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ABSTRACT 

 

The objectives of the research are to study the relationships between student’s perception 

of school’s climate and student’s emotional intelligence against student’s academic 

achievements at the SMK Negeri 1 Samarinda. A Sample of 80 students are selected 

randomly from 400 populations. This research finds that (1) there is significant positive 

correlation between perception of school’s climate (X1) and student’s academic 

achievement (Y); (2) there is significant positive correlation between emotional 

intelligence (X2) and student’s academic achievements (Y)  ; (3) there is significant 

positive correlation between perception of school’s climate (X1) and emotional 

intelligence (X2) to  student’s academic achievements (Y).  

 

RINGKASAN 

LAILAN SAFINAH. Studi Korelasi Antara Iklim Sekolah Dan Kecerdasan Emosional 

Dengan Prestasi Belajar Pada Siswa SMK Negeri 1 Samarinda. Penelitian bertujuan untuk 

mengetahui adanya hubungan antara Iklim Sekolah dan Kecerdasan Emosional  dengan 

Prestasi  Belajar pada Siswa SMK Negeri 1 Samarinda. Subyek penelitian dipilih secara 

random sejumlah 80 siswa dari  populasi sejumlah 400 siswa. Hasil dari penelitian 

menemukan bahwa : (1) terdapat hubungan yang signifikan positif antara Iklim Sekolah 

(X1) dengan Prestasi  Belajar Siswa (Y). Adapun interpretasi tingkat keeratan hubungan 

sebesar y1 = 0,328 adalah sangat rendah; (2) terdapat hubungan yang positif signifikan 

positif antara Kecerdasan emosional (X2) dengan Prestasi  Belajar (Y). Adapun 

interpretasi tingkat keeratan hubungan sebesar y2 = 0,446 adalah sangat sedang; (3) 

terdapat hubungan yang positif signifikan antara Iklim Sekolah (X1) dan Kecerdasan 

Emosional (X2) secara bersama–sama dengan Prestasi  Belajar Siswa (Y). Adapun 

interpretasi tingkat keeratan hubungan sebesar y1.2 = 0,452 adalah sedang. Temuan ini 

menyimpulkan bahwa prestasi belajar siswa dapat dibangun dengan pengembangan iklim 

sekolah yang positif dan pengembangan kecerdasan emosional siswa. Iklim diupayakan 

melalui lingkungan yang bersih, aman, indah, rapi dan nyaman, penuh kekeluargaan. 

Kecerdasan emosional diupayakan melalui teladan guru dan pembelajaran interaktif 

disertai nasehat-nasehat. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah mempunyai peranan yang sangat penting didalam proses pendidikan, 

sehingga keberhasilan proses pendidikan dapat dilihat pada kualitas dari lulusan sekolah, 

namun sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan bagian dari sistem 

pendidikan nasional, semakin menjadi tumpuan harapan, baik keluarga maupun 

masyarakat didalam mempersiapkan generasi mendatang untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,  cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab sesuai amanah pasal 3 Undang-Undang No. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Belajar merupakan proses perubahan dari belum mampu menjadi mampu dan 

terjadi dalam jangka waktu tertentu. Agar terjadi proses belajar atau terjadinya perubahan 

tingkahlaku sebelum kegiatan belajar mengajar dikelas seorang guru perlu menyiapkan 

atau merencanakan berbagai pengalaman belajar yang akan diberikan pada siswa dan 

pengalaman belajar tersebut harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses belajar 

itu terjadi secara internal dan bersifat pribadi dalam diri siswa,agar proses belajar tersebut 

mengarah pada tercapainya tujuan dalam kurikulum maka guru harus merencanakan 

dengan seksama dan sistematis berbagai pengalaman belajar yang memungkinkan 

perubahan tingkahlaku siswa sesuai dengan apa yang diharapkan. Aktifitas guru untuk 

menciptakan kondisi yang memungkinkan proses belajar siswa berlangsung optimal 

disebut dengan kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain pembelajaran adalah proses 

membuat orang belajar. Guru bertugas membantu orang belajar dengan cara memanipulasi 

lingkungan sehingga siswa dapat belajar dengan mudah, artinya guru harus mengadakan 

pemilihan terhadap berbagai startegi pembelajaran yang ada, yang paling memungkinkan 

proses belajar siswa berlangsung optimal.  

Untuk mengetahui sampai seberapa jauh perubahan yang terjadi pada siswa maka 

perlu adanya penilaian terhadap hasil belajarnya. Penilaian terhadap hasil belajar siswa 

untuk mengetahui sejauh mana telah mencapai sasaran belajar inilah yang disebut sebagai 

prestasi belajar. Dewasa  ini prestasi belajar siswa belum menunjukkan hasil yang 

menyenangkan. Ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa pencapaian hasil 

belajar siswa yang berupa pencapaian Nilai Ebtanas Murni (NEM) masih jauh dari 

standar. Hal ini menunjukkan sebuah keprihatinan di bidang pendidikan. Rendahnya 

pencapaian Nilai Ebtanas Murni (NEM) ditunjukkan dalam klasifikasi mutu pada Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tahun pembelajaran 1995/1996, bahwa sebanyak 9 % 

sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah yang baik, dan yang sangat baik, pencapaian 

Nilai Ebtanas Murninya di atas angka 6,5. Sekolah yang dikategorikan sedang sebanyak 

28,9 % pencapaian Nilai Ebtanas Murninya hanya pada angka 5,5 sampai dengan 6,5, 

serta sisanya yang sebanyak 62,1 % merupakan kategori sekolah yang kurang atau sangat 

kurang pencapaian Nilai Ebtanas Murninya yaitu kurang dari angka 5,5.
1
 

                                                 
1
 Indrajati Sidi, 2001. Menuju Masyarakat Belajar, Jakarta : Logos Wicara Ilmu, h.10 
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Data lain yang menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia sangat merosot yaitu 

dari data hasil Ebtanas tahun 2000/2001, dimana data tersebut mengkategorikan dari 

sejumlah 17.680 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) menjadi 5 (lima) kelompok 

yaitu : Pertama, kelompok sekolah baik sekali hanya 0,03 %. Kedua, kelompok sekolah 

baik sebesar 2,14 %. Ketiga, kelompok sekolah sedang sebesar 21,95 %. Keempat, 

kelompok sekolah kurang sebesar 68,37 % atau sebanyak 12.089 sekolah, Kelima, yang 

dikategorikan kelompok sekolah yang kurang sekali, yaitu sebesar 7,48 %.
2
 

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 pada gilirannya 

akan menghasilkan prestasi belajar yang optimal. Menurut Binet dalam Winkel (1997) 

hakikat inteligensi adalah kemampuan untuk menetapkan dan mempertahankan suatu 

tujuan, untuk mengadakan penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan itu, dan untuk 

menilai keadaan diri secara kritis dan objektif. 
3
 

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 prestasi belajar yang relatif 

rendah, namun ada siswa yang walaupun kemampuan inteligensinya relatif rendah, dapat 

meraih prestasi belajar yang relatif tinggi. Itu sebabnya taraf inteligensi bukan merupakan 

satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan seseorang, karena ada faktor lain yang 

mempengaruhi.  

Faktor yang menyebabkan prestasi belajar bisa berasal dari Intelligence Quotient 

ata kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, iklim sekolah, kompetensi guru, sarana-

parasarana, peranan orang tua  dan lingkungan.  

 Menurut Nasution (1984) bahwa manusia sejak dari bayi sampai dewasa 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan seorang 

anak tersebut disebabkan oleh pembawaan atau genetis, tetapi huga berubah karena 

belajar, sebagai akibat pengaruh lingkungan. Iklim sekolah berpengaruh terhadap 

keberhasilan siswa dan guru dalam menjalankan tugasnya. Pintrich & Schunk (1996) 

menyatakan bahwa iklim  merupakan salah satu model konseptual dari kultur dan 

organisasi  yang dapat mempengaruhi keberhasilan siswa dan guru dalam membentuk 

tujuan, membantu meningkatkan self efficacy, usaha, ketekunan dan prestasi belajar siswa, 

serta kepuasan guru atas keberhasilannya mengajar. Iklim sekolah merupakan variabel 

yang dipersepsikan oleh siswa, guru, kepala  dan personel lainnya dalam sekolah.
4
 Dengan 

demikian iklim sekolah merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar siswa. Iklim sekolah berkaitan dengan perasaan siswa terhadap kondisi dan 

keadaan lingkungan sekolah dimana siswa menuntut ilmu.  

 Kepala sekolah sebagai manajer pendidikan di sekolah memiliki peran yang sangat 

besar dalam menciptakan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif karena fungsi kepala 

sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan menuju sekolah dan 

pendidikan secara luas. Sebagai pengelola institusi satuan pendidikan, kepala sekolah 

                                                 
2
 Depdiknas, 2002. Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Proyek 

Pengembangan Sistim Wajib Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Jakarta, h.45 
3
 Winkel, WS, 1997.Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar. Jakarta : Gramedia, h. 529 

4
 Pintrich, R. & Schunk, D. 1996. Motivation in Education Theory; research and Aplication. New 

Jersey: Prentice Hall, h. 46 
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dituntut untuk selalu meningkatkan efektifitas kinerjanya. Kepala sekolah dan seluruh 

warga sekolah serta stakeholders harus bekerjasama dalam segala hal. Kepala Sekolah 

harus senantiasa membuka diri dari pengaruh guru, staf dan siswa dalam berbagai 

persoalan penting dalam lingkungan sekolah dan luar sekolah. Dengan kata lain Kepala 

Sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebaiknya senantiasa berorientasi pada 

kepuasan personal baik guru, pegawai maupun siswa, karena prinsip ini merupakan modal 

dasar kepala sekolah dalam menciptakan iklim sekolah yang kondusif. 

Intelligence Quotient (IQ) sering dianggap sebagai faktor utama penentu prestasi 

belajar. Banyak lembaga pendidikan yang memberikan tes IQ dalam menyeleksi calon 

siswa. Namun desawan ini di kalangan masyarakat menyadari bahwa keberhasilan 

seseorang tidak semata-mata dipengaruhi oleh IQ  tapi ada juga faktor laian yang 

menentukan, antara lain Emotional Intelligence atau kecerdasan emosional.  

Menurut Goleman (2000), kecerdasan intelektual (IQ) hanya menyumbang 20% 

bagi kesuksesan, sedangkan 80% adalah sumbangan faktor kekuatan-kekuatan lain, 

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.
5
 

 Dalam proses belajar siswa, kedua inteligensi itu sangat diperlukan. IQ tidak dapat 

berfungsi dengan baik tanpa partisipasi penghayatan emosional terhadap mata pelajaran 

yang disampaikan di sekolah. Namun biasanya kedua inteligensi itu saling melengkapi. 

Menurut Goleman (2002), keseimbangan antara IQ dan EQ merupakan kunci keberhasilan 

belajar siswa di sekolah.
6
 Pendidikan di sekolah bukan hanya perlu mengembangkan 

rational intelligence yaitu model pemahaman yang lazimnya dipahami siswa saja, 

melainkan juga perlu mengembangkan emotional intelligence siswa . 

 Memang harus diakui bahwa mereka yang memiliki IQ rendah dan mengalami 

keterbelakangan mental akan mengalami kesulitan, bahkan mungkin tidak mampu 

mengikuti pendidikan formal yang seharusnya sesuai dengan usia mereka. Namun 

fenomena yang ada menunjukan bahwa tidak sedikit orang dengan IQ tinggi yang 

berprestasi rendah, dan ada banyak orang dengan IQ sedang yang dapat mengungguli 

prestasi belajar orang dengan IQ tinggi. Hal ini menunjukan bahwa IQ tidak selalu dapat 

memperkirakan prestasi belajar seseorang. 

Menurut Goleman (2002), 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.
7
 

Dalam survey sementara peneliti ke beberapa SMK Negeri di  Samarinda masih 

menunjukkan gejala iklim sekolah kurang kondusif. Hal ini terlihat dari sarana prasarana 

sekolah yang kurang memadai. Sarana prasarana sekolah belum ditata dengan teratur. 

Secara umum tingkat kebersihan sekolah masih cukup memprihatinkan seperti kebersihan 

ruang kelas, halaman sekolah, Kamar Mandi/WC yang terkesan jorok. Taman-taman 

dilingkungan kelas yang tidak tertata rapai dan warga kelas yang tidak mau memelihara 

                                                 
5
 Goleman, Daniel, 2000, Emotional Intelligence (terjemahan). Jakata : PT Gramedia Pustaka 

Utama, h. 44 
6
 Goleman, Daniel, 2002. Working With Emotional Intelligence (terjemahan). Jakarta : PT. 

Gramedia Pustaka Utama. h. 111 
7
 Ibid, h. 512 
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taman. Sedangkan kelas hanya bersih dibagian lantai saja, pada bagian atas yaitu langit-

langit kelihatan kotor dengan sarang laba-laba yang tumbuh malang melintang di langit-

langit kelas. Selain itu kondisi sekolah yang menyangkut hubungan interpersonel dalam 

sekolah juga belum kondusif. Keadaan ini terlihat hubungan antar siswa, hubungan siswa 

dengan guru, hubungan siswa dengan Kepala Sekolah, hubungan siswa dengan pegawai 

tata usaha dan hubungan orang tua siswa dengan sekolah masih belum optimal dan belum 

kondusif. Banyak siswa yang tidak peduli dengan keadaan teman-temannya. Sebagian 

besar guru-guru bahkan Kepala  Sekolah kurang peduli terhadap kesulitan belajar siswa. 

Hubungan orang tua siswa dengan sekolah  kurang terbina dengan baik. Sementara itu 

siswa kelihatan kurang ramah kepada guru dan tidak menunjukkan rasa keakraban kepada 

guru. Misalnya ketika guru melintas di depan siswa, siswa tidak mau menegur guru 

dengan mengucapkan salam, atau membungkuk sedikit sebagai tanda hormat.  

Adanya gejala kondisi iklim sekolah yang kurang kondusif dan ditunjukkan 

dengan gejala-gejala berkurangnya kecerdasan emosional diantara siswa, ini adalah 

sesuatu yang menarik untuk diteliti. Sehubungan dengan latar belakang penelitian ini 

maka dalam penyusunan tesis ini peneliti berminat untuk meneliti dengan judul :”Studi 

Korelasi antara Iklim Sekolah dan Kecerdasan Emosional dengan Prestasi Belajar pada 

Siswa Kelas XII SMK Negeri 1 Samarinda”. 

Penulis ingin melihat apakah iklim sekolah dan tingkat kecerdasan emosional 

berhubungan dengan prestasi belajar siswa. Hasil penelitian ini bisa menghasilkan 

kemungkinan : 1) hubungannya positif dan besar atau sebaliknya, 2) hubungannya positif 

tapi kecil atau sebaliknya, dan 3) tidak ada hubungan sama sekali, antara kedua variabel 

dengan prestasi belajar.  

 

B. Identifikasi Masalah  

Melihat kegiatan belajar mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan, khususnya di 

SMK Negeri 1 Samarinda,  maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai 

berikut :  

1. Apakah kemampuan guru di dalam mengembangkan kurikulum dapat meningkatan 

prestasi  belajar kelas XII ?. 

2. Apakah kompetensi yang diperlukan guru agar proses pembelajaran berjalan dengan 

efektif dan efisien ?. 

3. Apakah inteligensi yang dimiliki siswa berperan dalam peningkatan  prestasi  belajar 

kelas XII?. 

4. Apakah kemandirian belajar siswa berperan dalam peningkatan terhadap prestasi belajar 

kelas XII?. 

5. Apakah metode pembelajaran berperan dalam peningkatan prestasi belajar kelas XII?. 

6. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana berperan dalam peningkatan  hasil belajar 

kelas XII?. 

 

 

 

 

C. Pembatasan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada : 

1. Prestasi belajar (Variabel Y) 
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    Prestasi belajar adalah hasil belajar yang dicapai oleh seorang siswa dari kegiatan 

belajar mengajar dalam bidang akademik di sekolah dalam jangka waktu tertentu. 

2. Iklim Sekolah (Variabel X1) 

     Iklim Sekolah adalah perasaan pribadi tentang pengalaman siswa terhadap situasi dan 

kondisi lingkungan Sekolah baik fisik maupun non fisik. 

3. Kecerdasan Emosional (Variabel X2) 

     Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk memantau dan 

mengendalikan perasaan sendiri dan orang lain, serta menggunakan perasaan-perasaan 

itu untuk memandu pikiran dan tindakan ke arah yang positif. 

 

D. Rumusan Masalah  

 Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Apakah ada hubungan antara iklim sekolah dengan prestasi belajar pada siswa kelas 

XII SMK Negeri 1 Samarinda? 

2. Apakah ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan prestasi belajar pada siswa 

kelas XII SMK Negeri 1 Samarinda? 

3. Apakah ada hubungan secara bersama-sama antara iklim sekolah dan kecerdasan 

emosional dengan prestasi belajar pada siswa kelas XII  SMK Negeri 1 Samarinda? 

 

E. Kegunaan Penelitian 

     Hasil penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain ialah : 

1. Dari segi teoritis.  

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan 

dan memperkaya teori berdasarkan hasil penelitian yang telah ada dan dapat memberi 

gambaran mengenai hubungan iklim sekolah dan kecerdasan emosional dengan prestasi 

belajar. 

2. Dari segi praktis. 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi khususnya 

kepada para orang tua untuk perlunya memperhatikan putra-putrinya dalam 

kegiatan belajar yang berkaitan dengan kecerdasan emosional dan iklim sekolah,  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Konselor sekolah dan guru dalam 

upaya membimbing dan memotivasi siswa remaja untuk menggali kecerdasan 

emosional yang dimilikinya dan penggunan iklim sekolah  

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada 

sekolah agar selalu dapat membuat iklim sekolah yang kondusif dan menanamkan 

kecerdasan emosional bagi siswa 
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BAB II  

PENYUSUNAN KERANGKA TEORETIS 

DAN PENGAJUAN  HIPOTESIS 

 

 

 

A. Deskripsi Teoretis  

1. Hakikat Prestasi Belajar 

 Belajar merupakan suatu kewajiban bagi seorang siswa. Berhasil atau tidaknya 

seorang siswa dalam pendidikan tergantung pada proses belajar yang dialami oleh siswa 

tersebut. Menurut Nadler (1982) belajar adalah perolehan kecakapan, sikap dan 

pengetahuan baru, yang oleh para ahli psikologi belajar lebih suka menyebutkan sebagai 

dominan
8
. Pendapat ini dapat diartikan belajar itu merupakan suatu perolehan domain 

baru. Definisi ini bertujuan bukan untuk menyatakan apa dan bagaimana belajar itu 

diperoleh atau apakah si pembelajar dapat benar-benar menggunakan belajar baru di luar 

situasi belajar. Winkel (1997) berpendapat bahwa belajar pada manusia dapat dirumuskan 

sebagai suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan dan nilai sikap. 

Perubahan itu bersifat relatif konstan dan berbekas.
9
 Pendapat sejalan dikemukakan Logan 

dalam Sia Tjundjing (2001) belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang 

relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan latihan.
10

 

Irwanto (1997) berpendapat bahwa belajar merupakan proses perubahan dari 

belum mampu menjadi sudah mampu dan terjadi dalam jangka waktu tertentu.
11

 

Sementara menurut Mudzakir (1997) belajar adalah suatu usaha atau kegiatan yang 

bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri seseorang, mencakup perubahan tingkah 

laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan dan sebagainya.
12

 

Dalam kehidupan sehari-hari belajar tidak hanya dapat dilakukan di sekolah saja, 

namun dapat dilakukan dimana-mana, seperti di rumah ataupun dilingkungan masyarakat. 

Dengan demikian dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

proses usaha yang dilakukan siswa untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, secara sengaja, disadari dan perubahan tersebut relatif menetap 

serta membawa pengaruh dan manfaat yang positif bagi siswa dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya. 

Winkel (1997) bahwa proses belajar yang dialami oleh siswa menghasilkan 

perubahan-perubahan dalam bidang pengetahuan dan pemahaman, dalam bidang nilai, 

sikap dan keterampilan. Adanya perubahan tersebut tampak dalam prestasi belajar yang 

dihasilkan oleh siswa terhadap pertanyaan, persoalan atau tugas yang diberikan oleh 

guru.
13

 Melalui prestasi belajar siswa dapat mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah 

dicapainya dalam belajar. Marsun dan Martaniah dalam Sia Tjundjing (2000) berpendapat 

                                                 
8
  Nadler, Leonard, 1982. Designing Training Program : The Critical Event Model,  London : 

Addison Wesley Publising Company Inc, p. 1 
9
  Winkel, WS. 1997. Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar. Jakarta : Gramedia, h. 193 

10
 Sia, Tjundjing.2001. Hubungan Antara IQ, EQ, dan QA dengan Prestasi Studi Pada Siswa SMU. 

Jurnal Anima Vol.17 no.1, h. 70 
11

  Irwanto.1997. Psikologi Umum. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, h. 105 
12

 Ahmad, Mudzakir. 1997. Psikologi Pendidikan. Bandung : Pustaka Setia, h. 34 
13

 Winkel, WS, op. cit, h. 168 
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bahwa prestasi belajar merupakan hasil kegiatan belajar, yaitu sejauh mana peserta didik 

menguasai bahan pelajaran yang diajarkan, yang diikuti oleh munculnya perasaan puas 

bahwa ia telah melakukan sesuatu dengan baik.
14

 Hal ini berarti prestasi belajar hanya bisa 

diketahui jika telah dilakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa. 

