. Bagi sekolah hendaknya memperhatikan siswa yang memiliki kecerdasan 

emosional dan hasil belajar rendah agar siswa tersebut mampu bersaing 

dengan siswa yang lain.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk 

melaksanakan penelitian yang serupa hendaknya menggunakan instrument 

pada kedua variabel sehingga gambaran hubungan antara kedua faktor 

lebih jelas.  

 

 