 Belajar pada intinya memiliki konsekwensi sebagai berikut : 1) belajar membawa 

perubahan tingkah laku (behaviour change) aktual maupun potensial, 2) hasil perubahan 

berupa kecakapan baru atau peningkatan kecakapanm, 3) perubahan itu terjadi karena 

siswa aktif melakukan kegiatan/aktivitas untuk membangun sendiri pengetahuannya. 

Menurut Gagne, dkk (1979), “prestasi belajar dapat dikelompokkan ke dalam 5 

(lima) kategori yaitu : 1) keterampilan intelektual, 2) informasi verbal, 3) strategi kognitif, 

4) keterampilan motorik, dan 5) sikap”
15

. Pendapat ini diartikan  : Pertama, keterampilan 

intelektual (intellectual skills). Belajar keterampilan intelektual berarti belajar bagaimana 

melakukan sesuatu secara intelektual. Ada enam jenis keterampilan intelektual : (1) 

diskriminasi-diskriminasi, yaitu kemampuan membuat respons yang berbeda terhadap 

stimulus yang berbeda pula; (2) konsep-konsep konkret, yaitu kemampuan 

mengidentifikasi ciri-ciri atau atribut-atribut suatu objek; (3) konsep-konsep terdefinisi, 

yaitu kemampuan memberikan makna terhadap sekelompok objek-objek, kejadian-

kejadian, atau hubungan-hubungan; (4) aturan-aturan, yaitu kemampuan merespons 

hubungan-hubungan antara objek-objek dan kejadian-kejadian; (5) aturan tingkat tinggi, 

yaitu kemampuan merespons hubungan-hubungan antara objek-objek dan kejadian-

kejadian secara lebih kompleks; (6) memecahkan masalah, yaitu kemampuan 

memecahkan masalah yang biasanya melibatkan aturan-aturan tingkat tinggi. Kedua, 

strategi-strategi kognitif (cognitive strategies). Strategi-strategi ini merupakan kemampuan 

yang mengarahkan prilaku belajar, mengingat, dan berpikir seseorang. Ada lima jenis 

strategi-strategi kognitif : (1) strategi-strategi menghafal, yaitu strategi belajar yang 

dilakukan dengan cara menghafal ide-ide dari sebuah teks; (2) strategi-strategi elaborasi, 

yaitu strategi belajar dengan cara mengaitkan materi yang dipelajari dengan materi lain 

yang relevan; (3) strategi-strategi pengaturan, yaitu strategi belajar yang dilakukan dengan 

cara mengelompokkan konsep-konsep agar menjadi kategori-kategori yang bermakna; (4) 

strategi-strategi pemantauan pemahaman, yaitu strategis belajar yang dilakukan dengan 

cara memantau proses-proses belajar yang sedang dilakukan; (5) strategi –strategi afektif, 

yaitu strategi belajar yang dilakukan dengan cara memusatkan dan mempertahankan 

perhatian. Ketiga, informasi verbal (verbal information). Belajar informasi verbal adalah 

belajar untuk mengetahui apa yang dipelajari baik yang berbentuk nama-nama objek, 

fakta-fakta, maupun pengetahuan yang telah disusun dengan baik.  Keempat, keterampilan 

motor (motor skills). Kemahiran ini merupakan kemampuan siswa untuk melakukan 

sesuatu dengan menggunakan mekanisme otot yang dimiliki. Kelima, sikap (attitudes). 

Sikap merupakan kemampuan mereaksi secara positif atau negatif terhadap orang, sesuatu, 

dan situasi. 

Prestasi belajar Gagne di atas hampir sejalan dengan pemikiran Bloom. Menurut 

Bloom bahwa prestasi belajar yang dicapai oleh siswa dapat dikelompokkan menjadi 3 

                                                 
14

   Sia Tjundjing, op. cit, h. 71 
15

 Gagne, Robert Michael, Leslie J Briggs & Walter W Wager, 1979, Principles of Instructional 
Design, New York : Holt Rinehart and Winston Inc. h. 44 
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(tiga) kawasan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik
16

. Menurut pendapat ini aspek 

kognitif berkaitan dengan perilaku berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Ada 

enam tingkatan aspek kognitif yang bergerak dari yang sederhana sampai yang kompleks : 

(1) pengetahuan (knowledge), yaitu kemampuan mengingat materi pelajaran yang sudah 

dipelajari sebelumnya; (2) pemahaman (comprehension,, understanding), seperti 

menafsirkan, menjelaskan, atau meringkas; (3) penerapan (application), yaitu kemampuan 

menafsirkan atau menggunakan materi pelajaran yang sudah dipelajari ke dalam situasi 

baru atau konkret; (4) analisis (analysis), yaitu kemampuan menguraikan atau 

menjabarkan sesuatu ke dalam komponen-komponen atau bagian-bagian sehingga 

susunannya dapat dimengerti; (5) sintesis (synthesis), yaitu kemampuan menghimpun 

bagian-bagian ke dalam suatu keseluruhan; (6) evaluasi (evaluation), yaitu kemampuan 

menggunakan pengetahuan untuk membuat penilaian terhadap sesuatu berdasarkan 

kriteria tertentu.Aspek afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interes, apresiasi, dan 

menyesuaian perasaan sosial. Aspek ini mempunyai lima tingkatan dari yang sederhana ke 

yang kompleks : (1) penerimaan (receiving), merupakan kepekaan menerima rangsangan 

(stimulus) baik berupa situasi maupun gejala; (2) penanggapan (responding), berkaitan 

dengan reaksi yang diberikan seseorang terhadap stimulus yang datang; (3) penilaian 

(valuing), berkaitan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus yang 

datang; (4) organisasi (organization), yaitu penerimaan terhadap berbagai nilai yang 

berbeda berdasarkan suatu sistem nilai tertentu yang lebih tinggi; (5) karakteristik nilai 

(characterization by a value complex), merupakan keterpaduan semua system nilai yang 

telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. 

Aspek psikomotor berkaitan dengan keterampilan yang bersifat manual dan motorik. 

Aspek ini meliputi : (1) persepsi (perception), berkaitan dengan penggunaan indra dalam 

melakukan kegiatan; (2) kesiapan melakukan pekerjaan (set), berkaitan dengan kesiapan 

melakukan suatu kegiatan baik secara mental, fisik, maupun emosional; (3) mekanisme 

(mechanism), berkaitan dengan penampilan respons yang sudah dipelajari; (4) respon 

terbimbing (guided respons), yaitu mengikuti atau mengulangi perbuatan yang 

diperintahkan oleh orang lain; (5) kemahiran (complex overt respons), berkaitan dengan 

gerakan motorik yang terampil; (6) adaptasi (adaptation), berkaitan dengan keterampilan 

yang sudah berkembang di dalam diri individu sehingga yang bersangkutan mampu 

memodifikasi pola gerakannya; (7) keaslian (origination), merupakan kemampuan 

menciptakan pola gerakan baru sesuai dengan situasi yang dihadapi. 

Dapatlah disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang dicapai siswa 

berupa perubahan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dicapai melalui 

aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam konteks penelitian ini yang 

dmaksud dengan prestasi belajar adalah hasil usaha belajar yang dicapai seorang siswa 

berupa suatu kecakapan dari kegiatan belajar bidang akademik di sekolah pada jangka 

waktu tertentu yang dicatat pada setiap akhir semester di dalam buku laporan yang disebut 

rapor. 

Belajar itu bertujuan untuk mengembangkan pribadi manusia bukan hanya sekedar 

mencerdaskan manusia belaka, namun menjadi manusia yang berkepribadian yang luhur 

itulah hakekat sebuah belajar. Dalam mengembangkan kepribadian manusia seutuhnya itu 

                                                 
16
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melibatkan unsur-unsur cipta atau membuat sesuatu, rasa/perasaan, karsa/keinginan, 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Sedang prestasi belajar adalah sebagai indikator 

kualitas dan kuantitas pengetahuan yang dikuasai anak didik dalam memahami mata 

pelajaran di sekolah. Untuk mengukur prestasi belajar siswa, guru harus memberikan 

penilaian kepada siswa dalam bentuk angka dan ditulis sebagai laporan pendidikan yang 

biasanya tercantum dalam raport. 

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa prestasi belajar yang dicapai di oleh 

sekolah mempunyai kaitan erat dengan tingkat kecerdasan yang dimiliki siswa. Siswa 

yang memiliki kecerdasan yang lebih tinggi tentu lebih mudah menangkap dan mencerna 

pelajaran-pelajaran di sekolah daripada siswa yang memiliki kecerdasan yang rendah. Hal 

ini ditegaskan oleh Bimo Walgito (1980), bahwa memang ada anak yang prestasi 

belajarnya rendah disebabkan karena kurang intelegensianya, tetapi tidak semua prestasi 

belajar yang rendah adalah disebabkan rendah intelegensianya.
17

 Dari pendapat tersebut 

dapat dijelaskan bahwa prestasi belajar bukan saja dipengaruhi oleh faktor intelegensia 

siswa saja, tetapi ada faktor lain yang dapat juga mempengaruhi prestasi belajar siswa 

tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud adalah seperti yang dikemukakan oleh Nana 

Sudjana (1989) sebagai berikut: 

1. Faktor interen, yaitu faktor yang terdapat dalam diri individu itu sendiri, antara lain 

ialah kemampuan yang dimilikinya, minat dan motivasi serta faktor-faktor lainnya. 

2. Faktor ekstern, yaitu faktor yang berada di luar individu di antaranya lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.
18

 

 Sedang W.S. Winkel (1997), telah merinci faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar adalah:
19

 

1. Faktor pada pihak siswa, terdiri dari: 

a. Faktor-faktor psikis intelektual, yang meliputi taraf intelegensi, meliputi motivasi 

belajar, sikap perasaan, minat, kondisi akibat keadaan sosio kultural atau ekonomis. 

b. Faktor-faktor fisik yang meliputi keadaan fisik. 

2. Faktor dari luar siswa yang terdiri dari: 

a. Faktor-faktor pengatur proses belajar di sekolah, yang meliputi kurikulum 

pengajaran, disiplin sekolah, teacher efectiveness, fasilitas belajar dan 

pengelompokkan siswa.  

b. Faktor-faktor sosial di sekolah yang meliputi sistem sosial, status sosial, dan 

interaksi guru dan siswa. 

c. Faktor situasional, yang meliputi keadaan politik ekonomis, keadaan waktu dan 

tempat serta musim iklim. 

d. Bakat 

e. Minat 

f. Emosi 

g. Kepribadian 

h. Gangguan kejiwaan atau gangguan kepribadian lainnya. 

                                                 
17

 Bimo Walgito, 1980. Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, Fakultas Psikologi Universitas 

Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 124 
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 Nana Sudjana, 1989 Cara Belajar Siswa Aktif, Jakarta: SinarBaruAlgesindo, h. 18 
19
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Menurut pendapat Singgih D. Gunarsa (1983), menyebutkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar adalah: 

1. Faktor endogen 

a. fisik 

b. psikis 

(i) Intelegensi 

(ii) Perhatian 

2. Faktor eksogen 

a Faktor keluarga 

(i) Cara mendidik anak 

(ii) Hubungan orang tua dan anak 

(iii) Sikap orang tua 

(iv) Ekonomi keluarga 

(v) Suasana dalam keluarga 

3. Faktor sekolah 

4. Faktor masyarakat 

a.  Faktor media massa 

b. Faktor teman bergaul dalam masyarakat 

c. Faktor tipe dari keluarga 

5. Cara belajar anak 

a. Waktu istirahat 

b. Tugas di rumah 

c. Cara pembagian waktu belajar 

d. Cara belajar salah
20

 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar siswa dapat memperoleh prestasi 

belajar yang seoptimal mungkin, maka siswa perlu meningkatkan kemampuan, minat dan 

motivasi yang ada dalam dirinya. Demikian pula halnya dengan faktor yang ada di luar 

diri siswa. Faktor ini dapat mendorong dan menghambat siswa dalam proses belajar. 

Lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat dapat memberi dukungan siswa di dalam 

belajar. Di antara ketiga lingkungan tersebut, lingkungan sekolah merupakan lingkungan 

yang terpenting yang berfungsi sebagai lingkungan kedua yang sangat mendukung dalam 

mendidik anak atau siswa, setelah lingkungan utama yaitu lingkungan keluarga. 

Dari beberapa faktor yang telah disebutkan di atas, faktor yang paling besar 

pengaruhnya terhadap proses belajar mengajar adalah lingkungan sekolah. Karena sekolah 

berfungsi sebagai lingkungan belajar siswa yang utama. Sehubungan dengan hal tersebut 

menjadi tanggung jawab guru untuk dapat membangkitkan minat dan motivasi siswa 

diharapkan dapat mengembangkan kemampuan pribadinya, bertanggung jawab dan 

mandiri, sehingga bisa terjun ke masyarakat dengan pribadi yang utuh. 

 Untuk memperoleh data  dan informasi sebagai dasar penentuan tingkat 

keberhasilan siswa dalam penguasaan kemampuan dasar yang diajarkan diperlukan 

adanya berbagai jenis tagihan. Jenis tagihan atau jenis ujian adalah cara bagaimana ujian 

itu dilakukan. Jenis tagihan yang dapat dipakai dalam sistem pengujian berbasis 

kemampuan dasar dapat berkait dengan ranah kognitif ataupun psikomotor. Untuk ranah 

                                                 
20
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afektif  siswa tidak dapat dideteksi dengan tes, tetapi dapat diperoleh melalui angket serta 

pengamatan yang sistematik dan berkelanjutan.   

 Dalam juklak Kurikulum KBK tahun 2004 menyebutkan bahwa penilaian proses 

dan hasil belajar dilaksanakan secara periodik, dan berkelanjutan dengan pengumpulan 

dan pengolahan datanya dapat ditempuh melalui : 

1.   Kuis. 

2.   Pertanyaan lisan . 

3.   Ulangan Harian. 

4.   Ulangan Blok. 

5.   Tugas Individu. 

6.   Tugas Kelompok. 

7.   Responsi atau ujian praktik 

8.   Laporan Kerja Praktik.  

 Penilaian keberhasilan belajar siswa, dapat pula diketahui perkembangannya 

secara berkelanjutan dalam bentuk portofolio. Potofolio adalah kumpulan tugas atau 

pekerjaan siswa yang disusun berdasarkan urutan kategori kegiatan. Tugas-tugas ini 

dipilih, kemudian dinilai sehingga dapat menggambarkan perkembangan kemampuan 

siswa. Guru perlu memiliki jurnal penilaian portofolio. Setiap kali menilai tugas yang 

dikerjakan siswa, guru mencantumkan catatan dan komentar kemajuan belajar siswa 

dilihat dari portofolionya.  

 Dalam juklak kurikulum KBK 2004 juga menjelaskan,  sesuai dengan tuntutan 

kurikulum dan sistem penilaian berbasis kompetensi, guru diharapkan untuk tetap 

melakukan pendataan tentang tingkat perkembangan pencapaian kemampuan masing-

masing siswa yang mencakup aspek atau ranah kognitif, psikomotor, dan afektif secara 

berkesinambungan.Komponen afektif  ikut menentukan keberhasilan belajar siswa. Aspek 

yang dinilai dapat berupa : minat, disiplin, kerjasama, keuletan. Aspek yang dinilai oleh 

guru harus dijelaskan di awal semester dan ditulis pada profil hasil belajar siswa. Penilaian 

aspek afektif sangat penting untuk mengetahui minat siswa terhadap mata pelajaran 

tertentu. Langkah-langkah pembuatan instrumen afektif termasuk sikap dan minat adalah 

sebagai berikut:  

Pilih ranah afektif yang akan dinilai, misalnya sikap dan minat. 

a. Tentukan indikator minat : misalnya kehadiran di kelas, banyak bertanya, tepat waktu 

mengumpulkan tugas, catatan di buku rapi, dan sebagainya. 

b. Pilih tipe skala yang digunakan, misalnya dengan 5 skala: sangat senang, senang, sama 

saja, kurang senang, dan tidak senang, atau dengan nilai kualitatif sebagai berikut: 

A = Sangat Baik, rentang nilainya 90 – 100 

B = Baik            , rentang nilainya 80 –    89 

C = Cukup         , rentang nilainya 70 –    79 

D = Kurang       , rentang nilainya  60 –    69 

E = Sangat Kurang, rentang nilainya     < 60 

c. Telaah instrumen oleh sejawat. 

d. Perbaiki instrumen. 

e. Siapkan inventori laporan diri. 

f. Skor inventori. 

g. Analisis hasil inventori skala minat dan sikap. 

 Untuk Ulangan pada Akhir Semester bentuk soal  yang dipakai dapat berupa 

pilihan ganda, campuran pilihan ganda dan uraian, atau semuanya bentuk uraian. Tingkat 
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berpikir yang terlibat mulai dari pemahaman sampai dengan evaluasi, sesuai dengan 

materi yang diujikan berdasar kisi-kisi soal. 

   Syaifuddin Azwar (1998) menyebutkan bahwa ada beberapa fungsi penilaian dalam 

pendidikan, yaitu :
21

 

a.   Penilaian berfungsi selektif (fungsi sumatif) 

Fungsi penilaian ini merupakan pengukuran akhir dalam suatu program dan hasilnya 

dipakai untuk menentukan apakah siswa dapat dinyatakan lulus atau tidak dalam 

program pendidikan tersebut. Dengan kata lain penilaian berfungsi untuk membantu 

guru mengadakan seleksi terhadap beberapa siswa, misalnya : 

1). Memilih siswa yang akan diterima di sekolah 

2) Memilih siswa untuk dapat naik kelas 

3). Memilih siswa yang seharusnya dapat beasiswa 

b.    Penilaian berfungsi diagnostik 

Fungsi penilaian ini selain untuk mengetahui hasil yang dicapai siswa juga 

mengetahui kelemahan siswa sehingga dengan adanya penilaian, maka guru dapat 

mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing siswa. Jika guru dapat 

mendeteksi kelemahan siswa, maka kelemahan tersebut dapat segera diperbaiki. 

c.   Penilaian berfungsi sebagai penempatan (placement) 

      Setiap siswa memiliki kemampuan berbeda satu sama lain. Penilaian dilakukan untuk 

mengetahui di mana seharusnya siswa tersebut ditempatkan sesuai dengan 

kemampuannya yang telah diperlihatkannya pada prestasi belajar yang telah 

dicapainya.  

d.   Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan (fungsi formatif) 

      Penilaian berfungsi untuk mengetahui sejauh mana suatu program dapat diterapkan. 

Sebagai contoh adalah raport di setiap semester di sekolah-sekolah tingkat dasar dan 

menegah dapat dipakai untuk mengetahui apakah program pendidikan yang telah 

diterapkan berhasil diterapkan atau tidak pada siswa  tersebut. 

Dalam penelitian ini pengukuran prestasi belajar menggunakan penilaian sebagai 

pengukur keberhasilan (fungsi formatif), yaitu nilai-nilai raport pada akhir masa semester 

I. Dalam rapor dapat diketahui sejauhmana prestasi belajar seorang siswa, apakah siswa 

tersebut berhasil atau gagal dalam suatu mata pelajaran. Hal ini didukung oleh pendapat 

Sumadi Suryabrata (1998) bahwa rapor merupakan perumusan terakhir yang diberikan 

oleh guru mengenai kemajuan atau hasil belajar murid-muridnya selama masa tertentu.
22

 

 

2. Hakikat Iklim Sekolah 

 Pembentukan suasana pembelajaran yang kondusif perlu diciptakan dalam seluruh 

lingkungan sekolah termasuk didalamnya lingkungan kelas. Secara eksplisit faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran di dalam kelas antara lain adalah 

kompetensi guru, metode pembelajaran yang dipakai, kurikulum, sarana dan prasarana, 

serta lingkungan pembelajaran baik lingkungan alam, psikososial dan budaya.  

 Davis dan Newstrom (1985), iklim adalah konsep sistem yang mencerminkan 

keseluruhan gaya hidup suatu organisasi. Apabila gaya hidup itu dapat ditingkatkan, 

                                                 
21

 Saifuddin Azwar. 1998. Tes Prestasi Fungsi dan Pengembangan Pengukutan Prestasi Belajar. 
Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, h. 11 

22 Sumadi Suryabrata. 1998. Psikologi Pendidikan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, h. 296  
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kemungkinan besar tercapai peningkatan prestasi kerja. Pandangan ini mengindikasikan 

kualitas iklim yang memungkinkan meningkatnya prestasi kerja. Iklim dapat 

mempengaruhi motivasi, prestasi, dan kepuasan kerja.
23

  

 Menurut Fisher & Fraser (1990) secara konseptual, iklim lingkungan atau suasana 

di sekolah didefinisikan sebagai seperangkat atribut yang memberi warna atau karakter, 

spirit, etos, suasana batin, setiap sekolah.  Secara operasional, sebagaimana halnya 

pengertian iklim pada cuaca, iklim lingkungan di sekolah dapat dilihat dari faktor seperti 

kurikulum, sarana, dan kepemimpinan kepala sekolah, dan lingkungan pembelajaran di 

kelas. 
24

 Warna atau karakter, spirit, etos, suasana batin ini berkaitan dengan lingkungan 

yang nyaman dan mendukung untuk kegiatan belajar dan mengajar, keteraturan  dan 

keamanan yang dirasakan oleh setiap personel sekolah. Iklim sekolah berkaitan juga 

dengan perasaan positif (dukungan dan kenyamanan) atau perasaan negatif (ketakutan, 

frustasi, dan dikucilkan) ketika berada dalam lingkungan sekolah.  

Hoy dan Hannum (1997) merumuskan pengertian iklim sekolah sebagai persepsi 

guru terhadap lingkungan kerja umum sekolah.
25

 De Roche (1985) mengemukakan iklim 

sebagai hubungan antar-personil, sosial dan faktor-faktor kultural yang mempengaruhi 

perilaku individu dan kelompok dalam lingkungan sekolah.  

Selama dua dasawarsa lingkungan pembelajaran di sekolah dipandang sebagai 

salah satu faktor penentu keefektifan suatu sekolah  Fisher dan Fraser (1990) juga 

menyatakan bahwa peningkatan mutu lingkungan kerja di sekolah dapat menjadikan 

sekolah lebih efektif dalam memberikan proses pembelajaran yang lebih baik.
26

 

Freiberg (1998) menegaskan bahwa lingkungan yang sehat di suatu sekolah 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadapan proses kegiatan belajar mengajar yang 

efektif. Ia memberikan argumen bahwa pembentukan lingkungan kerja sekolah yang 

kondusif menjadikan seluruh anggota sekolah melakukan tugas dan peran mereka secara 

optimal.
27

 Hasil-hasil penelitian selaras dan mendukung penegasan tersebut. Misalnya, 

penelitian oleh Van de Grift dan kawan-kawan (1997) di 121 sekolah menengah di 

Belanda menunjukkan bahwa prestasi akademik siswa untuk bidang matematika 

dipengaruhi oleh sikap siswa terhadap mata pelajaran matematika, apresiasi terhadap 

usaha guru, serta lingkungan pembelajaran yang terstruktur.
28

 Samdal dan kawan-kawan 

(1999) juga telah mengidentifikasi tiga aspek lingkungan psikososial sekolah yang 

menentukan prestasi akademik siswa. Ketiga aspek tersebut adalah tingkat kepuasan siswa 

terhadap sekolah, terhadap keinginan guru, serta hubungan yang baik dengan sesama 

                                                 
23

 Keith Davis dan John W. Nestrom, 1985. Perilaku Organisasi,  Jilid I, Edisi 7,  Jakarta : 
Erlangga, h. 211 

24
 Fisher & Fraser,1990. School Climate, (SET research information for teachers No.2). Melbourne: 

Australian Council for Educational Research, h. 215 
25

 Hoy. & Hannum, 1997. Middle school climate: An empirical assessment of organisational health 
and studentc achievement. Educational Administration Quarterly, h. 314 

26
  Fisher & Fraser, loc. cit 

27
 Freiberg. 1998. Measuring school climate: Let me count the ways. Educational Leadership, h. 

200 
28 Van de Grift, Houtveen, & Vermeulen, 1997. Instructional climate in Dutch secondary education. 

School Effectiveness and School Improvement. 
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siswa. Mereka juga menyarankan bahwa intervensi sekolah yang meningkatkan rasa 

kepuasan sekolah akan dapat meningkatkan prestasi akademik siswa
29

 

Dari beberapa pengertian`di atas dapat diambil kesimpulan bahwa iklim sekolah 

merupakan perasaan pribadi setiap anggota sekolah tentang pengalaman personel terhadap 

situasi dan kondisi lingkungan sekolahnya.  

Iklim sekolah merupakan perasaan pribadi terhadap sekolah baik fisik maupun non 

fisik. Iklim sekolah merupakan perasaan negatif dan positif dari semua personel sekolah 

terhadap kondisi sekolahnya baik fisik maupun non fisik. Iklim Sekolah merupakan  

perasaan siswa dan staf Sekolah terhadap lingkungan Sekolah. Perasaan tersebut berkaitan 

dengan lingkungan yang nyaman dan mendukung untuk kegiatan belajar dan mengajar, 

keteraturan  dan keamanan yang dirasakan oleh setiap personel Sekolah. Iklim Sekolah 

berkaitan juga dengan perasaan positif (dukungan dan kenyamanan) atau perasaan negatif 

(ketakutan, frustasi, dan dikucilkan) ketika berada dalam lingkungan Sekolah. Iklim 

Sekolah merupakan persepsi seseorang tentang atribut psikologis dan institusional sebuah 

organisasi. Iklim Sekolah mencakup sejumlah variabel yang dipersepsikan oleh anggota 

Sekolah mengenai norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam sistem sosialnya serta 

harapan yang dipegang dan dikomunikasikan oleh anggota Sekolah. 

Iklim Sekolah merupakan perasaan pribadi tentang pengalaman siswa terhadap 

situasi dan kondisi lingkungan Sekolah baik fisik maupun non fisik. Perasaan tersebut 

berkaitan dengan lingkungan yang nyaman dan mendukung untuk kegiatan belajar dan 

mengajar, keteraturan  dan keamanan yang dirasakan oleh setiap personel Sekolah. Iklim 

Sekolah juga mencakup sejumlah variabel yang dipersepsikan oleh siswa Sekolah 

terhadap teman-temannya, guru-gurunya, kepala Sekolah, pegawai tata usaha, dan 

personel lainnya serta kepedulian orang tua terhadap Sekolah. Selain itu iklim Sekolah 

mencakup perasaan siswa sebagai bagian dari Sekolah dan perasaan memiliki memiliki 

Sekolah. Iklim Sekolah juga menyangkut norma-norma yang berlaku dan harapan yang 

dipegang dan dikomunikasikan oleh anggota Sekolah. 

Ada tiga aspek afektif iklim sekolah berdasarkan pendapat Pintrich dan Schunk 

(1996), yaitu:
30

 

1. Perasaan sebagai bagian dari komunitas dan memiliki komunitas tersebut (A Sense of 

Community and Belongingeness) 

Merupakan perasaan pribadi yang setiap orang miliki terhadap kelompok atau 

organisasinya dan memiliki komitmen terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi tersebut. 

Sebaliknya, organisasi dalam hal ini sekolah, juga peduli dan memberikan perhatian yang 

sepenuhnya terhadap kebutuhan setiap anggota di dalamnya. 

Pada sekolah staf administrasi, staf pengajar dan para siswa saling menghormati 

dan peduli satu sama lainnya, akan berhubungan erat dengan kinerja positif guru dan 

siswa, yaitu orientasi tujuan (goal orientation), self efficacy, usaha (efforts), ketekunan 

(persistence) dan prestasi yang positif (Lee dkk (1993)  dalam  Pintrich & Schunk, 1996). 

2. Kehangatan dan kesopanan dalam hubungan personal (Warmth and Civility in Personal 

relations) 

                                                 
29

 Samdal, Wold, & Bronis, 1999. Relationship between students' perceptions of school 
environment, their satisfaction with school and perceived academic achievement: An 
international study. School Effectiveness and School Improvement, 10(3), h. 296-320 

30
 Pintrich, R. & Schunk, D. 1996. Motivation in Education Theory; research and Aplication. New 

Jersey: Prentice Hall, h. 115 
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Dimensi ini merefleksikan kehidupan afektif sekolah yang berkenaan dengan 

kehangatan dan kesopanan yang diekspresikan dalam hubungan antar pribadi di sekolah. 

Berkaitan dengan hubungan guru dan siswa, perasaan kepedulian, perhatian, dukungan, 

dan hormat terhadap siswa serta interaksi yang positif antara guru dan siswa, akan 

berhubungan positif dengan hasil motivasional. 

Perhatian terhadap kesejahteraan orang lain atau terciptanya masyarakat yang 

peduli terhadap sesama dapat menciptakan pengaruh yang sangat positif bagi seluruh 

siswa, bhkan bagi siswa yang berisiko mengalami kegagalan dalam bersekolah (Bryk.Lee 

dan Holland ,1993) dalam  Pintrich dan Schunk,1996 ). 

Iklim emosional kelas berhubungan dengan prestasi belajar siswa. Iklim emosional 

yang sangat negatif akan memiliki konsekwensi negatif pula bagi prestasi siswa (Pintrich 

dan Schunk,1996 ).Interaksi yang positif antara guru dan siswa dapat menciptakan iklim 

yang positif untuk seluruh anggota masyarakat sekolah. 

3. Perasaan aman dan nyaman (Feelings of safety and scurity) 

Iklim sekolah mengacu pada perasaan guru dan siswa terhadap keamanan dan 

kenyamanan personal. Persepsi ini mengacu pada perasaan seseorang dalam mengambil 

resiko dan merasa nyaman dalm menuangkan ide, opini dan beraktivitas. Saat ini ada 

beberapa sekolah yang mengabaikan kebebasan siswa dalam mengemukakan ide dan 

pendapatnya. Sekolah lebih memusatkan perhatian pada penciptaan rasa aman dan bebas 

dari rasa takut serta cemas terhadap kejahatan secara fisik.  Oleh karena itu sekolah 

seharusnya memperhatikan kedua aspek tersebut, yaitu rasa aman dalam menuangkan 

pendapat dan rasa aman dari ancaman fisik.  

Pengukuran mengenai iklim sekolah terdiri dari dua sudut pandang  yaitu iklim 

Sekolah menurut pandangan siswa dan iklim sekolah menurut pandangan guru. Iklim 

sekolah dari sudut pandang siswa, yang diukur adalah perasaan siswa terhadap hal-hal 

yang berkaitan dengan diri dan lingkungan sekolahnya. Sedangkan iklim sekolah 

dipandang dari aspek guru, yang diukur adalah perasaan dan persepsi guru terhadap hal-

hal yang berkaitan dengan dirinya dan lingkungan sekolahnya. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat ukur (instrumen) yang diadaptasi 

dari dimensi-dimensi afektif iklim sekolah yang telah dikemukakan oleh Pintrich dan 

Schunk, (1996), yaitu a sense of community and belongingness, wormth and civility in 

personal ralaions, dan feelings of safety and security. 

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur iklim sekolah merupakan 

penjabaran dari tiga dimensi tersebut adalah sebagai berikut :  

a.   Perasaan sebagai bagian dan perasaan memiliki sekolah 

1).  Perasaan siswa sebagai bagian dari sekolah 

2).  Perasaan siswa ikut memiliki sekolah 

3).   Komitmen siswa terhadap tujuan sekolah 

4).   Komitmen siswa terhadap nilai-nilai atau norma-norma sekolah 

b.   Kehangatan dan kesopanan dalam hubungan personal di sekolah 

1). Interaksi positif antar siswa dalam kelasnya 

2). Interaksi positif antar siswa dengan kelas lainnya 

3). Interaksi positif antara siswa dengan guru 

4). Interaksi positif antara siswa dengan kepala sekolah 

5). Interaksi positif antara siswa dengan pegawai taata usaha 

6). Interaksi positif antara orang tua siswa dengan sekolah 

7). Kepedulian guru terhadap siswa  
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8). Perhatian guru terhadap siswa 

9). Penghargaan guru terhadap siswa 

10). Kepedulian Kepala Sekolah terhadap siswanya 

11). Perhatian Kepala Sekolah terhadap siswanya  

12). Kepedulian pegawai tata usaha terhadap siswanya 

13). Kepedulian orang tua siswa terhadap sekolah 

14). Kepedulian orang tua siswa terhadap pendidikan anaknya  

c. Perasaan aman dan nyaman 

1). Lingkungan fisik sekolah yang aman 

2). Lingkungan non fisik sekolah yang aman 

3). Penataan sarana sekolah yang teratur 

4). Perasaan aman mengeluarkan pendapat dari siswa  

5). Lingkungan fisik yang nyaman 

6). Lingkungan non fisik yang nyaman. 

 

3. Hakikat Kecerdasan Emosional 

Menurut Goleman (2002) bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran 

yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk 

bertindak. Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Biasanya emosi 

merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Sebagai contoh 

emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang, sehingga secara fisiologi 

terlihat tertawa, emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis. Goleman juga 

mengemukakan beberapa macam emosi yaitu : (1)  Amarah : beringas, mengamuk, benci, 

jengkel, kesal hati; (2) Kesedihan : pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihi   

diri,  putus asa; (3)  Rasa takut : cemas, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut 

sekali, waspada, tidak tenang, ngeri, (4) Kenikmatan: bahagia, gembira, riang, puas, riang, 

senang, terhibur, bangga; (5) Cinta: penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan 

hati, rasa dekat, bakti, hormat, kemesraan, kasih; (6) Terkejut : terkesiap, terkejut; 

(7) Jengkel: hina, jijik, muak, mual, tidak suka; (8) malu: malu hati, kesal
31

 

 Jadi berbagai macam emosi itu mendorong individu untuk memberikan respon 

atau bertingkah laku terhadap stimulus yang ada. Dalam the Nicomachea Ethics 

sebagaimana dikutip Golemn (2002) pembahasan Aristoteles secara filsafat tentang 

kebajikan, karakter dan hidup yang benar, tantangannya adalah menguasai kehidupan 

emosional kita dengan kecerdasan. Nafsu, apabila dilatih dengan baik akan memiliki 

kebijaksanaan; nafsu membimbing pemikiran, nilai, dan kelangsungan hidup kita. Tetapi, 

nafsu dapat dengan mudah menjadi tak terkendalikan, dan hal itu seringkali terjadi. 

Menurut Aristoteles, masalahnya bukanlah mengenai emosionalitas, melainkan mengenai 

keselarasan antara emosi dan cara mengekspresikan
32

. 

Selanjutnya Mayer dalam Goleman (2002) orang cenderung menganut gaya-gaya 

khas dalam menangani dan mengatasi emosi mereka, yaitu : sadar diri, tenggelam dalam 

permasalahan, dan pasrah. Dengan melihat keadaan itu maka penting bagi setiap individu 

memiliki kecerdasan emosional agar menjadikan hidup lebih bermakna dan tidak 

menjadikan hidup yang di jalani menjadi sia-sia.
33

 

                                                 
31

 Goleman, Daniel. 2002. Working With Emotional Intelligence (terjemahan). Jakarta : PT. 
Gramedia Pustaka Utama, h. 114 

32
 Ibid, h. 51 

33
 Ibid, h. 65 
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 Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa emosi adalah suatu 

perasaan yang mendorong individu untuk merespon atau bertingkah laku terhadap 

stimulus, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya. 

Istilah Emotional Intelligence atau Kecerdasan Emosional pertama kali berasal dari 

konsep kecerdasan sosial yang dikemukakan  oleh  Thorndike  pada  tahun  1920  dengan  

membagi  dalam  3  bidang kecerdasan, yaitu: 1).  kecerdasan  abstrak,  seperti  

kemampuan  memahami  dan  memanipulasi  simbol verbal dan matematika, 2).  

kecerdasan kongkrit kemampuan memahami dan memanipulasi objek, 3). kecerdasan 

sosial, yaitu kemampuan berhubungan dengan orang lain. 

Kecerdasan  sosial  menurut  Thorndike  yang  dikutip  Goleman  (2002)  adalah 

kemampuan  untuk  memahami  dan  mengatur  orang  untuk  bertindak  bijaksana  dalam 

menjalin  hubungan,  meliputi  kecerdasan  interpersonal  dan  kecerdasan  intrapersonal. 

Emotional Intelligence atau Kecerdasan Emosional, Goleman, (2002) 

menyebutkan hasil beberapa penelitian di University of Vermont mengenai analisis 

struktur neurologis otak manusia dan penelitian perilaku oleh LeDoux (1970) 

menunjukkan bahwa dalam peristiwa penting kehidupan seseorang, EQ selalu mendahului 

intelegensi rasional. EQ yang baik dapat menentukan keberhasilan individu dalam prestasi 

belajar membangun kesuksesan karir, mengembangkan hubungan suami-istri yang 

harmonis dan dapat mengurangi agresivitas, khususnya dalam kalangan remaja
34

 

  Istilah “kecerdasan emosional” juga dilontarkan pada tahun 1990 oleh psikolog 

Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire 

untuk menerangkan kualitas-kualitas emosional yang tampaknya penting bagi 

keberhasilan. Salovey dan Mayer dalam Shapiro (1998) mendefinisikan kecerdasan 

emosional atau yang sering disebut EQ 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.”
35

  

Kecerdasan emosional sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tidak bersifat menetap, 

dapat berubah-ubah setiap saat. Untuk itu peranan lingkungan terutama orang tua pada 

masa kanak-kanak sangat mempengaruhi dalam pembentukan kecerdasan emosional. 

Keterampilan EQ bukanlah lawan keterampilan IQ atau keterampilan kognitif, 

namun keduanya berinteraksi secara dinamis, baik pada tingkatan konseptual maupun di 

dunia nyata. Selain itu, EQ tidak begitu dipengaruhi oleh faktor keturunan.
36

  

Sebuah model pelopor lain yentang kecerdasan emosional diajukan oleh Bar-On 

pada tahun 1992 seorang ahli psikologi Israel, yang mendefinisikan kecerdasan emosional 

sebagai serangkaian kemampuan pribadi, emosi dan sosial yang mempengaruhi 

kemampuan seseorang untuk berhasil dalam mengatasi tututan  dan tekanan lingkungan
37

  

  Menurut Gardner dalam Goleman (2002), kecerdasan pribadi terdiri dari 

:”kecerdasan antar pribadi yaitu kemampuan untuk memahami orang lain, apa yang 

memotivasi mereka, bagaimana mereka bekerja, bagaimana bekerja bahu membahu 

                                                 
34
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35
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dengan kecerdasan. Sedangkan kecerdasan intra pribadi adalah kemampuan yang 

korelatif, tetapi terarah ke dalam diri. Kemampuan tersebut adalah kemampuan 

membentuk suatu model diri sendiri yang teliti dan mengacu pada diri serta kemampuan 

untuk menggunakan modal tadi sebagai alat untuk menempuh kehidupan secara 

efektif.”
38

. 

Dalam rumusan lain, Gardner menyatakan bahwa inti kecerdasan antar pribadi itu 

mencakup “kemampuan untuk membedakan dan menanggapi dengan tepat suasana hati, 

temperamen, motivasi dan hasrat orang lain.” Dalam kecerdasan antar pribadi yang 

merupakan kunci menuju pengetahuan diri, ia mencantumkan “akses menuju perasaan-

perasaan diri seseorang dan kemampuan untuk membedakan perasaan-perasaan tersebut 

serta memanfaatkannya untuk menuntun tingkah laku”. 
39

   Berdasarkan kecerdasan yang 

dinyatakan oleh Gardner tersebut, Salovey dalam Goleman (2000) memilih kecerdasan 

interpersonal dan kecerdasan intrapersonal untuk dijadikan sebagai dasar untuk 

mengungkap kecerdasan emosional pada diri individu. Menurutnya kecerdasan emosional 

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.
40

 

 Menurut Goleman (2002), 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.
41

 

 Dengan demikian dapat disimpulkan kecerdasan emosional adalah kemampuan 

siswa untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri sendiri, 

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

(kerjasama) dengan orang lain. 

Menurut Salovey dalam Goleman (2002) menempatkan kecerdasan pribadi 

Gardner dalam definisi dasar tentang kecerdasan emosional yang dicetuskannya dan 

memperluas kemampuan tersebut menjadi lima kemampuan utama, yaitu :
42

 

a.   Mengenali Emosi Diri 

Mengenali emosi diri sendiri merupakan suatu kemampuan untuk mengenali perasaan 

sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan ini merupakan dasar dari kecerdasan emosional, 

para ahli psikologi menyebutkan kesadaran diri sebagai metamood, yakni kesadaran 

seseorang akan emosinya sendiri. Menurut Mayer dalam Goleman, (2002) kesadaran diri 

adalah waspada terhadap suasana hati maupun pikiran tentang suasana hati, bila kurang 

waspada maka individu menjadi mudah larut dalam aliran emosi dan dikuasai oleh emosi. 

Kesadaran diri memang belum menjamin penguasaan emosi, namun merupakan salah satu 

prasyarat penting untuk mengendalikan emosi sehingga individu mudah menguasai emosi. 
43

 

b.   Mengelola Emosi 
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 Goleman, Daniel, 2002.  Op. Cit,  h. 52 
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Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam  menangani perasaan agar dapat 

terungkap dengan tepat atau selaras, sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu. 

Menjaga agar emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci menuju 

kesejahteraan emosi. Emosi berlebihan, yang meningkat dengan intensitas terlampau lama 

akan mengoyak kestabilan kita. Kemampuan ini mencakup kemampuan untuk menghibur 

diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan dan akibat-akibat 

yang ditimbulkannya serta kemampuan untuk bangkit dari perasaan-perasaan yang 

menekan. 

c.   Memotivasi Diri Sendiri 

Presatasi harus dilalui dengan dimilikinya motivasi dalam diri individu, yang berarti 

memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan 

hati, serta mempunyai perasaan motivasi yang positif, yaitu antusianisme, gairah, optimis 

dan keyakinan diri.  

d.   Mengenali Emosi Orang Lain 

Kemampuan untuk mengenali emosi orang lain disebut juga empati. Kemampuan 

seseorang untuk mengenali orang lain atau peduli, menunjukkan kemampuan empati 

seseorang. Individu yang memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap sinyal-

sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan orang lain 

sehingga ia lebih mampu menerima sudut pandang orang lain, peka terhadap perasaan 

orang lain dan lebih mampu untuk mendengarkan orang lain. 

Rosenthal dalam Goleman, (2002) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa orang-orang 

yang mampu membaca perasaan dan isyarat non verbal lebih mampu menyesuiakan diri 

secara emosional, lebih populer, lebih mudah beraul, dan lebih peka.
44

 Nowicki, ahli 

psikologi menjelaskan bahwa anak-anak yang tidak mampu membaca atau 

mengungkapkan emosi dengan baik akan terus menerus merasa frustasi.
45

 Seseorang yang 

mampu membaca emosi orang lain juga memiliki kesadaran diri yang tinggi.  

e.   Membina Hubungan 

Kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu keterampilan yang menunjang 

popularitas, kepemimpinan dan keberhasilan antar pribadi. Keterampilan dalam 

berkomunikasi merupakan kemampuan dasar dalam keberhasilan membina hubungan. 

Individu sulit untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dan sulit juga memahami 

keinginan serta kemauan orang lain. 

Orang-orang yang hebat dalam keterampilan membina hubungan ini akan sukses dalam 

bidang apapun. Orang berhasil dalam pergaulan karena mampu berkomunikasi dengan 

lancar pada orang lain. Orang-orang ini populer dalam lingkungannya dan menjadi teman 

yang menyenangkan karena kemampuannya berkomunikasi. Ramah tamah, baik hati, 

hormat dan disukai orang lain dapat dijadikan petunjuk positif bagaimana siswa mampu 

membina hubungan dengan orang lain. Sejauhmana kepribadian siswa berkembang dilihat 

dari banyaknya hubungan interpersonal yang dilakukannya. 
46

 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam penelitian ini komponen-komponen 

utama dan prinsip-prinsip dasar dari kecerdasan emosional dari Salovey yang digunakan 

penulis untuk mengembangkan instrumen kecerdasan emosional. 
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B. Kerangka Berpikir 

1. Hubungan antara Iklim Sekolah dengan Prestasi Belajar 

Iklim sekolah yang kondusif akan dapat menumbuhkan interaksi sosial yang positif 

antara siswa dengan siswa yang lain, siswa dengan guru, siswa dengan Kepala Sekolah, 

siswa dengan pegawai tata usaha. Selanjutnya ditunjang dengan kepedulian guru, orang 

tua, Kepala Sekolah dan pegawai tata usaha selanjutnya dengan dukungan lingkungan 

sekolah yang hijau, asri dan penataan yang teratur dari fisik sekolah akan yang membuat 

aman dan nyaman. Semakin baik iklim sekolah akan membuat rasa senang, aman, nyaman 

bagi siswa maka kan berdampak pada positif motivasi siswa untuk belajar yang 

selanjutnya akan membuat prestasi belajar mereka menjadi meningkat.   

 Riset tentang budaya dan iklim di sekolah telah berkembang dengan mapan dan 

memberikan sumbangan yang cukup signifikan bagi pembentukan sekolah-sekolah yang 

efektif. Ditegaskan bahwa jika guru merasakan suasana kerja yang kondusif di 

sekolahnya, maka dapat diharapkan siswanya akan mencapai prestasi akademik yang 

memuaskan. Lebih tegas lagi, Purkey dan Smith (1985) menyatakan bahwa prestasi 

akademik siswa dipengaruhi sangat kuat oleh suasana kejiwaan atau budaya dan iklim 

kerja sekolah.
47

 Selanjutnya Hughes (1991) menegaskan bahwa setiap sekolah mempunyai 

karakter suasana kerja yang akan mempengaruhi keberhasilan proses kegiatan 

pembelajaran di kelas.
48

  

Dengan demikian dapat di duga terdapat hubungan yang positif dan signifikan 

antara iklim sekolah dengan prestasi belajar siswa atau dapat dikatakan semakin positif 

iklim sekolah maka akan diikuti semakin tinggi prestasi belajar siswa.  

2. Hubungan antara Kecerdasan Emosional dengan Prestasi Belajar 

Kecerdasan emosional  emosional (EQ) merupakan faktor lain selain Kecerdasan 

Intelektual (IQ) yang mempengaruhi prestasi belajar, menurut penelitian di sekolah-

sekolah Amerika jika kecerdasan emosional berkembang dengan baik akan sangat 

menentukan keberhasilan seseorang di kemudian hari, termasuk meningkatkan prestasi 

akademis. 
49

 Hasil-hasil pembelajaran keterampilan emosional di berbagai tempat di 

Amerika menunjukkan bahwa siswa yang telah mengikuti pendidikan dan pengembangan 

emosional menunjukkan hasil yang lebih positif dibidang akademnis dibandingkan dengan 

siswa yang tidak mengikuti pelatihan pengembangan emosional, misalnya membantunya 

dalam keteramnpilan belajar lebih peduli dan lebih percaya diri. 
50

 

Dengan demikian dapat di duga terdapat hubungan yang positif dan signifikan 

antara kecerdasan emosional dengan prestasi belajar siswa atau dapat dikatakan semakin 

baik kecerdasan emosional maka akan diikuti semakin tinggi prestasi belajar siswa.  

3. Hubungan secara bersama-sama antara Iklim Sekolah dan Kecerdasan Emosional 

dengan Prestasi Belajar 
Peran siswa dalam keberhasilan belajar memiliki porsi lebih besar dibandingkan 

dengan guru. Sering dengan meningkatnya usia, bantuan yang diberikan guru semakin 

bertkurang. Dalam konsep belajar yang berpusat pada siswa, guru berfungsi sebagai 

                                                 
47

 Purkey, & Smith, 1985. Too soon to cheer? Synthesis of research on effective schools. 
Educational Leadership. 

48
 Hughes, 1991. Teachers' professional development. Melbourne, Victoria: Australian Council for 
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fasilitator, motivator dan sebagai model. 
51

 Dipandang dari usia mental, biasanya siswa 

SMU/SMK lebih siap belajar dibanding siswa SD maupun SMP. Siswa yang telah 

memiliki ketrampilan mengelola emosi memiliki motivasi belajar yang lebih baik 

sehingga keinginan untuk berperstasi dalam belajar juga baik. 

Jika iklim sekolah telah berlangsung dengan kondusif walaupun secara formal 

tidak terdapat pelatihan kecerdasan emosional, namun secara tidak langsung di sekolah 

guru telah menanamkan nilai-nilai moral sebagai bekal kecerdasan emosional siswa, hal 

ini akan berpengaruh terhadap kecerdasan emosional.  

Dengan demikian dapat diduga terdapat hubungan secara bersama-sama yang 

positif dan signifikan antara iklim sekolah dan kecerdasan emosional dengan prestasi 

belajar siswa atau dapat dikatakan semakin positif iklim sekolah dan semakin baik 

kecerdasan emosional maka akan diikuti semakin tinggi pula prestasi belajar siswa.  

  

C. Pengajuan Hipotesis 

Berdasarkan uraian teoritik di atas, maka hipotesis penelitian ini dapat diajukan 

sebagai berikut : 

1. Ada hubungan yang signifikan antara iklim sekolah dengan Prestasi belajar 

2. Ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan Prestasi belajar 

3. Ada hubungan yang signifikan secara bersama-sama antara iklim sekolah dan 

kecerdasan emosional dengan Prestasi belajar 

                                                 
51

 Sumanto Wasty, 1994. Psikologi pendidikan, Jakarta : CV. Rajawali, h. 218 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tujuan  Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan penelitian ini, tujuan umum penelitian ini adalah untuk 

memperoleh data empiris mengenai variabel yang berhubungan dengan prestasi belajar 

siswa, iklim sekolah, dan  kecerdasan emosional. Secara khusus tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara iklim sekolah dengan prestasi belajar 

2. Untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional dengan prestasi belajar 

3. Untuk mengetahui hubungan secara bersama-sama antara iklim sekolah dan 

kecerdasan emosional dengan prestasi belajar 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 1 Samarinda, beralamat jalan Pahlawan 

No. 4, telpon (0541) 741995, Samarinda, Kalimantan Timur.  Pelaksanaan dimulai 

Oktober, Nopember dan Desember 2013 

 

C. Metode  Penelitian. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif korelasional, yaitu 

penelitian yang dirancang untuk menentukan tingkat hubungan variabel-variabel yang 

berbeda dalam suatu populasi. 

 

D. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII SMK Negeri 1 Samarinda. 

Jumlah populasi sebanyak 40 siswa X10 kelas= 400 siswa. Dipilihnya siswa SMK Negeri 

1 Samarinda berdasarkan pertimbangan bahwa sekolah tersebut kondisi sekolahnya sudah 

memenuhi standar kelayakan, sekolah tersebut kondisinya dalam keadaan normal (dalam 

statistik prestasi belajar disebut berdistribusi normal),  maksudnya keadaan siswa tersebut 

prestasi belajarnya  ada yang menonjol, normal dan kurang. Sarana prasarana yang ada di 

sekolah tersebut cukup memadai. Alasan dipilihnya Kelas XII untuk diteliti adalah kelas 

XII dianggap sudah dewasa sehingga kecerdasan emosional bisa dikontrol.   

2. Sampel  

Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII SMK 

Negeri 1 Samarinda. Jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian diambil 20% 

dari 400 siswa = 80, jadi setiap kelas diambil 8 siswa sebagai sampel dari 10 kelas. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002):  

“untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil 

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah 

subyeknya besar dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 % atau lebih, tergantung 

setidak-tidaknya dari: 

a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana.  

b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut 

banyak sedikitnya data.  



© falahyunus.wordpress.com                                                                                                                                                       25 

 

Studi Korelasi Antara Iklim Sekolah Dan Kecerdasan Emosional Dengan Prestasi Belajar Pada Siswa SMK Negeri 1 Samarinda  
 

 

c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian yang resikonya 

besar, tentu saja jika sampel besar, hasilnya akan lebih baik.”
52

  

 

E. Teknik  Pengumpulan  Data 

Pengumpulan data menggunakan cara dokumentasi untuk prestasi belajar yang ada 

di raport rata-rata semester 5 dan kuesioner untuk iklim sekolah dan kecerdasan 

emosional. Untuk Kuesioner menggunakan skala Likert. Dalam skala ini pernyataan-

pernyataan atau pertanyaan yang diajukan, baik yang positif maupun yang negatif dinilai 

oleh responden dengan 4 (empat) opsion. Dalam pemberian skor antara pernyataan atau 

pertanyaan positif dan negatif adalah kebalikannya. Dalam teknik pengumpulan data ini 

perlu dijelaskan terlebih dahulu jenis variabel, desain penelitian, definisi koseptual, 

definisi operasional dan kisi-kisi instrumen. Konstelasi hubungan antara variabel adalah 

sebagai berikut: 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

 

 

 

 

 

Keterangan  : 

 

X1 :  Iklim Sekolah 

X2 :  Kecerdasan Emosional 

Y :  Prestasi Belajar 

 

Gambar  1  Konstelasi Hubungan antara Kedua Variabel 

 

F.  Instrumen Penelitian 

Untuk memperoleh data tentang prestasi belajar, iklim sekolah dan kecerdasan 

emosional maka disusun instrumen penelitian melalui beberapa tahap yaitu : 1)  mengkaji 

semua teori yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diteliti, 2) menyusun 

indikator dari setiap variabel, 3) menyusun kisi-kisi, 4) menyusun butir-butir pernyataan 

                                                 
52

 Arikunto, Suharsimi, 2002. Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka 
Cipta, h. 212 
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dan menetapkan skala pengukuran, 5) uji coba instrumen, 6) analisis butir soal dengan 

menguji validitas dan reliabilitas. 

1. Prestasi Belajar 

a. Definisi Konseptual 

Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai siswa berupa perubahan peningkatan 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dicapai melalui aktivitas siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar 

b.  Definisi Operasional 

Prestasi belajar adalah hasil belajar dari suatu aktivitas belajar yang dilakukan 

berdasarkan pengukuran dan penilaian terhadap hasil kegiatan belajar dalam bidang 

akademik yang diwujudkan berupa angka-angka dalam raport. Pada penelitian ini 

menggunakan nilai raport kelas XII semester 1. 

c. Kisi-Kisi 

Adapun teknik pengumpulan data terhadap prestasi belajar ini adalah dengan 

mengambil data yang sudah tersedia, yaitu nilai rata-rata atau IP (indeks prestasi) pada 

semester satu sebagai subyek penelitian yang merupakan hasil penilaian oleh bapak dan 

ibu guru. Data dari prestasi belajar ini dikumpulkan dengan cara melihat hasil rapor 

semester 5 dari seluruh subyek penelitian.  

Penilaian prestasi belajar tersebut merupakan hasil evaluasi dari suatu proses 

belajar formal yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif (angka) yang terdiri antara 1 

sampai 10. Hasil ini dapat dilihat dari nilai rata-rata raport siswa yang diberikan oleh 

pihak guru dalam setiap masa akhir tertentu (6 bulan) untuk sekolah lanjutan.    

d. Kalibrasi  

Instrumen prestasi belajar mengambil nilai-rata-rata raport jadi dalam penelitian ini 

dianggap soal evaluasi belajar siswa telah dilakukan uji coba oleh guru masing-masing. 

Guru telah menyusun soal evaluasi menggunakan kisi-kisi soal berdasarkan tingkat 

kesukaran. Jadi soal evaluasi telah valid dan reliabel. 

 

2. Iklim Sekolah 

a. Definisi Konseptual 

Iklim sekolah adalah perasaan pribadi setiap anggota sekolah tentang pengalaman 

personel terhadap situasi dan kondisi lingkungan sekolahnya baik fisik maupun non fisik,  

dan merupakan perasaan negatif dan positif. 

b. Definisi Operasional 

Iklim sekolah adalah persepsi dari siswa tentang keadaan atau kondisi sekolah baik 

fisik maupun non fisik yang berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Iklim sekolah 

diukur melalui jawaban siswa terhadap pernyataan Kuesioner dalam kuesioner. Semakin 

tinggi skor yang dihasilkan dari kuesioner tersebut, maka diasumsikan semakin baik 

persepsi siswa terhadap iklim. 

c. Kisi-Kisi  

Data penelitian untuk iklim sekolah dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. 

Kuesioner iklim sekolah disusun berdasarkan tiga dimensi iklim sekolah  menurut Pintrich 

dan Schunk (1995), yaitu a sense of community and belongingness (Perasaaan sebagai 

bagian darikomunitas dan memiliki komunitas tersebut). wormth and civility in personal 

ralaions (Kehangatan dan kesopanan dalam hubungan personal), dan feelings of safety 

and security (Perasaan aman dan nyaman). Kuesioner digunakan untuk mengukur tentang 

persepsi siswa terhadap iklim sekolah. Kuesioner penelitian ini menggunakan skala Likert 
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yang terdiri dari 4 alternatif jawaban. Pilihan jawaban tersebut meliputi Sangat Setuju 

(SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).  

Penskoran masing-masing item untuk pernyataan item yang bersifat positif 

(favorable) adalah Sangat Setuju (SS) skornya 4, Setuju (S) skornya 3, Tidak Setuju (TS) 

skornya 2 dan Sangat Tidak Setuju (STS) skornya 1. Sedangkan pernyataan item yang 

bersifat negatif (unfavorable) penskorannya sebagai berikut Sangat Setuju (SS) skornya 1, 

Setuju (S) skornya 2, Tidak Setuju (TS) skornya 3 dan Sangat Tidak Setuju (STS) skornya 

4.  

Tabel  1 

Kisi-Kisi Iklim Sekolah  

Dimensi yang diukur Nomor item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Perasaaan    sebagai 

bagian darikomunitas 

dan memiliki komuni- 

tas tersebut 

1, 3, 4, 6, 7, 2, 5, 8 8 

Kehangatan dan keso 

panan dalam hubung- an 

personal 

9, 11, 13, 14, 15, 17, 

18, 19, 21, 22 

10, 12, 16, 20 14 

Perasaan  aman  dan 

nyaman 

23, 25, 27, 28, 29 24, 26, 30 8 

Jumlah 20 10 30 

 

Skala iklim sekolah disusun dengan menggunakan Skala Likert yang dimodifikasi 

yang terdiri dari 4 alternatif jawaban, dengan alasan : 

a).  Kategori indecisided, yaitu mempunyai arti ganda, bisa juga diartikan netral atau  

ragu-ragu 

b).  Dengan tersedianya jawaban di tengah, menimbulkan kecenderungan jawaban di 

tengah (central tendency effect) 

c).  Maksud jawaban dengan empat tingkat kategori untuk melihat kecenderungan 

pendapat responden kearah tidak sesuai, sehingga dapat mengurangi data 

penelitian yang hilang. (Sutrisno Hadi, 1991). 
53

 

d. Kalibrasi  

Uji coba instrumen kemandirian belajar terdiri dari 30 item. Untuk keperluan uji 

coba, peneliti menggunakan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Samarinda yang 

tidak menjadi sampel penelitian yaitu pada 20 siswa kelas XII.
54

 Uji coba ini bertujuan 

untuk mengetahui  tingkat validasi dan reliabilitas instrumen penelitian yang digunakan. 

Validitas instrumen diuji dengan menggunakan korelasi skor butir dengan skor total 

“Product Moment (Pearson)”. Analisis dilakukan terhadap semua instrumen dengan 

komputer program SPSS (Statistical Package for Social Science)  versi 11.00, dimana 

batas angka kritis 0,05 (lima perseratus). Kriteria pengujian dengan membandingkan 

antara r hitung  dengan  r tabel, jika r hitung > r tabel, maka instrumen dianggap valid, sebaliknya 

jika r hitung < r table maka dianggap tidak valid (drop), sehingga instrumen tidak dapat 

digunakan dalam penelitian.  
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 Sutrisno Hadi. 2000. Statistik 2. Yogyakarta : Andi Offset, h. 19-20 
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 Instrumen uji coba pada lampiran 1, h. 114-118 
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Menggunakan komputer program SPSS versi 11.00 dengan perintah [Analyze] 

[Scale] [Reliablity Analysis] maka akan muncul hasil analisis validitas dan reliabilitas 

yang dapat dirangkum sebagai berikut : 
55

 

 

Tabel 2 

Rangkuman validitas Instrumen Iklim Sekolah 

No. Item Korelasi Skor 

Item dengan Skor 

Total 

 

  kritis 

 

Keterangan 

1 0,4416 0,301 valid 

2 0,6405 0,301 valid 

3 0,6564 0,301 valid 

4 0,5756 0,301 valid 

5 0,5656 0,301 valid 

6 -0,2509 0,301 drop 

7 0,4709 0,301 valid 

8 0,6149 0,301 valid 

9 0,8474 0,301 valid 

10 0,7685 0,301 valid 

11 0,5101 0,301 valid 

12 0,6116 0,301 valid 

13 0,4082 0,301 valid 

14 0,6503 0,301 valid 

15 0,7658 0,301 valid 

16 0,5049 0,301 valid 

17 0,7015 0,301 valid 

18 0,6324 0,301 valid 

19 0,5427 0,301 valid 

20 0,8332 0,301 valid 

21 0,5139 0,301 valid 

22 0,6699 0,301 valid 

23 0,7742 0,301 valid 

24 0,6852 0,301 valid 

25 0,6636 0,301 valid 

26 0,5400 0,301 valid 

27 0,7752 0,301 valid 

28 0,4948 0,301 valid 

29 0,4449 0,301 valid 

30 0,2559 0,301 drop 

 

Dari hasil analisis instrumen yang disebarkan dalam uji coba sebanyak 30 butir 

pernyataan terdapat 28 butir yang valid, sehingga 2 butir invalid (drop), pada taraf 

signifikasi 0,05, n=20 dengan r table = 0,301. Butir yang invalid (drop) adalah nomor 6 dan 

30. 
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 Hasil penghitungan selengkapnya  pada lampiran 2, h. 119-121 
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Tabel 3 

Penyebaran Butir-Butir Kuesioner Iklim Sekolah  Setelah dilakukan Analisis Butir 

Dimensi yang diukur Nomor item 

Butir Yang Valid Butir Yang Gugur 

Perasaaan    sebagai 

bagian darikomunitas 

dan memiliki komuni- 

tas tersebut 

1, 2, 3, 4, 5,  7, 8 6 

Kehangatan dan keso 

panan dalam hubung- an 

personal 

9, 10, 11, 13, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22 

- 

Perasaan  aman  dan 

nyaman 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29 

30 

Jumlah 28 2 

 

Koefisien reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban 

butir-butir pernyataan yang diberikan oleh responden. Adapun alat analisisnya 

menggunakan metode belah dua (split half) dengan mengkorelasikan total skor ganjil 

lawan genap, selanjutnya dihitung reliabilitasnya menggunakan rumus “ Guttman Split-

half”. Perhitungan dilakukan dengan dibantu komputer program SPSS. Hasil koefisien 

reliabilitas instrumen kinerja guru adalah sebesar rII = 0,9191 dan memiliki nilai “ 

Guttman Split-half” lebih besar dari 0,70 yang berarti reliable atau memenuhi persyaratan. 

Menurut Sugiyono, pemberian interpelasi terhadap reliabilitas (rII) pada umumnya 

digunakan patokan sebagai berikut : 1) Reliabilitas (rII) uji coba sama dengan atau lebih 

dari 0,70 berarti hasil uji coba tesnya memiliki reliabilitas tinggi, 2) Reliabilitas (rII) uji 

coba kurang dari 0,70 berarti hasil uji coba tesnya memiliki reliabilitas kurang (un-

reliable).
56

 

 

3. Kecerdasan Emosional 

a. Definisi Konseptual 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan siswa untuk mengenali emosi diri, 

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

kemampuan untuk membina hubungan (kerjasama) dengan orang lain. 

b. Definisi Operasional 

Kecerdasan emosional adalah persepsi siswa pada dirinya sendiri berkaitan dengan 

kemampuan  untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, 

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

(kerjasama) dengan orang lain. Kecerdasan emosional diukur melalui penilaian siswa 

terhadap dirinya sendiri melalui pernyataan Kuesioner dalam kuesioner. Semakin tinggi 

skor yang dihasilkan dari kuesioner tersebut, maka diasumsikan semakin baik persepsi 

siswa terhadap kecerdasan emosional. 

c. Kisi-Kisi  

Data penelitian untuk kecerdasan emosional dikumpulkan dengan menggunakan 

penilaian siswa terhadap dirinya sendiri. Penilaian kecerdasan emosional siswa disusun 
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berdasarkan 5 dimensi menurut Salovey dalam Goleman (2002) menempatkan kecerdasan 

pribadi Gardner dalam definisi dasar tentang kecerdasan emosional yang dicetuskannya 

dan memperluas kemampuan tersebut menjadi lima kemampuan utama, yaitu : mengenali 

emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain dan 

membina hubungan. 

Penilaian sendiri digunakan untuk mengukur tentang kecerdasan emosional. 

Penilain sendiri dalam penelitian ini menggunakan skala Likert yang terdiri dari 4 

alternatif jawaban. Pilihan jawaban tersebut meliputi Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak 

Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS).  

Penskoran masing-masing item untuk pernyataan item yang bersifat positif 

(favorable) adalah Sangat Sesuai (SS) skornya 4, Sesuai (S) skornya 3, Tidak Sesuai (TS) 

skornya 2 dan Sangat Tidak Sesuai (STS) skornya 1. Sedangkan pernyataan item yang 

bersifat negatif (unfavorable) penskorannya sebagai berikut Sangat Sesuai (SS) skornya 1, 

Sesuai (S) skornya 2, Tidak Sesuai (TS) skornya 3 dan Sangat Tidak Sesuai (S) skornya 4.  

 

Tabel 4 

Kisi-Kisi Kuesioner Kecerdasan Emosional 

Dimensi yang diukur Nomor item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Mengenali emosi diri 1, 3, 4, 5, 2,  6 6 

Mengelola emosi 7, 9, 10, 11 8, 12 6 

Memotivasi diri sendiri 13, 15, 16, 17 14, 18 6 

Mengenali emosi orang 

lain 

19, 21, 22, 23 20, 24 6 

Membina Hubungan 25, 27, 28, 29 26, 30 6 

Jumlah 20 10 30 

 

Skala kecerdasan emosional disusun dengan menggunakan Skala Likert yang 

dimodifikasi yang terdiri dari 4 alternatif jawaban, dengan alasan : 

a). Kategori indecisided, yaitu mempunyai arti ganda, bisa juga diartikan netral atau  ragu-

ragu 

b). Dengan tersedianya jawaban di tengah, menimbulkan kecenderungan jawaban di tengah 

(central tendency effect) 

c). Maksud jawaban dengan empat tingkat kategori untuk melihat kecenderungan pendapat 

responden kearah tidak sesuai, sehingga dapat mengurangi data penelitian yang hilang. 

(Sutrisno Hadi). 
57

 

d. Kalibrasi  

Uji coba instrumen kemandirian belajar terdiri dari 30 item. Untuk keperluan uji 

coba, peneliti menggunakan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Samarinda yang 

tidak menjadi sampel penelitian yaitu pada 20 siswa kelas XII.
58

 Uji coba ini bertujuan 

untuk mengetahui  tingkat validasi dan reliabilitas instrumen penelitian yang digunakan. 

Validitas instrumen diuji dengan menggunakan korelasi skor butir dengan skor total 

“Product Moment (Pearson)”. Analisis dilakukan terhadap semua instrumen dengan 

                                                 
57

 Sutrisno Hadi, loc. cit  
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 Instrumen uji coba pada lampiran 1, h. 114-118 
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komputer program SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 11.00, dimana 

batas angka kritis 0,05 (lima perseratus). Kriteria pengujian dengan membandingkan 

antara r hitung  dengan  r tabel, jika r hitung > r tabel, maka instrumen dianggap valid, sebaliknya 

jika r hitung < r table maka dianggap tidak valid (drop), sehingga instrumen tidak dapat 

digunakan dalam penelitian. 

Menggunakan komputer program SPSS versi 11.00 dengan perintah [Analyze] 

[Scale] [Reliablity Analysis] maka akan muncul hasil analisis validitas dan reliabilitas 

yang dapat dirangkum sebagai berikut : 
59

 

Tabel 5 

Rangkuman validitas Instrumen Kecerdasan Emosional 

No. Item Korelasi Skor 

Item dengan Skor 

Total 

 

  kritis 

 

Keterangan 

1 0,5800 0,301 valid 

2 0,5904 0,301 valid 

3 0,7352 0,301 valid 

4 -0,4295 0,301 drop 

5 0,5979 0,301 valid 

6 0,6373 0,301 drop 

7 0,4923 0,301 valid 

8 -0,3975 0,301 drop 

9 0,8100 0,301 valid 

10 0,5904 0,301 valid 

11 0,4999 0,301 valid 

12 0,7676 0,301 valid 

13 0,4709 0,301 valid 

14 0,6954 0,301 valid 

15 0,7352 0,301 valid 

16 0,3964 0,301 valid 

17 0,6755 0,301 valid 

18 0,4298 0,301 valid 

19 0,7134 0,301 valid 

20 0,7352 0,301 valid 

21 0,6302 0,301 valid 

22 0,5690 0,301 valid 

23 0,5228 0,301 valid 

24 0,7915 0,301 valid 

25 0,1700 0,301 drop 

26 0,6095 0,301 valid 

27 0,7505 0,301 valid 

28 0,4984 0,301 valid 

29 0,5157 0,301 valid 

30 0,4999 0,301 valid 
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 Hasil penghitungan selengkapnya  pada lampiran 2, h. 122-124 
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Dari hasil analisis instrumen yang disebarkan dalam uji coba sebanyak 30 butir 

pernyataan terdapat 27 butir yang valid, sehingga 3 butir invalid (drop), pada taraf 

signifikasi 0,05, n=20 dengan r table = 0,301. Butir yang invalid (drop) adalah nomor 4, 8 

dan 25. 

Tabel 6 

Penyebaran Butir-Butir Kuesioner Kecerdasan Emosional Setelah dilakukan 

Analisis Butir 

Dimensi yang diukur Nomor item 

Butir Yang Valid Butir Yang Gugur 

Mengenali emosi diri 1, 2, 3, 4, 5, 6 4 

Mengelola emosi 7, 9, 10, 11, 12 8 

Memotivasi diri sendiri 13, 14, 15, 16, 17 - 

Mengenali emosi orang 

lain 

19, 21, 22, 23, 24 - 

Membina Hubungan 26, 27, 28, 29,30 25 

Jumlah 27 3 

 

Koefisien reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban 

butir-butir pernyataan yang diberikan oleh responden. Adapun alat analisisnya 

menggunakan metode belah dua (split half) dengan mengkorelasikan total skor ganjil 

lawan genap, selanjutnya dihitung reliabilitasnya menggunakan rumus “ Guttman Split-

half”. Perhitungan dilakukan dengan dibantu komputer program SPSS. Hasil koefisien 

reliabilitas instrumen kinerja guru adalah sebesar rII = 0,8475 dan memiliki nilai “Guttman 

Split-half” lebih besar dari 0,70 yang berarti reliable atau memenuhi persyaratan. 

Menurut Sugiyono, pemberian interpelasi terhadap reliabilitas (rII) pada umumnya 

digunakan patokan sebagai berikut : 1) Reliabilitas (rII) uji coba sama dengan atau lebih 

dari 0,70 berarti hasil uji coba tesnya memiliki reliabilitas tinggi, 2) Reliabilitas (rII) uji 

coba kurang dari 0,70 berarti hasil uji coba tesnya memiliki reliabilitas kurang (un-

reliable).
60

 

 

G.  Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data menggunakan uji statistik korelasi dan regresi berganda. 

Analisis korelasi dan regresi berganda ini adalah analisis tentang hubungan antara satu 

dependen variabel dengan dua atau lebih independen variabel. Penelitian ini menggunakan 

tiga buah instrumen yang berasal dari kajian teoritis dan instrumen tersebut telah diadakan 

uji cobakan untuk mengetahui validitasnya. 

1. Statistik Deskriptif 

 Adapun dalam deskripsi data ini yang disajikan dengan bentuk distribusi 

frekuensi, total skor, harga skor rata-rata, simpangan baku, varians, skor maksimum dan 

skor minimum. 

Menentukan luas penyebaran nilai dari Anas Sudijono untuk membuat kategori 

dan interpretasi data, rumusnya sebagai berikut :   

Total range : 

R = H – L + 1 
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dimana: 

 R = Total range 

 H = Skor maksimum 

 L = Skor minimum 

 1 = Bilangan konstan 

Banyaknya interval = 
I

R
 

Dimana : 

 R = Total range 

 i  = Interval 
61

 

 

2. Uji Persyaratan Data 

       Sebelum pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian persyaratan data 

yaitu : 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul 

berdistribusi normal atau tidak. Dengan uji normalitas akan diketahui sampel yang diambil 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Apabila pengujian normal, 

maka hasil perhitungan statistik dapat digeneralisasi pada populasinya.  

Uji normalitas dilakukan menggunakan komputer program SPSS (Statistical 

Package for Social Science)  versi 11.00 Dalam penelitian ini uji normalitas dapat 

digunakan uji Kolmogorov-smirnov, kriterianya adalah signifikansi untuk uji dua sisi hasil 

perhitungan lebih besar dari > 0, 05  berarti berdistribusi normal. 
62

 

b. Uji Homogenitas 

Uji ini dimaksudkan untuk menguji kesamaan varians populasi yang berdistribusi 

normal. Uji homogenitas menggunakan uji Harley. Menurut Agus Irianto, uji harley 

merupakan uji homogenitas variansi yang sangat sederhana karena cukup membandingkan 

variansi terbesar dengan variansi terkecil. 
63

 

Adapun kriteria pengujian adalah terima Ho jika F (max) hitung < F (max) table yang bererti 

varians (variance) ketiga kelompok 

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis menggunakan bantuan komputer program SPSS (Statistical Package 

for Social Science)  versi 11.00 untuk melakukan penghitungan data. Untuk menganalisis 

hipotesis, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut : 

a. Regresi dan Korelasi  

Uji regresi digunakan untuk melakukan prediksi seberapa jauh nilai variabel bebas 

bila nilai variabel terikat berubah. Uji korelasi digunakan untuk menganalisis kuatnya 

hubungan antar variabel.  

Uji korelasi sederhana digunakan untuk menguji hipotesis pertama dan hipotesis 

kedua. Teknik korelasi sederhana yang digunakan adalah korelasi product moment dari 
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Pearson. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel bebas 

dengan terikatnya.   

Adapun interpretasi tingkat keeratan hubungan antara variabel X dengan Y 

(variabel bebas dengan variabel tergantung), digunakan tabel interpretasi koefisien 

korelasi dalam Sugiyono (2000:149) sebagai berikut: 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,00 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat kuat 

 

b. Uji  Regresi dan Korelasi Ganda Sederhana 

Uji korelasi ganda digunakan untuk menguji hipotesis ketiga. Teknik korelasi 

ganda yang digunakan adalah korelasi product moment dari Pearson. Hal ini dimaksudkan 

untuk melihat apakah terdapat korelasi yang berarti apabila kedua variabel bebas secara 

bersama-sama dikorelasikan dengan variabel terikatnya.  

c. Perhitungan Koefisien Determinasi 

Perhitungan terhadap koefisien determinasi dimaksudkan untuk menganalisis 

seberapa besar (dinyatakan dalam prosentase) kontribusi variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

d. Uji Keberartian Korelasi Parsial 

Uji ini dimaksudkan untuk melihat keberartian antara variabel terikat dengan salah 

satu variabel bebas jika variabel bebas lainnya dikontrol 

 

H.  Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  :   

1. H0  :      y1   =   0   

            H1  :      y1    =  0 

2. H0  :      y2    =  0 

            H1  :      y2   =   0 

3. H0  :      y1.2 =   0 

            H1  :      y1.2 =   0 

Keterangan  : 

H0 :  adalah hipotesis nol. 

H1 :  adalah hipotesis alternatif 

 y1 : adalah koefisien korelasi  antara  iklim sekolah dengan prestasi  

             Belajar 

 y2 : adalah koefisien korelasi antara kecerdasan emosional dengan     

             Prestasi  belajar. 

 y12 : adalah   koefisien    korelasi   ganda  antara  iklim  sekolah  dan  

             kecerdasan emosional dengan prestasi belajar. 
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B A B   IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Deskripsi Data 

Deskripsi data yang akan disajikan dari hasil penelitian ini adalah untuk 

memberikan gambaran secara umum mengenai penyebaran data yang diperoleh di 

lapangan. Data yang disajikan berupa data mentah yang diolah menggunakan teknik 

statistik deskripsi. Adapun dalam deskripsi data ini yang disajikan dengan bentuk 

distribusi frekuensi, total skor, harga skor rata-rata, simpangan baku, varians, skor 

maksimum dan skor minimum. Deskripsi data berguna untuk menjelaskan penyebaran 

data menurut frekuensinya, untuk menjelaskan kecenderungan terbanyak, untuk 

menjelaskan kecenderungan tengah, untuk menjelaskan pola penyebaran (maksimum–

minimum), untuk menjelaskan pola penyebaran data atau homogenitas data. 

Berdasarkan judul dan perumusan masalah penelitian dimana penelitian ini terdiri 

dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat, yakni meliputi data prestasi belajar (Y), 

iklim sekolah (X1), dan kecerdasan emosional (X2). Sampel yang diambil  data dalam 

penelitian ini adalah 80 siswa  kelas XII  SMK Negeri 1 Samarinda. Deskripsi dari 

masing-masing variabel berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 80 sebagi berikut  

 

1. Data Prestasi Belajar (Y) 

Mengenai data dari hasil penelitian untuk variabel terikat yaitu prestasi belajar (Y) 

yang berupa nilai rata-rata semester I diperoleh nilai  terendah 60 sampai dengan nilai  

tertinggi 90. Deskipsi data prestasi belajar dengan jumlah total skor yaitu 6153, rata-rata 

nilai (M) yaitu 76,91 kriteria C (cukup lulus)  simpangan baku (SD) yaitu 6,047 dan 

varians yaitu 36,566. Sebaran data variabel prestasi belajar (Y) dapat diperhatikan pada 

daftar distribusi frekuensi di bawah ini : 

Tabel 7 

Distribusi Frekuensi Nilai Prestasi belajar (Y) 

 

Interval Kategori F % 

86 - 100  Baik Sekali (A) 4 5,0 

71 – 85  Baik (B) 54 67,5 

56 – 70  Cukup (C) 22 27,5 

41 - 55  Kurang (D) - - 

Jumlah 80 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disusun grafik prestasi belajar (Y) sebagai berikut : 
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Gambar 2.  Grafik Frekuensi  Prestasi belajar (Y) 

 

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat pasang surutnya nilai jawaban siswa, 

terdapat distribusi frekuensi yaitu 54 siswa dengan  nilai antara 71-85, 22 siswa dengan 

nilai antara 56-70,  2 siswa dengan nilai antara 86-100.  

 

2. Data Iklim sekolah  (X1) 

Data dari hasil penelitian mengenai variabel bebas pertama  yaitu iklim sekolah  

(X1) yang dijaring melalui penyebaran angket kuesioner tentang iklim dengan jumlah 

pertanyaan sebanyak 28 butir instrumen dengan penggunaan skala pilihan jawaban skala 4 

(lima) dengan skor empirik menyebar dari skor terendah 79 sampai dengan skor tertinggi 

112, dengan skor total yaitu 7029, rata-rata (M) yaitu 87,86,  simpangan baku (SD) yaitu  

6,447 dan dan varians yaitu 41,563. Sebaran data variabel iklim sekolah (X1) dapat dilihat 

pada daftar distribusi frekuensi di bawah ini  

 

Tabel 8 

Distribusi Frekuensi Iklim sekolah (X1) 

 

Interval Kategori F % 

103-112  Baik Sekali (A) 1 1,3 

92- 102  Baik (B) 18 22,5 

81– 91  Cukup (C) 49 61,3 

70- 80  Kurang (D) 13 16,3 

Jumlah 80 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disusun grafik  iklim sekolah (X1) sebagai berikut : 
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Gambar 3: Grafik  Frekuensi Iklim sekolah (X1) 

 

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat pasang surutnya skor jawaban siswa,  

terdapat distribusi frekuensi yaitu 49 siswa dengan skor antara 81-91, 18 siswa dengan 

skor antara 92-102, 13 siswa dengan skor antara 70-80, 1 siswa dengan skor 103-112. 

 

3. Data Kecerdasan Emosional  (X2) 

Data dari hasil penelitian mengenai variabel bebas kedua  yaitu kecerdasan 

emosional (X2) melalui penyebaran penilaian sendiri terhadap kecerdasan emosional siswa 

dengan jumlah penyataan sebanyak 27 butir instrumen dengan penggunaan skala pilihan 

jawaban skala 4 (lima) dengan skor empirik menyebar dari skor terendah 75 sampai 

dengan skor tertinggi 105 dengan skor total yaitu 6650 rata-rata (M) yaitu 83,13, 

simpangan baku (SD) yaitu 6,047 dan varians yaitu 36,566. Sebaran data variabel 

kecerdasan emosional (X2) dapat dilihat pada daftar distribusi frekuensi di bawah ini : 

 

Tabel 9 

Distribusi Frekuensi Skor Kecerdasan emosional (X2) 

 

Interval Kategori F % 

 99 - 106  Sangat Sesuai (A) 2 2,5 

91 – 98  Sesuai (B) 6 7,5 

83 – 90  Cukup Sesuai (C) 26 32,5 

75 – 82  Kurang Sesuai (D) 46 57,5 

Jumlah 80 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disusun grafik kecerdasan emosional (X2) sebagai 

berikut : 
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Gambar 4.  Grafik Frekuensi Skor Kecerdasan emosional  (X2) 

 

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat pasang surutnya skor kecerdasan 

emosional siswa, terdapat distribusi frekuensi yaitu 46 siswa dengan skor antara 75-82, 26 

siswa dengan skor antara 83-90, 6 siswa dengan skor antara 91-98, dan 2 siswa dengan 

skor 99-106. 

Dari data tersebut dapat direkapitulasi angka statistik dari variabel prestasi belajar 

(Y), iklim sekolah (X1) dan kecerdasan emosional (X2), berdasarkan hasil perhitungan 

komputer program SPSS,  pada perintah [Analyze] [descriptive statistics] [descrptive]  

menghasilkan output (keluaran) sebagai berikut : 

Tabel 10 

Descriptive Statistics 

Descriptive Statistics

80 79 112 7029 87,86 6,447 41,563

80 75 105 6650 83,13 6,047 36,566

80 60 90 6153 76,91 7,121 50,714

80

IKLIM_S

KEC_EM

PREST_B

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Sum Mean Std.  Dev iation Variance

 
 

B. Pengujian Persyaratan Analisis 

Untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang berarti maka perlu diadakan analisis 

data. Analisis data dimaksudkan untuk melakukan pengujian hipotesis dan menjawab 

rumusan masalah yang telah diajukan. Untuk melakukan analisis regresi, korelasi maupun 

pengujian hipotesis terlebih dulu dilakukan pengujian persyaratan analisis variabel prestasi 

belajar (Y), iklim sekolah (X1) dan kecerdasan emosional (X2).  

Karena instrumen penelitian ini menggunakan skala interval maka persyaratan 

analisis yang dimaksud tersebut adalah (1) syarat normalitas, (2) syarat homogenitas. 

 

1. Uji Normalitas Data 

Data dalam penelitian harus normal artinya data yang dihubungkan berdistribusi 

normal, maka perlu uji normalitas. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan 

metode Kolmogorov-Smirnov, dengan taraf signifikansi yang digunakan sebagai aturan 
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untuk menerima atau menolak pengujian normalitas atau ada tidaknya suatu distribusi data 

adalah α = 0,05. Adapun kaidah keputusan :  

Jika, D hitung >  D tabel, maka distribusi data tidak normal 

Jika, D hitung < D tabel, maka distribusi data normal 

a. Uji Normalitas Data Prestasi Belajar 

Perhitungan normalitas menggunakan komputer program SPSS for windows versi 

11.00.  Berdasarkan perhitungan normalitas pada variabel                 iklim sekolah (X1) 

pada perintah [Analyze] [Non Parametric Tests] [Sample K-S] diperoleh output (keluaran) 

sebagai berikut : 

Tabel 11 

Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk Prestasi Belajar (Y) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

80

76,91

7,121

,144

,132

-,144

1,289

,072

N

Mean

Std.  Dev iation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov -Smirnov  Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

PREST_B

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 

 
Hasil uji dapat dilihat pada nilai Kolmogorov –Smirnov Z, dengan hasil 1,289. 

Langkah selanjutnya membandingkan dengan tabel Kolmogorov-Smirnov. Apabila kita 

menoleransi tingkat kesalahan () sebesar 0,05, maka dengan jumlah n=80 diperoleh D 

tabel1,36, berati  D hitung (1,289) < D tabel (1,36) maka distribusi data normal.  

 

b. Uji Normalitas Data Iklim Sekolah 

Perhitungan normalitas menggunakan komputer program SPSS for windows versi 

11.00. Berdasarkan perhitungan normalitas pada variabel                 iklim sekolah (X1) 

pada perintah [Analyze] [Non Parametric Tests] [Sample K-S] diperoleh output (keluaran) 

sebagai berikut : 
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Tabel 12 

 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk Iklim Sekolah (X1) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

80

87,86

6,447

,095

,095

-,085

,851

,464

N

Mean

Std.  Dev iat ion

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negativ e

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

IKLIM_S

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 

 
 

Hasil uji dapat dilihat pada nilai Kolmogorov –Smirnov Z, dengan hasil 0,851. 

Langkah selanjutnya membandingkan dengan tabel Kolmogorov-Smirnov. Apabila kita 

menoleransi tingkat kesalahan () sebesar 0,05, maka dengan jumlah n=80 diperoleh D 

tabel1,36, berati  D hitung (0,851) < D tabel (1,36) maka distribusi data normal.  

 

c. Uji Normalitas Data Kecerdasan Emosional 

 Perhitungan normalitas menggunakan komputer program SPSS for windows versi 

11.00.  Berdasarkan perhitungan normalitas pada variabel Kecerdasan Emosional (X2) 

pada perintah [Analyze] [Non Parametric Tests] [Sample K-S] diperoleh output (keluaran) 

sebagai berikut : 

Tabel 13 

 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk Variabel 

Kecerdasan Emosional (X2) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

80

83,13

6,047

,149

,149

-,090

1,331

,058

N

Mean

Std.  Dev iat ion

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negativ e

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

KEC_EM

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 

 
 

Hasil uji dapat dilihat pada nilai Kolmogorov –Smirnov Z, dengan hasil 1,331. 

Langkah selanjutnya membandingkan dengan tabel Kolmogorov-Smirnov. Apabila kita 
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menoleransi tingkat kesalahan () sebesar 0,05, maka dengan jumah n=80 diperoleh 

Dhitung 1,36 berati  D hitung (1,331) < D tabel (1,36) maka distribusi data normal.        .   

 

Tabel 14 

Rangkuman Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Tests 

                  

Nomor 

 

Variabel 

Harga 

Dhitung 

Tertinggi 

Harga  

D tabel 

 

Keterangan 

         

1 Y 1,289 1,36 Normal 

2 X1 0,851 1,36 Normal 

3 X2 1,331 1,36 Normal 

     

 

2. Uji Homogenitas 

Homogen artinya data yang dibandingkan (dikomparasikan) sejenis (bersifat 

homogen), maka perlu uji homogenitas. Uji homogenitas yang dilaksanakan dalam 

penelitian ini yaitu uji Harley.  Uji Harley merupakan uji homogenitas variansi yang 

sangat sederhana karena cukup membandingkan variansi terbesar dengan variansi terkecil. 

Adapun kriteria pengujian adalah terima Ho jika F (Max) hitung < F (Max) tabel yang berarti 

varians (variance) ketiga kelompok homogen. 

Berdasarkan data penelitian ini diperoleh Variance untuk  iklim sekolah (Sd X1
2
 ) = 

41,563,  Variance untuk Kecerdasan Emosional  (Sd X2
2
 ) = 36,566, Variance untuk 

Prestasi Belajar  (Sd y
2
 ) = 50,714, 

F (Max) hitung = 50,714/36,566 = 1,386 

F (Max) tabel  = 15,50 (n-1=3, k=3) 

Dapat disimpulkan bahwa menerima Ho karena F (Max) hitung < F (Max) tabel yang 

berarti varians (variance) ketiga kelompok adalah homogen. 

 

C. Uji Hipotesis 

 Hasil pengujian persyaratan analisis tersebut menunjukkan bahwa skor setiap 

variabel penelitian telah memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian statistik lebih lanjut, 

yaitu pengujian hipotesis.  

 Teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel-

variabel tersebut adalah teknik statistik korelasi  product moment dan regresi,  baik secara 

sederhana dan ganda. Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya hubungan dari 

variabel (X) terhadap variabel (Y). 

1. Hubungan Antara Iklim sekolah  (X1) Terhadap  Prestasi belajar (Y)  

 Hipotesis pertama berbunyi : Ada hubungan yang signifikan antara iklim sekolah 

dengan prestasi belajar. Untuk  pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi dan 

korelasi sederhana terhadap dua variabel iklim sekolah  atas prestasi belajar. 

a. Persamaan Regresi 

 Penghitungan menggunakan SPSS for windows versi 11.00 pada perintah 

[Analyze] [Regression] [Linear] diperoleh output (keluaran) sebagai berikut: 
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Tabel 15  

Persamaan regresi dan kelineran regresi antara Iklim Sekolah dengan Prestasi 

Belajar  

Coefficientsa

45,122 10,410 4,334 ,000

,362 ,118 ,328 3,062 ,003

(Constant)

IKLIM_S

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent  Variable: PREST_Ba. 

 
 Berdasarkan tabel di atas ditemukan konstanta atau a sebesar 45,122 (nilai Y) dan 

iklim sekolah atau b sebesar  0,362 (sebagai tingkat kemiringan garis X1), t hitung 3,062 

dengan taraf signifikansi   = 0,003 . Karena signifikansi pada t table < 0.05 dan 0.01 maka 

signifikansi pada  = 5%.  

 Maka dapat digambarkan bentuk hubungan antara kedua variabel tersebut dengan 

persaman regresi 
1X 0,362    122,45 Ŷ  , adalah signifikansi positif dan linier. Persamaan 

tersebut dapat ditunjukkan melalui diagram grafik sebagai berikut : 

10

100

Y

35 75 90 110 130

30

80

90

1X 0,362    122,45 Ŷ 

110

 
 

Gambar 5 : Garis Regresi Iklim Sekolah (X1) dengan Prestasi Belajar (Y) 

 

Persamaan regresi   tersebut dapat untuk menjelaskan ramalan (forecasting). 

Dengan hasil pengujian tersebut, maka dinyatakan bahwa persamaan regresi 

1X 0,362    122,45 Ŷ   sangat signifikan dan linier, artinya setiap peningkatan satu skor 

Iklim sekolah (X1) akan diikuti oleh kenaikan Prestasi belajar (Y) sebesar 0,362 dan pada 

konstanta 45,122. Misalnya nilai Iklim sekolah = 50, maka nilai rata-rata Prestasi belajar 

adalah : (50)  0,362    122,45 Ŷ  = 63,222. 

Jadi diperkirakan nilai rata-rata prestasi belajar sebesar 63,222. Dari persamaan 

regresi di atas dapat diartikan bahwa, nilai Iklim Sekolah bertambah 1, maka nilai rata-rata 

Prestasi Belajar akan bertambah 0,362 atau setiap nilai Iklim sekolah bertambah 10 maka 

nilai rata-rata Prestasi belajar akan bertambah 3,62. 

b. Uji Signifikansi Persamaan Regresi 

X1 
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 Selanjutnya untuk mengetahui derajat signifikansi dilakukan Uji F, penghitungan 

menggunakan SPSS versi 11.00 pada perintah [Analyze] [Compare Means] [One Way 

ANOVA] diperoleh output (keluaran) sebagai berikut : 

 

Tabel 16 

  Daftar ANOVA untuk Uji Signifikansi 
1X 0,610    211,12 Ŷ   

ANOVAb

429,858 1 429,858 9,375 ,003a

3576,530 78 45,853

4006,388 79

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), IKLIM_Sa. 

Dependent Variable: PREST_Bb. 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa uji signifikansi regresi, dari 

tabel ANOVA harga Fhitung = 9,375 > harga Ftabel = 3,96 pada taraf 0,01 dengan dk 

pembilang 1 dan penyebut  (n-2)= 79. Dengan demikian regresi Y atas X1 disimpulkan 

“koefisien arah regresi berarti” 

c. Uji Linieritas 

 

Tabel 17 

Daftar ANOVA untuk Linieritas Regresi 
1X 0,610    211,12 Ŷ   

ANOVA

PREST_B

1530,799 23 66,556 1,506 ,108

429,858 1 429,858 9,724 ,003

1100,941 22 50,043 1,132 ,344

2475,589 56 44,207

4006,388 79

(Combined)

Weighted

Dev iation

Linear Term

Between

Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 
 

Berdasarkan tabel  dapat disimpulkan bahwa  uji linieritas dari tabel ANOVA 

harga Fhitung = 1,132 < Ftabel = 1,76 pada taraf 0,01 dengan dk pembilang (k-2) = 22 dan 

penyebut (n-k) = 56. Dengan demikian disimpulkan bahwa bentuk regresi Y atas X1 

adalah “regresi linier”  
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d. Hubungan Variabel X1 dengan Y 

Tabel 18 

 Koefisien Korelasi antara  Iklim Sekolah  dengan Prestasi Belajar  

Model Summary

,328a ,107 ,096 6,771 ,107 9,375 1 78 ,003

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

R Square

Change F Change df 1 df 2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors:  (Constant), IKLIM_Sa. 

 
 

 Berdasarkan tabel di atas ditemukan Koefisien Korelasi Iklim sekolah (X1) 

dengan Prestasi Belajar (Y) adalah y1 = 0,328. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan positif antara Iklim Sekolah dengan Prestasi Belajar. Berarti 

semakin anak berprestasi maka dapat ditentukan oleh Iklim Sekolah sebagai pemicunya. 

 Koefisien Determinasi ( y1
2
) = 0,107, mempunyai arti bahwa bahwa 10,7% 

variasi Prestasi belajar  (Y) dapat dijelaskan oleh Iklim Sekolah (X1) melalui regresi 

1X 0,362    122,45 Ŷ  . Sedang 89,3% variasi Prestasi Belajar (Y) disebabkan oleh faktor 

lain. 

e. Uji Signifikansi Korelasi Parsial 

 Pengujian signifikansi koefisien korelasi parsial menggunakan aplikasi SPSS versi 

11.000 dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 19 

 Uji    signifikansi    Koefisien    Parsial   Iklim Sekolah (X1)dengan Prestasi Belajar 

(Y)  dengan  mengontrol  Kecerdasan Emosional (X2) 

 

P A R T I A L   C O R R E L A T I O N   C O E F F I C I E N T S 

 

Controlling for..    KEC_EM 

 

             IKLIM_S    PREST_B 

 

IKLIM_S       1,0000      ,0838 

             (    0)    (   77) 

             P= ,       P= ,463 

 

PREST_B        ,0838     1,0000 

             (   77)    (    0) 

             P= ,463    P= , 

 

(Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 

 

" , " is printed if a coefficient cannot be computed 
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 Kekuatan hubungan antara variabel Iklim Sekolah (X1) dengan Prestasi Belajar (Y) 

apabila dilakukan pengontrolan terhadap Kecerdasan Emosional (X2), diperoleh koefisien 

korelasi parsial antara Iklim Sekolah  (X1) dengan Prestasi Belajar (Y) sebesar 0,0838. 

Dibandingkan dengan korelasi antara antara Iklim Sekolah (X1) dengan Prestasi 

Belajar (Y) tanpa variabel pengontrol diperoleh y1 = 0,328 dengan adanya variabel 

pengontrol berupa Kecerdasan Emosional (X2) turun menjadi 0,0838 sedang tanda 

korelasi masih positif. Hal ini berarti dengan memperhitungkan besarnya Kecerdasan 

Emosional (X2), masih ada korelasi yang positif antara  Iklim Sekolah (X1) dengan 

Prestasi Belajar (Y). Sehingga semakin tinggi Kecerdasan Emosional (X2), jika Prestasi 

Kerja (Y) meningkat, maka ada kecenderungan Iklim Sekolah (X1) akan semakin 

meningkat, demikian sebaliknya.  

Jadi uji signifikansi koefisien korelasi parsial dapat disimpulkan bahwa dengan 

mengontrol Kecerdasan Emosional (X2) ternyata juga terdapat Hubungan positif antara 

Iklim Sekolah (X1) dengan Prestasi Belajar (Y). Bisa dikatakan ada Hubungan yang 

signifikan antara Iklim Sekolah (X1) dengan Prestasi Belajar  (Y) apabila Kecerdasan 

Emosional (X2) tetap. 

 

2. Hubungan Antara Kecerdasan Emosional (X2) Terhadap  Prestasi Belajar (Y)  

 Hipotesis kedua berbunyi : Ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan 

emosional dengan prestasi belajar. Untuk  pengujian hipotesis menggunakan analisis 

regresi dan korelasi sederhana terhadap dua variabel iklim sekolah  atas prestasi belajar. 

a. Persamaan Regresi 

 Penghitungan menggunakan SPSS for windows versi 11.00 pada perintah 

[Analyze] [Regression] [Linear] diperoleh output (keluaran) sebagai berikut: 

Tabel 20 

Persamaan regresi dan kelineran regresi antara Kecerdasan Emosional dengan 

Prestasi Belajar  

 
Coefficientsa

33,293 9,949 3,346 ,001

,525 ,119 ,446 4,396 ,000

(Constant)

KEC_EM

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: PREST_Ba.  
 

 Berdasarkan tabel di atas ditemukan konstanta atau a sebesar 33,293 (nilai Y) dan 

Kecerdasan Emosional atau b sebesar  0,525 (sebagai tingkat kemiringan garis X2), t hitung 

4,396 dengan taraf signifikansi   = 0,000. Karena signifikansi pada t table < 0,05 dan 0,01 

maka signifikansi pada  = 5%.  

 Maka dapat digambarkan bentuk hubungan antara kedua variabel tersebut dengan 

persaman regresi 
2X 0,525    293,33 Ŷ  , adalah signifikansi positif dan linier. 

Persamaan tersebut dapat ditunjukkan melalui diagram grafik sebagai berikut : 
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Gambar 5 : Garis Regresi Kecerdasan Emosional  (X2) dengan Prestasi Belajar (Y) 

 

Persamaan regresi   tersebut dapat untuk menjelaskan ramalan (forecasting). 

Dengan hasil pengujian tersebut, maka dinyatakan bahwa persamaan regresi 

2X 0,525    293,33 Ŷ   sangat signifikan dan linier, artinya setiap peningkatan satu skor 

Kecerdasan Emosional (X2) akan diikuti oleh kenaikan Prestasi belajar (Y) sebesar 0,525 

dan pada konstanta 33,292. Misalnya nilai Kecerdasan Emosional = 50, maka nilai rata-

rata Prestasi belajar adalah : (50)  0,525    293,33 Ŷ  = 59,542 

Jadi diperkirakan nilai rata-rata prestasi belajar sebesar 59,542. Dari persamaan 

regresi di atas dapat diartikan bahwa, nilai Kecerdasan Emosional bertambah 1, maka nilai 

rata-rata Prestasi Belajar akan bertambah 0,525 atau setiap nilai Iklim Sekolah bertambah 

10 maka nilai rata-rata Prestasi belajar akan bertambah 5,25. 

b. Uji Signifikansi Persamaan Regresi 

 Selanjutnya untuk mengetahui derajat signifikansi dilakukan Uji F, penghitungan 

menggunakan SPSS versi 11.00 pada perintah [Analyze] [Compare Means] [One Way 

ANOVA] diperoleh output (keluaran) sebagai berikut : 

Tabel 21 

  Daftar ANOVA untuk Uji Signifikansi 
2X 0,525    293,33 Ŷ   

ANOVAb

795,457 1 795,457 19,323 ,000a

3210,930 78 41,166

4006,388 79

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), KEC_EMa. 

Dependent Variable: PREST_Bb. 

 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa uji signifikansi regresi, dari 

tabel ANOVA harga Fhitung = 19,323 > harga Ftabel = 3,96 pada taraf 0,01 dengan dk 

pembilang 1 dan penyebut  (n-2)= 78. Dengan demikian regresi Y atas X2 disimpulkan 

“koefisien arah regresi berarti” 

 

 

X2 
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c. Uji Linieritas 

 

Tabel 22 

Daftar ANOVA untuk Linieritas Regresi 
2X 0,525    293,33 Ŷ   

ANOVA

PREST_B

1270,245 20 63,512 1,370 ,175

795,457 1 795,457 17,153 ,000

474,788 19 24,989 ,539 ,932

2736,142 59 46,375

4006,388 79

(Combined)

Weighted

Deviation

Linear Term

Between

Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 
 

Berdasarkan tabel  dapat disimpulkan bahwa  uji linieritas dari tabel ANOVA 

harga Fhitung = 0,539 < Ftabel = 1,75 pada taraf 0,01 dengan dk pembilang (k-2) = 19 dan 

penyebut (n-k)= 59. Dengan demikian disimpulkan bahwa bentuk regresi Y atas X1 adalah 

“regresi linier”  

d. Hubungan Variabel X2 dengan Y 

Tabel 23 

 Koefisien Korelasi antara  Kecerdasan Emosional dengan Prestasi Belajar  

Model Summary

,446a ,199 ,188 6,416 ,199 19,323 1 78 ,000

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

R Square

Change F Change df 1 df 2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors:  (Constant), KEC_EMa. 

 
 

 Berdasarkan tabel di atas ditemukan Koefisien Korelasi Kecerdasan Emosional 

(X2) dengan Prestasi Belajar (Y) adalah y2 = 0,446. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan posistif antara Kecerdasan Emosional dengan Prestasi Belajar. 

Berarti semakin anak berprestasi maka dapat ditentukan oleh Kecerdasan Emosional 

sebagai pemicunya. 

 Koefisien Determinasi (y2
2
) = 0,199, mempunyai arti bahwa bahwa 19,9% 

variasi Prestasi belajar  (Y) dapat dijelaskan oleh Kecerdasan Emosional (X2) melalui 

regresi
2X 0,525    293,33 Ŷ  . Sedang 80,1% variasi Prestasi belajar (Y) disebabkan oleh 

faktor lain. 

e. Uji Signifikansi Korelasi Parsial 

 Pengujian signifikansi koefisien korelasi parsial menggunakan aplikasi SPSS versi 

11.000 dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 24 

 Uji    signifikansi    Koefisien    Parsial   Kecerdasan Emosional (X2) dengan Prestasi 

Belajar (Y)  dengan  mengontrol  Iklim Sekolah  (X1) 

 

 

P A R T I A L   C O R R E L A T I O N   C O E F F I C I E N T S 

 

Controlling for..    IKLIM_S 

 

              KEC_EM    PREST_B 

 

KEC_EM        1,0000      ,3294 

             (    0)    (   77) 

             P= ,       P= ,003 

 

PREST_B        ,3294     1,0000 

             (   77)    (    0) 

             P= ,003    P= , 

 

(Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 

 

" , " is printed if a coefficient cannot be computed 

 

 Kekuatan hubungan antara variabel Kecerdasan Emosional (X2) dengan Prestasi 

Belajar (Y) apabila dilakukan pengontrolan terhadap Iklim Sekolah (X1), diperoleh 

koefisien korelasi parsial antara Kecerdasan Emosional (X2) dengan Prestasi Belajar (Y) 

sebesar 0,3294. 

Dibandingkan dengan korelasi antara antara Kecerdasan Emosional (X2) dengan 

Prestasi Belajar (Y) tanpa variabel pengontrol diperoleh y2 = 0,446 dengan adanya 

variabel pengontrol berupa Iklim Sekolah (X1) turun menjadi 0,3294 sedang tanda korelasi 

masih positif. Hal ini berarti dengan memperhitungkan besarnya Iklim Sekolah (X1), 

masih ada korelasi yang positif antara  Kecerdasan Emosional (X2) dengan Prestasi 

Belajar (Y). Sehingga semakin tinggi Iklim Sekolah (X1), jika Prestasi Kerja (Y) 

meningkat, maka ada kecenderungan Kecerdasan Emosional (X2) akan semakin 

meningkat, demikian sebaliknya.  

Jadi uji signifikansi koefisien korelasi parsial dapat disimpulkan bahwa dengan 

mengontrol Iklim Sekolah (X1) ternyata juga terdapat Hubungan positif antara Kecerdasan 

Emosional (X2) dengan Prestasi Belajar (Y). Bisa dikatakan ada Hubungan yang 

signifikan antara Kecerdasan Emosional (X2) dengan Prestasi Belajar  (Y) apabila Iklim 

Sekolah (X1) tetap. 

 

3. Hubungan Secara Bersama-Sama Antara Iklim Sekolah (X1) dan Kecerdasan 

Emosional (X2) Dengan Prestasi belajar (Y) 

    Hipotesis ketiga berbunyi : Ada hubungan yang signifikan secara bersama-sama 

antara Iklim Sekolah  dan Kecerdasan emosional  dengan Prestasi belajar. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa makin positif Iklim Sekolah dan makin tinggi 

Kecerdasan emosional, maka akan semakin meningkat pula Prestasi Belajar siswa. 



© falahyunus.wordpress.com                                                                                                                                                       49 

 

Studi Korelasi Antara Iklim Sekolah Dan Kecerdasan Emosional Dengan Prestasi Belajar Pada Siswa SMK Negeri 1 Samarinda  
 

 

 

a. Persamaan Regresi Ganda  

 Penghitungan menggunakan SPSS for windows versi 11.00 pada perintah 

[Analyze] [Regression] [Linear] diperoleh output (keluaran) sebagai berikut: 

 

Tabel 25 

Persamaan regresi dan kelinieran regresi antara Iklim Sekolah dan Kecerdasan 

Emosional dengan Prestasi Belajar 

Coefficientsa

29,702 11,101 2,676 ,009

,104 ,140 ,094 ,738 ,463

,458 ,150 ,389 3,062 ,003

(Constant)

IKLIM_S

KEC_EM

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: PREST_Ba. 

 
 Dari hasil penghitungan disimpulkan bahwa persamaan regresi ganda 

21 458,0104,0702,29ˆ XXY  adalh signifikan, artinya terdapat hubungan positif antara 

Iklim Sekolah  dan Kecerdasan Emosional secara bersama-sama dengan dengan prestasi 

belajar. 

Dari persamaan ini berarti Prestasi Belajar akan naik namun lumayan besar, bila 

Iklim sekolah dan Kecerdasan emosional ditingkatkan. Koefisien regresi Iklim Sekolah 

(0,328) ternyata lebih kecil dari pada koefisien regresi Kecerdasan emosional (0,446), jadi 

misalnya Iklim sekolah ditingkatkan sehingga mendapat skor 10, dan juga tingkat 

Kecerdasan emosional sampai mendapat skor 10, maka Prestasi Belajar menjadi 

)10(458,0)10(104,0702,29ˆ Y =35,322, diperkirakan prestasi belajar = 35,22 

b. Koefisien Korelasi Ganda 

 Penghitungan menggunakan SPSS for windows versi 11.00 pada perintah 

[Analyze] [Regression] [Linear] diperoleh output (keluaran) sebagai berikut: 

 

Tabel 26 

 Koefisien Korelasi antara Iklim Sekolah dan Kecerdasan Emosional dengan Prestasi 

Belajar 

Model Summary

,452a ,204 ,184 6,435 ,204 9,877 2 77 ,000

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

R Square

Change F Change df 1 df 2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors:  (Constant), KEC_EM, IKLIM_Sa. 

 
Korelasi ganda antara Iklim sekolah  (X1) dan Kecerdasan emosional (X2) secara 

bersama-sama dengan Prestasi belajar (Y), diperoleh harga koefisien korelasi sebesar y.12 

= 0,452 

Besarnya koefisien determinasi adalah y1.2
2
=0,204 ini menunjukkan bahwa 20,4% variasi 

Prestasi belajar (Y) dapat dijelaskan oleh Iklim sekolah (X1), dan Kecerdasan emosional 
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(X2) secara bersama-sama melalui persamaan regresi 
21 458,0104,0702,29ˆ XXY  , 

sedang sissanya 70,6% oleh faktor lain. 

c. Uji Signifikansi Persamaan Regresi Ganda 

Untuk mengetahui derajat signifikansi persamaan regresi ganda, dilakukan uji F 

yang hasilnya dicantumkan dalam tabel di bawah ini : 

 

Tabel 27 

Daftar ANOVA Uji Signifikansi Regresi Linear Ganda 

21 458,0104,0702,29ˆ XXY   

ANOVAb

818,005 2 409,002 9,877 ,000a

3188,383 77 41,408

4006,388 79

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), KEC_EM, IKLIM_Sa. 

Dependent Variable: PREST_Bb. 

 
Dari tabel ANOVA harga Fhitung = 9,877 > harga Ftabel = 3,44 pada taraf α = 0,01 

dengan dk pembilang 2 dan penyebut  (n-2)= 77. Dengan demikian regresi Y atas X1 dan 

X2 disimpulkan “koefisien arah regresi berarti” 

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi persamaan regresi ganda sebagaimana 

dicantumkan dalam tabel tersebut di atas, regresi sangat signifikan F hitung (9,877) > F tabel 

(3,44) pada α =0,01 dengan pembilang 2 dan dk =77. Maka dapat disimpulkan bahwa 

persamaan regresi ganda 
21 458,0104,0702,29ˆ XXY   sangat signifikan, berarti 

terdapat hubungan positif antara Iklim sekolah (X1) dan Kecerdasan emosional (X2) secara 

bersama-sama dengan Prestasi Belajar (Y).  

d. Uji Signifikasi Koefisien Korelasi Ganda 

Uji Signifikansi koefisien korelasi ganda dengan menggunakan Uji F diperoleh 

sebesar F hitung =9,877.  Ternyata uji signifikansi korelasi ganda diperoleh F hitung (9,877) > 

F tabel (3,44) pada  α =0,01 (3,44) pada α =0,01 dengan pembilang 2 dan dk =77, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa koefisien korelasi antara Iklim sekolah  (X1), dan 

Kecerdasan emosional (X2) secara bersama-bersama dengan Prestasi belajar (Y) sangat 

signifikan, dengan y1.2 =0,452. 

 Mengenai peringkat pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat dapat dilihat berdasarkan urutan besarnya koefisien korelasi parsial, seperti berikut 

: 

Tabel 28 

Urutan Peringkat Menurut Besarnya Koefisien Korelasi Parsial 

Nomor Koefisien Korelasi Parsial Peringkat 

 

1 

2 

 

y1.2 = 0,838 

y2.1 =0,329 

 

Pertama 

Kedua 
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Berdasarkan tabel tersebut ternyata koefisien korelasi parsial variabel Iklim 

Sekolah (X1) dengan r y1.2 =0,838 merupakan peringkat pertama, sedangkan koefisien 

korelasi parsial variabel Kecerdasan Enosional (X2) dengan r y2.1 =0,329 merupakan 

peringkat kedua. Artinya korelasi parsial Iklim Sekolah (X1) lebih kuat pengaruhnya atau 

Hubungannya dari pada korelasi korelasi parsial Kecerdasan Emosional (X2). 

 

D. Pembahasan 

Belajar merupakan perubahan tingkah laku untuk mencapai tujuan dari tidak tahu 

menjadi tahu atau dapat dikatakan sebagai proses yang menyebabkan terjadinya perubahan 

tingkah laku dan kecakapan seseorang. Dalam proses belajar mengajar, siswa mengalami 

suatu perubahan dalam bidang pengetahuan, keterampilan dan sikap. Adanya perubahan 

ini dapat dilihat dari prestasi belajar yang dihasilkan oleh siswa dari kegiatan evaluasi 

belajar melalui pengerjakan soal ulangan dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. 

Berdasarkan data mengenai prestasi belajar tersebut dapat dilihat pasang surutnya 

nilai jawaban siswa, terdapat distribusi frekuensi yaitu 54 (67,5%) siswa dengan  nilai 

antara 71-85 dengan kategori baik (B), 22 (27,5%) siswa dengan nilai antara 56-70 dengan 

kategori cukup (C) dan hanya  2 (5,0%) siswa dengan nilai antara 86-100 dengan kategori 

baik seklai (A), secara keselruhan rata-rata prestasi belajar siswa adalah baik .  

Berdasarkan data mengenai iklim sekolah tersebut dapat dilihat pasang surutnya 

skor jawaban siswa,  terdapat distribusi frekuensi yaitu 49 (61,3) siswa dengan skor antara 

81-91 dengan kategori cukup (C), 18 (22,5%) siswa dengan skor antara 92-102 dengan 

kategori baik (B), 13 (16,3%) siswa dengan skor antara 70-80 dengan kategori kurang (D) 

dan hanya 1 (1,3%) siswa dengan skor 103-112 dengan kategori baik sekali (A), secara 

keseluruhan rata-rata persepsi siswa terhadap iklim sekolah adalah 87,66 dengan kategori 

cukup. 

Berdasarkan data mengenai kecerdasan emosional tersebut dapat dilihat pasang 

surutnya skor kecerdasan emosional siswa, terdapat distribusi frekuensi yaitu 46 (57,5%) 

siswa dengan skor antara 75-82 dengan kategori sangat tidak sesuai, 26 (32,5%) siswa 

dengan skor antara 83-90 dengan kategori tidak sesuai, 6 (7,5%) siswa dengan skor antara 

91-98 dengan kategori sesuai, dan hanya 2 (2,5%) siswa dengan skor 99-106 dengan 

kategori sangat sesuai. secara keseluruhan rata-rata penilaian siswa terhadap kecerdasan 

emosional adalah 83,13 kategori cukup sesuai (cukup cerdas emosinya).  

1. Hubungan Antara Iklim Sekolah  (X1) dengan  Prestasi belajar (Y)  

 Prestasi belajar siswa belajar siswa bisa ditunjang baik dari faktor luar maupun 

dalam. Anggapan bahwa belajar memerlukan kecerdasan intelektual, dimana semakin 

cerdas siswa akan semakin mudah untuk belajar, tidak selamanya benar. Ada faktor 

penunjang yang perlu diperhatikan oleh pihak sekolah yaitu mengenai iklim sekolah.  

 Menurut Pintrich & Schunk (1996) menyatakan bahwa iklim sekolah merupakan 

salah satu model konseptual dari kultur dan organisasi sekolah yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan siswa dan guru dalam membentuk tujuan (Goal orientation), membantu 

meningkatkan self efficacy, usaha, ketekunan dan prestasi belajar siswa, serta kepuasan 

guru atas keberhasilannya mengajar.
64

 

                                                 
64

 Pintrich, R. & Schunk, D., (1996). Motivation in Education Theory; research and Aplication. New 

Jersey: Prentice Hall.  
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 Dalam penelitian telah ditemukan bentuk hubungan antara iklim sekolah dengan 

prestasi belajar melalui persaman regresi 
1X 0,362    122,45 Ŷ  . Persamaan regresi   

tersebut dapat untuk menjelas kan ramalan (forecasting). Dengan hasil pengujian tersebut, 

maka dinyatakan bahwa persamaan regresi 
1X 0,362    122,45 Ŷ   sangat signifikan dan 

linier, artinya setiap peningkatan satu skor Iklim sekolah (X1) akan diikuti oleh kenaikan 

Prestasi belajar (Y) sebesar 0,362 dan pada konstanta 45,122.  

 Dalam penelitian ini juga ditemukan Koefisien Korelasi Iklim sekolah (X1) 

dengan Prestasi Belajar (Y) adalah y1 = 0,328. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan posistif antara iklim sekolah dengan prestasi belajar. Berarti 

semakin anak berprestasi maka dapat ditentukan oleh iklim sekolah sebagai pemicunya. 

 Koefisien Determinasi ( y1
2
) = 0,107, mempunyai arti bahwa bahwa 10,7% 

variasi Prestasi belajar  (Y) dapat dijelaskan oleh Iklim sekolah (X1) melalui regresi 

1X 0,362    122,45 Ŷ  . Sedang 89,3% variasi Prestasi belajar (Y) disebabkan oleh faktor 

lain. 

Persamaan regresi 
1X 0,327    ,51733 Ŷ   signifikan dan linier, artinya setiap 

peningkatan satu skor iklim sekolah (X1) akan diikuti oleh kenaikan prestasi belajar (Y) 

sebesar 0,327 dan pada konstanta 33,517. Misalnya nilai iklim sekolah= 50, maka nilai 

rata-rata prestasi belajar adalah : (50) 0,327    ,51733 Ŷ  =49,52. Diperkirakan nilai rata-

rata prestasi belajar sebesar 49,52. Dari persamaan regresi di atas dapat diartikan bahwa, 

skor iklim sekolah bertambah 1, maka nilai rata-rata prestasi belajar akan bertambah 0,327 

atau setiap nilai iklim sekolah bertambah 10 maka nilai rata-rata prestasi belajar akan 

bertambah 3,27. 

Bobbi De Porter telah membuktikan tentang pengaruh iklim terhadp prestasi 

belajar, ia membuat sekolah khusus yang disebut Super Camp. Usaha tersebut berhasil 

meningkatkan indeks prestasi dari 1,8 menjadi 4. Di dalam Super Camp siswa mendapat 

lingkungan belajar yang menyenangkan, suasana aman, penuh kepercayaan antara siswa 

dengan instruktur dan siswa diberikan ketrampilan cara belajar. 
65

 Ini menunjukkan bahwa 

iklim sekolah yang kodusif, aman, nyaman dan menyenangkan mempunyai peranan dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa.  

2. Hubungan Antara Kecerdasan Emosional (X2) dengan Prestasi Belajar (Y)  

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 prestasi belajar yang relatif 

rendah, namun ada siswa yang walaupun kemampuan inteligensinya relatif rendah, dapat 

meraih prestasi belajar yang relatif tinggi. Itu sebabnya taraf inteligensi bukan merupakan 

satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan seseorang, karena ada faktor lain yang 

mempengaruhi. 

 Dalam penelitian telah ditemukan bentuk hubungan antara kecerdasan emosional 

dengan prestasi belajar melalui persaman regresi 
2X 0,525    293,33 Ŷ  . Persamaan 

regresi   tersebut dapat untuk menjelas kan ramalan (forecasting). Dengan hasil pengujian 

tersebut, maka dinyatakan bahwa persamaan regresi 
2X 0,525    293,33 Ŷ   sangat 

                                                 
65

 Bobbi De Porter dan Mike Hernacki, 2000. Quantum Learning, Alih Bahasa Alwiyah 
Abdurrahaman, bandung : Kaifa, h. 6 



© falahyunus.wordpress.com                                                                                                                                                       53 

 

Studi Korelasi Antara Iklim Sekolah Dan Kecerdasan Emosional Dengan Prestasi Belajar Pada Siswa SMK Negeri 1 Samarinda  
 

 

signifikan dan linier, artinya setiap peningkatan satu skor Kecerdasan Emosional (X2) 

akan diikuti oleh kenaikan Prestasi belajar (Y) sebesar 0,525 dan pada konstanta 33,292. 

Misalnya nilai Kecerdasan Emosional = 50, maka nilai rata-rata Prestasi belajar adalah : 

(50)  0,525    293,33 Ŷ  = 59,542 

 Dalam penelitian ini juga ditemukan Koefisien Korelasi Kecerdasan Emosional 

(X2) dengan Prestasi Belajar (Y) adalah y2 = 0,446. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan posistif antara Kecerdasan Emosional dengan Prestasi Belajar. 

Berarti semakin anak berprestasi maka dapat ditentukan oleh Kecerdasan Emosional 

sebagai pemicunya. 

 Koefisien Determinasi (y2
2
) = 0,199, mempunyai arti bahwa bahwa 19,9% 

variasi Prestasi belajar  (Y) dapat dijelaskan oleh Kecerdasan Emosional (X2) melalui 

regresi
2X 0,525    293,33 Ŷ  . Sedang 80,1% variasi Prestasi belajar (Y) disebabkan oleh 

faktor lain. 

          Siswa yang memiliki kecerdasan emosional bererti siswa mampu mengelola diri 

mengenali diri itu erat kaitannya dengan kemauan yang kuat dari siswa itu sendiri untuk 

memperoleh prestasi belajar. Siswa harus selalu berupaya untuk menyadari dirinya sendiri 

akan arti pentingnya belajar sebagai modal untuk menghadapi cita-citanya di masa depan.  

     Siswa yang memiliki kecerdasan emosional  merupakan siswa yang memiliki 

kesadaran dan sukarela melakukan belajar untuk memahami materi pelajaran serta 

mengerjakan tugas, baik tugas rutin sekolah maupun tugas-tugas lainnya dengan caranya 

baik dikerjakan sendiri maupun melalaui kerjasama dengan teman-temannya atau dengan 

upaya lain. Siswa tersebut mampu memotivasi dirinya dan dapat berpikir secara jernih 

untuk kebaikan dirinya.  

Menurut Goleman (2000), kecerdasan intelektual (IQ) hanya menyumbang 20% 

bagi kesuksesan, sedangkan 80% adalah sumbangan faktor kekuatan-kekuatan lain, 

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.
66

 

3. Hubungan Secara Bersama-sama Antara Iklim Sekolah (X1) dan Kecerdasan 

Emosional (X2) dengan  Prestasi Belajar (Y)  

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa dalam penelitian ini terdapat dua 

faktor  yang mempunyai kontribusi yang positif dengan Prestasi belajar, baik secara 

sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Kedua faktor tersebut adalah iklim sekolah 

siswa (X1) dan kecerdasan emosional (X2). Besarnya korelasi ganda diperoleh harga 

koefisien korelasi sebesar y.12 = 0,452 ini menunjukkan hubungan antara iklim sekolah 

siswa dan kecerdasan emosional dengan prestasi belajar positif dan signifikan. Koefisien 

determinasi (y12)
2
 = 0,184 berarti bahwa kontribusi iklim sekolah dan kecerdasan 

emosional terhadap prestasi belajar sekitar 18,4% sedang sisanya sebesar 81,6% variasi 

prestasi belajar disebabkan oleh faktor lain.  

Temuan dari penelitian ini menunjukkan peranan iklim sekolah dan kecerdasan 

emosional dalam kaitannya naik turunnya prestasi belajar. Fenomena hasil penelitian ini 

                                                 
66 Goleman, Daniel. 2000. Emotional Intelligence (terjemahan). Jakata : PT Gramedia Pustaka 

Utama, h. 44 
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menjelaskan bahwa iklim sekolah dan kecerdasan emosional bersama-sama ada hubungan 

yang positif dan signifikan dengan prestasi belajar.  

Persamaan regresi 
21 458,0164,0702,29ˆ XXY   berarti prestasi belajar akan 

naik namun tidak besar, bila iklim sekolah dan kecerdasan emosional ditingkatkan. 

Koefisien regresi iklim sekolah (0,328) ternyata lebih kecil dari pada koefisien regresi 

kecerdasan emosional (0,446), jadi misalnya iklim sekolah ditingkatkan sehingga 

mendapat nilai 10, dan juga tingkat kecerdasan emosional sampai mendapat nilai 10, maka 

prestasi belajar menjadi  )10(458,0)10(164,0702,29Ŷ 35,922, diperkirakan prestasi 

belajar = 35,922. 

Ini perlu dilakukan tindakan oleh guru yang bersangkutan untuk berupaya 

menaikkan prestasi belajar siswa melalui iklim sekolah dan kecerdasan emosional. Jika 

iklim sekolah terasa mustahil untuk ditingkatkan oleh guru maka kecerdasan emosionallah 

yang harus ditingkatkan dimana guru dapat melakukan dorongan kepada siswa untuk 

meningkatkan motivasi, minat, kemauan siswa agar mampu belajar berbasis siswa 

 

E. Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan, 

walaupun penulis telah berupaya semaksimal mungkin dengan berbagai usaha untuk 

membuat hasil penelitian ini bisa menjadi sempurna.  Penulis berharap agar hasil 

penelitian ini dapat di teliti kembali oleh peneliti lain dengan sampel yang lebih besar, 

kajian teori yang lebih lengkap dan instrumen penelitian yang lebih akurat. Penulis 

menyadari bahwa keterbatasan penelitian ini antara lain : 

1.  Penelitian ini hanya membahas faktor-faktor positif yang berpengaruh terhadap prestasi 

belajar yaitu iklim sekolah dan  kecerdasan emosional. Sedangkan secara obyektif 

masih banyak faktor lain yang mendukung prestasi belajar seperti motivasi,  sarana dan 

prasarana, kompetensi guru 

2. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan serangkaian uji coba untuk 

mendapatkan instrumen yang valid dan reliabel, Namun demikian pengumpulan 

melalui angket ini masih ada kelemahan-kelemahan seperti jawaban yang kurang 

cermat, responden yang menjawab asal-asalan dan tidak jujur, serta pertanyaan yang 

kurang lengkap. 

3.  Penulis mempunyai keterbatasan dalam melakukan penelaahan penelitian, pengetahuan 

yang kurang, literatur yang kurang, waktu dan tenaga serta biaya dalam penelitian. Hal 

ini merupakan kendala bagi penulis untuk melakukan penyusunan yang mendekati 

sempurna.   

4. Terlepas dari adanya kekurangan namun hasil penelitian ini telah memberikan informasi 

yang sangat penting bagi perkembangan siswa yaitu ternyata terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan antara iklim sekolah (X1) dan kecerdasan emosional (X2) secara 

bersama-sama dengan prestasi belajar (Y). 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 
Temuan yang diperoleh dalam kajian   penelitian tentang korelasi  antara iklim 

sekolah dan kecerdasan emosional dengan prestasi relajar pada siswa  SMK Negeri 1 

Samarinda tahun 2005, adalah : 

Pertama, Terdapat hubungan yang positif dan signifikan  antara iklim sekolah dengan 

prestasi belajar (rata-rata nilai raport semester 1). Persepsi siswa terhadap iklim sekolah 

sebagai variabel X1 meliputi penilaian mengenai perasaan sebagai bagian dari komunitas 

dan memiliki komunitas (a sense of community and belongingeness), kehangatan dan 

kesopanan dalam hubungan personal (warmth and civility in personal relations), perasaan 

aman dan nyaman (feelings of safety and security). Dari temuan ini disimpulkan bahwa 

iklim sekolah perlu ditingkatkan untuk memacu prestasi belajar siswa kelas XII SMK 

Negeri 1 Samarinda.  

Kedua, Terdapat hubungan yang positif dan signifikan  antara kecerdasan emosional 

dengan prestasi belajar (rata-rata nilai raport semester 1). Persepsi siswa terhadap 

kecerdasan emosional sebagai variabel X2 meliputi penilaian siswa mengenai mengenali 

emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, 

membina hubungan. Dari temuan ini disimpulkan bahwa kecerdasan emosional perlu 

ditingkatkan dan dipelihara untuk memacu prestasi belajar siswa kelas XII SMK Negeri 1 

Samarinda. 

Ketiga, Terdapat hubungan yang positif dan signifikan  antara iklim sekolah dan 

kecerdasan emosional secara bersama-sama dengan prestasi belajar (rata-rata nilai raport 

semester 1). Hal ini berarti semakin tinggi kecerdasan emosional meskipun iklim sekolah 

belum tentu baik, siswa cenderung prestasi belajarnya baik. Dari temuan ini disimpulkan 

bahwa iklim sekolah dan kecerdasan emosional perlu ditingkatkan dan dipelihara untuk 

memacu prestasi belajar siswa kelas XII SMK Negeri 1 Samarinda. 

 

B. Implikasi 

Implikasi hasil penelitian pada masalah iklim sekolah dan kecerdasan emosional 

dalam korelasinya dengan  prestasi belajar dimana kedua variabel tersebut ternyata 

berkontribusi dengan prestasi belajar, kedua variabel memberi sumbangan yang signifikan 

terhadap hasil belajar  

1. Upaya meningkatkan Iklim Sekolah yang positif bagi siswa 

 Iklim sekolah yang kondusif sangat penting agar siswa merasa tenang, aman dan 

bersikap positif terhadap sekolahnya, agar guru merasakan diri dihargai, dan agar orangtua 

dan masyarakat merasa dirinya diterima dan dilibatkan. Hal ini dapat terjadi melalui 

penciptaan norma dan kebiasaan yang positif, hubungan dan kerja sama yang harmonis 

yang didasari oleh sikap saling menghargai satu sama lain. Beberapa indikator yang perlu 

diperhatikan dalam mengembangkan iklim sekolah yang kondusif dikemukakan berikut 

ini:  

 Fisik sekolah dipelihara dengan baik. Fisik sekolah selalu bersih, rapi, indah dan 

nyaman. Pekarangan dan lingkungan sekolah yang tertata sedemikian rupa sehingga mem-

beri kesan asri, teduh, dan nyaman, serta dimanfaatkan untuk menanam sayuran dan 

apotik hidup. Sementara itu kebiasaan hidup bersih juga senantiasa ditumbuhkan di 
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kalangan warga sekolah dengan membiasakan perilaku membuang sampah pada 

tempatnya.  

 Adanya pembiasaan-pembiasaan yang bernuansa moral dan akhlak yang mendorong 

meningkatnya kecerdasan spritual peserta didik, seperti: (a) berdoa sebelum pelajaran 

dimulai; (b) menumbuhkan budaya relegius dengan membiasakan murid mengucapkan 

dan membalas salam setiap bertemu; (c) mengadakan pengajian secara rutin; (d) shalat 

berjamaah pada waktu shalat duhur; dan (e) terdapat juga sekolah yang mengadakan 

“kultum” setiap hari dan menugaskan siswa berceramah sekali seminggu. 

 Penataan ruang kelas ditujukan untuk memperoleh kondisi kelas yang 

menyenangkan sehingga tercipta suasana yang mendorong siswa lebih tenang belajar. 

Penggunaan musik instrumentalia yang lembut dapat lebih menciptakan suasana 

menyenangkan dan memberi efek penenteraman emosi, baik pada saat siswa belajar di 

kelas maupun pada saat mereka melakukan berbagai aktivitas lainnya di luar kelas. 

 Sekolah terbebas dari gangguan keamanan baik dari dalam maupun dari luar 

sekolah. Untuk menjamin keamanan sekolah maka harus didukung adanya tata tertib 

sekolah yang menjadi acuan dari semua warga sekolah. Tata tertib sekolah dapat 

terlaksana dengan baik, apabila didukung oleh seluruh penyelenggara sekolah. Karena itu 

kepala sekolah, guru, dan staf harus menjadi model dan teladan untuk penegakan tata 

tertib dan disiplin. 

 Sekolah menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan antara kepala 

sekolah, guru, karyawan, siswa, dan orangtua, sehingga satu sama lain saling berbagi dan 

memberi bantuan. Sekolah membangun budaya setara di kalangan warga sekolah.  

2. Upaya Mengembangkan Kecerdasan Emosional Siswa 

Di dalam buku Golemen (2000), mengemukakan bahwa ada sekolah di Amerika 

secara khusus menciptkan pengembangan kecerdasan emosional.
67

 Di dalam buku itu, 

diceritakan betapa fatalnya orang yang tidak memiliki kecerdasan emosional. Seperti 

dalam kisah nyata berikut ini: Pada satu saat, ada seorang anak meminta izin kepada orang 

tuanya untuk menginap di tempat kawannya. Sementara anak itu pergi, orang tuanya pergi 

untuk menonton opera. Tak lama dari itu, si anak kembali ke rumah karena tidak betah 

tinggal di rumah temannya. Pada saat itu, orang tuanya masih menonton opera. Anak 

nakal itu mempunyai rencana. Ia ingin membuat kejutan untuk orang tuanya ketika pulang 

ke rumah pada waktu malam. Ia akan diam di toilet dan jika orang tuanya datang, ia akan 

meloncat dari toilet itu sambil berteriak. Beberapa saat kemudian, orang tuanya pulang 

dari opera menjelang tengah malam. Mereka melihat lampu toilet di rumahnya menyala. 

Mereka menyangka ada pencuri di rumahnya. Mereka masuk ke rumah perlahan-lahan 

sambil membuka pintu untuk segera mengambil pistol dan lalu mengendap naik ke atas 

loteng tempat toilet itu berada. Ketika sampai di atas, tiba-tiba terdengar suara teriakan 

dari toilet itu. Ditembaklah orang yang berteriak itu sampai lehernya putus. Dua jam 

kemudian anak itu meninggal dunia. 

Bisa bayangkan betapa menyesalnya kedua orang tua itu. Mereka bertindak terlalu 

cepat. Mereka mengikuti emosi takut dan kekhawatirannya sehingga panca indranya 

belum sempat menyampaikan informasi yang lengkap tentang orang yang meloncat dan 

berteriak itu. Terjadi semacam Closed Circuit. Mestinya mereka menganalisis dulu. 

                                                 
67 Goleman, Daniel. (2000). Emotional Intelligence (terjemahan). Jakata : PT Gramedia Pustaka 

Utama. 
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Mereka lihat siapa orang itu. Itu menunjukkan kurang terlatihnya kecerdasan emosional. 

Tidak terbiasa bersabar. Mereka memperturutkan emosinya dalam bertindak. Orang ini 

dikategorikan sebagai orang yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah.
68

 

Dari kisah tersebut dalam dunia pendidikan maka guru disamping tugas mengajar 

sehari-hari  juga dituntut untuk menanamkan nilai-nilai moral, kesabaran, kebaikan, 

kejujuran, kesusilaan. Guru dapat menumbuhkan kecerdasan emosional dengan diskusi 

interaktif, studu kasus untuk belajar memecahkan masalah bersama, menghindari saling 

mencela, jika ada masalah diselesaikan dengan baik-baik, belajar menerima.  

 

C. Saran 

Berdasarkan temuan penelitian, simpulan, dan implikasi hasil penelitian di atas, 

dapat diberikan saran sebagai berikut : 

Pertama, Pembelajaran yang efektif membutuhkan kondisi sekolah dan kelas yang 

kondusif. Kelas yang kondusif adalah lingkungan belajar yang mendorong terjadinya 

proses belajar yang intensif dan efektif. Strategi belajar apapun yang ditempuh guru akan 

menjadi tidak efektif jika tidak didukung dengan iklim sekolah yang kondusif. Guru 

disarankan untuk menata dan mengelola lingkungan belajar di kelas sedemikian rupa 

sehingga menyenangkan, aman, dan menstimulasi setiap anak agar terlibat secara 

maksimal dalam proses pembelajaran. 

Kedua, Mengenai penggunaan istilah EQ sebagai sinonim bagi kecerdasan emosional, 

Karena khawatir bahwa orang akan salah mengerti dengan berpikir bahwa ada tes akurat 

untuk mengukur EQ atau bahwa EQ adalah suatu ukuran.Tapi kenyataannya, walau tidak 

pernah bisa diukur, EQ tetap adalah konsep yang bermakna. Karena meski kita tidak bisa 

mengukur kepribadian dan perilaku sosial, seperti kebaikan, rasa percaya diri, atau respek 

terhadap orang lain, kita dapat mengenalinya pada anak-anak dan sependapat betapa 

pentingnya hal ini. Oleh karena itu disarankan guru agar dalam berperilaku, berkata dan 

berbuat di sekolah maupun di luar sekolah menunjukkan sikap dan tingkah laku yang 

terpuji, hal ini disebabkan guru merupakan panutan bagi siswa sehingga jangan sampai 

kesan jelek guru yang diterima oleh siswa. Tetapi kesan yang baik membuat siswa 

termotivasi untuk mengikuti pelajaran yang diajarkan oleh guru, maka secara tidak 

langsung guru telah mengajarkan kecerdasan emosional kepada siswa.  

Ketiga, Kepala Sekolah beserta guru disarankan untuk merancang peningkatan prestasi 

belajar terutama pada kelas XII SMK yang akan menghadapi uji Kompetensi, ujian 

sekolah maupun ujian nasional dengan memperhatikan latar belakang tingkat kemampuan 

siswa dengan melakukan pendekatan pembelajaran konstruktif yaitu pembelajaran dimana 

siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri. Sekolah  dapat menyediakan iklim 

sekolah berupa lingkungan belajar baik fisik maupun non fisik yang menyenangkan, 

terciptanya hubungan yang harmonis antar warga sekolah dan masyarakat luar termasuk 

orang tua dan stakeholder yang lain. Dalam pembelajaran dibuat interaktif dan studi kasus 

agar siswa dapat terbiasa mengelola kecerdasan emosionalnya dengan melalui pemecahan 

masalah. Kepala Sekolah setiap pagi dapat datang lebih dulu dari siswanya maupun 

gurunya, berdiri dipintu gerbang untuk menyapa dan bersalaman. Ini akan menimbulkan 

kehangatan komunikasi dan rasa kekeluargaan  yang akan menimbulkan rasa emosi yang 

positif seperti rasa kebersamaan, sara saling menghargai, rasa untuk saling 

 

                                                 
68

 Ibid, h. 120 
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KUESIONER 
 

STUDI KORELASI ANTARA IKLIM SEKOLAH  DAN KECERDASAN 
EMOSIONAL DENGAN PRESTASI BELAJAR  

PADA SISWA KELAS XII AKUNTANSI  
SMK NEGERI 1 SAMARINDA 

 

 

 

Pendahuluan : 

 

Tujuan kajian ini adalah untuk meninjau kamu mengenai tanggapanmua terhadap iklim 

sekolahmu, lalu penilaianmu mengenai kecerdasan emosional dan prestasi belajarmu yang 

telah didokumentansikan oleh gurumu. 

 

Kajian ini bukan bertujuan untuk „menguji‟ atau „menilai‟ kamu. Tidak ada jawaban 

„benar‟ atau „salah‟ bagi setiap kenyataan yang diberikan. Identitas pribadi kamu tetap 

akan dirahasiakan. 

 

Kerjasama kamu amat diperlukan untuk menjawab soal penelitian dengan sebenar-

benarnya dan sejujur-jujurnya sesuai apa yang kamu „alami‟ dan „rasakan‟. 

 

 

Kerjasama kamu amat dihargai dan diucapkan jutaan terima kasih. 

 

 

Samarinda,     Oktober 20.. 

 

Peneliti, 

 

 

Lailan Safinah 
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A. Isi terlebih dahulu Identitas kamu :  

 

 

Nama : _____________________  Jenis kelamin : ____  Kelas : ______________ 

 

 

B. Iklim  Sekolah 

                                                                                       

Petunjuk 

 

Berikut disajikan pernyataan-pernyataan atau statemen tentang Iklim Sekolah. 

Silahkan menyatakan persepsi kamu tentang Iklim Sekolah di sekolah tempat kamu 

bekerja dengan melingkari pada kolom skala. Sejauh mana persetujuan Kamu dengan 

pernyataan ini?, jika Kamu pilih: 

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 = Tidak Setuju (TS) 

3 = Setuju (S) 

4 = Sangat Setuju (SS) 

 

No. Pernyataan 

Skala 

STS TS S SS 

1 2 3 4 

1 Saya merasa sekolah ini bagian dari diri saya 

 

1 2 3 4 

2 Saya tidak tertarik sama sekali dengan sekolah ini 

 

1 2 3 4 

3 Saya berusaha untuk melaksanakan apa yang  

menjadi tujuan sekolah ini 

1 2 3 4 

4 Saya berusaha untuk mengikuti tata tertib di sekolah 

ini 

1 2 3 4 

5 Saya tidak peduli dengan norma-norma yang berlaku 

di sekolah ini 

1 2 3 4 

6 Saya akan selalu mendukung kagiatan sekolah ini  1 2 3 4 

7 Saya tidak peduli pada sekolah ini karena saya bukan 

bagian dari sekolah ini 

1 2 3 4 

8 Hubungan  antara siswa di dalam kelas ini terbina 

dengan baik 

1 2 3 4 

9 Hubungan antara kleas saya dengan kelas lain tidak 

baik 

1 2 3 4 

10 Siswa dengan guru terjalin hubungan yang akrab 

 

1 2 3 4 
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11 Kepala Sekolah membina hubungan yang baik 

dengan siswa 

1 2 3 4 

12 Siswa dengan bagian tata usaha terjalin hubungan 

yang baik 

1 2 3 4 

13 Sekolah ini membina hubungan yang baik dengan 

orang tua 

1 2 3 4 

14 Guru memiliki kepedulian kepada saya 

 

1 2 3 4 

15 Guru sekolah ini masa bodoh dengan keadaan siswa 

 

1 2 3 4 

16 Guru menghargai kegiatan siswa di sekolah ini  

 

1 2 3 4 

17 Kepala Sekolah di sekolah ini selalu mendukung 

pada kegiatan kesiswaan 

1 2 3 4 

18 Kepala Sekolah selalu memperhatikan kebutuhan 

siswa 

1 2 3 4 

19 Pegawai di sekolah tidak peduli kepada siswa dimana 

lingkungan sekolah tidak bersih dan rapi 

1 2 3 4 

20 Orang tua saya mempedulikan sekolah ini dengan 

mengikuti kebijakan sekolah 

1 2 3 4 

21 Orang tua saya memperhatikan pendidikan saya 

 

1 2 3 4 

22 Lingkungan sekolah ini membuat saya merasa aman/ 

bebas dari gangguan 

1 2 3 4 

23 Saya merasa tidak nyaman dengan suasana sekolah 

yang kurang menyenangkan 

1 2 3 4 

24 Tata ruang yang teratur di  sekolah ini membuat saya 

merasa nyaman 

1 2 3 4 

25 Saya tidak bebas mengeluarkan pendapat di sekolah 

ini 

1 2 3 4 

26 Lingkungan sekolah yang hijau ini mendukung saya 

bisa belajar dengan tenang 

1 2 3 4 

27 Saya bisa merasa nyaman belajar di sekolah ini 

karena lingkungan sekolah yang asri 

1 2 3 4 

28 Secara umum sekolah di sini menyenangkan 

 

1 2 3 4 

11 Kepala Sekolah membina hubungan yang baik 

dengan siswa 

1 2 3 4 

12 Siswa dengan bagian tata usaha terjalin hubungan 

yang baik 

1 2 3 4 

13 Sekolah ini membina hubungan yang baik dengan 

orang tua 

1 2 3 4 
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14 Guru memiliki kepedulian kepada saya 

 

1 2 3 4 

15 Guru sekolah ini masa bodoh dengan keadaan siswa 

 

1 2 3 4 

16 Guru menghargai kegiatan siswa di sekolah ini  

 

1 2 3 4 

 

 

B.  Kecerdasan Emosional 

 

Petunjuk 

 

Berikut disajikan pernyataan-pernyataan untuk mengenal tingkat kecerdasan 

emosional sendiri. Silahkan menyatakan persepsi kamu tentang emosi kamu dengan 

melingkari kolom skala. Nilailah diri Kamu sendiri dari pernyataan ini, jika Kamu 

pilih: 

1 = Sangat Tidak Sesuai  (STS) dengan kondisi diri Kamu 

2 = Tidak Sesuai (TS) dengan kondisi diri Kamu 

3 = Sesuai (S) dengan kondisi diri Kamu 

4 = Sangat Sesuai (SS) dengan kondisi diri Kamu 

 

No. Pernyataan 

Skala 

STS TS S SS 

1 2 3 4 

1 Saya memiliki kepercayaan diri yang tinggi 

 

1 2 3 4 

2 Saya tidak peduli baik dan buruk dari apa yang saya 

lakukan 

1 2 3 4 

3 Saya mempunyai prinsip yang kuat 1 2 3 4 

4 Saya berkata apa adanya sesuai dengan keinginan 

hatinurani saya 

1 2 3 4 

5 Saya tidak ingin tahu kelebihan dan kekurangan saya 1 2 3 4 

6 Saya dengan cepat dapat mengendalikan diri ketika 

marah 

1 2 3 4 

7 Saya mampu memecahkan masalah dengan baik 

 

1 2 3 4 

8 Saya melakukan selalu intropeksi diri untuk dapat 

mengendalikan diri 

1 2 3 4 

9 Saya mampu berbuat jujur walapun tidak didepan 

orang lain 

1 2 3 4 

10 Saya sering tidak mampu mengontrol diri ketika 

mengalami perubahan suasana hati 

1 2 3 4 
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11 Saya selalu optimis dalam kehidupan ini 

 

1 2 3 4 

12 Saya tidak mudah putus asa jika apa yang saya 

inginkan tidak tercapai 

1 2 3 4 

13 Saya yakin bahwa kelak saya akan sukses 

 

1 2 3 4 

14 Saya bangga pada  keadaan saya sekarang 

 

1 2 3 4 

15 Saya dengan mudah mengatasi perasaan tertekan 

saya 

1 2 3 4 

16 Saya tidak yakin bahwa saya kelak bisa mandiri 

 

1 2 3 4 

17 Saya bisa memaafkan kesalahan orang lain 

 

1 2 3 4 

18 Saya tidak bisa memikirkan kembali hal-hal yang 

dirasakan orang lain 

1 2 3 4 

19 Saya bisa memberi dukungan jika diperlukan 

 

1 2 3 4 

20 Saya bisa memberi saran  

 

1 2 3 4 

21 Saya berbuat jujur dalam bergaul  

 

1 2 3 4 

22 Saya tidak peduli dengan perasaan orang lain 

 

1 2 3 4 

23 Saya tidak mau mendengar keluhan kesah orang lain 

 

1 2 3 4 

24 Saya bisa memahami perasaan orang lain 

 

1 2 3 4 

25 Saya bisa menghargai pendapat orang lain 

 

1 2 3 4 

26 Saya bisa bekerjasama dengan orang lain 

 

1 2 3 4 

27 Saya sering membuat orang lain susah sehinga saya 

sulit berteman 

1 2 3 4 

   

                                                                                           Samarinda, ______________ 

                                                                                          

          Responden, 

 

 

 

_______________  


