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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain penelitian 

Sugiyono (2018:24) mengungkapkan “metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan 

memperhatikan empat kata kunci yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan”. 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode 

deskriptif dan verifikatif, serta menggunakan jenis penelitian survei.  

Nazir (1988: 105) menyatakan bahwa “penelitian deskriptif adalah studi 

untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat”. Selain itu pendapat lain 

juga tentang penelitain deskriptif disampaikan oleh Ruseffendi (1994:30) yang 

menyatakan “penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan 

observasi,wawancara, atau angket mengenai keadaan sekarang ini, mengenai 

subjek yang kita teliti”. Melalui angket dan sebagainya kita mengumpulkan data 

untuk menguji hipotesis atau menjawab suatu pertanyaan. Sedangkan menurut 

Arikunto (2013:3) mengungkapkan bahwa “penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, 

kegiatan, dan lain-lain  yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan 

penelitian”. 

 Berdasarkan pemaparan tentang metode deskriptif tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

menemukan serta menyelidiki suatu fakta atau keadaan sekarang mengenai subjek 

yang diteliti lalu hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. 

Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan 

kecerdasan emosional dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akuntansi di 

SMK se kota Cimahi. 

  Selain itu Sugiyono (2015:29) mengemukakan bahwa : 

“metode verifikatif merupakan suatu penelitian melalui pembuktian untuk 

mengukur hipotesis hasil penelitian deskriptif dengan suatu perhitungan 
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statistika sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis 

ditolak atau diterima”.  

 Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode verifikatif 

merupakan suatu hasil pembuktian hipotesis penelitian dari perhitungan statistika 

yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini, metode verifikatif dimaksudkan untuk 

menguji pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa. 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif verifikatif dengan tujuan untuk 

mengetahu bagaimana gambaran kecerdasan emosional serta bagaimana pengaruh 

kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa. 

 

B. Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2012:31) definisi “operasional adalah penentuan 

konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat 

diukur”. Definisi operasional tersebut menjelaskan cara tertentu yang digunakan 

untuk meneliti dan mengoprasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi 

peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran.  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator kecerdasan emosional 

yang telah dikembangkan oleh Goleman (2018: 55-57). Selain itu tujuan 

penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh faktor internal yaitu 

kecerdasan emosional terhadap hasil belajar. Berikut ini merupakan penjabaran 

operasional variabel pada penelitian ini yang dijelaskan dalam tabel : 

 

Tabel  3.1 

Tabel Operasional Variabel 

No Variabel Konsep Variabel  Indikator Skala 

1 Kecerdasan 

Emosional 

(X) 

 

 

“Kemampuan untuk 

memotivasi diri sendiri dan 

bertahan menghadapi frustasi, 

mengendalikan dorongan hati 

dan tidak melebih lebihkan 

Mengenali 

emosi diri 

 

Interval 

Mengelola 

Emosi 
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No Variabel Konsep Variabel  Indikator Skala 

kesenangan, mengatur 

suasana hati dan menjaga agar 

tidak stress, tidak 

melumpuhkan kemampuan 

berfikir, berempati dan 

berdo’a” (Goleman,2018:43)  

 

 

Memotivasi 

Diri Sendiri 

 

Mengenali 

Emosi Orang 

Lain 

 

Membina 

Hubungan 

 

 Motivasi “motivasi berasal dari kata 

motif yang dapat diartikan 

sebagai kekuatan yang 

terdapat dalam diri individu, 

yang menyebabkan individu 

tersebut berbuat atau 

bertindak.” (Uno, 2011:3) 

Adanya 

dorongan dan 

kebutuhan 

dalam belajar 

Interval 

Adanya hasrat 

dan keinginan 

berhasil 

Adanya 

harapan dan 

cita cita masa 

depan 

Adanya 

penghargaan 

dalam belajar 

Adanya 

kegiatan yang 

menarik 

dalam belajar 
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No Variabel Konsep Variabel  Indikator Skala 

Adanya 

lingkungan 

belajar yang 

kondusif 

 Minat “Dorongan dalam diri 

seseorang atau faktor yang 

menimbulkan ketertarikan 

atau perhatian secara efektif, 

yang menyebabkan dipilihnya 

suatu objek atau kegiatan 

yang menguntungkan, 

menyenangkan, dan lama 

kelamaan akan mendatangkan 

kepuasan dalam dirinya” 

(Susanto, 2019:56) 

Perasaan 

senang 

Interval 

Perhatian 

dalam belajar 

Motivasi atau 

dorongan 

untuk 

melakukan 

sesuatu 

Usaha yang 

dilakukan 

 Bakat   “bakat dapat diartikan 

sebagai kemampuan individu 

untuk melakukan tugas 

tertentu tanpa banyak 

bergantung pada upaya 

pendidikan dan pelatihan.” 

(Syah,2014:133) 

Kecepatan 

belajar tinggi 

dibanding 

anak yang lain 

Interval 

Kosakata luas 

Daya ingat 

luar biasa 

Penalaran 

yang baik 

Rasa ingin 

tahu yang 

besar 

Rasa humor 

yang tinggi 



42 
 

Rizka Sri Rahayu, 2022 

PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA 
PELAJARAN AKUNTANSI DI SMK SE KOTA CIMAHI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

No Variabel Konsep Variabel  Indikator Skala 

Imajinasi 

yang luar 

biasa 

Rentang 

perhatian 

lama untuk 

yang diminati 

Peduli 

terhadap 

masalah 

masalah 

keadilan 

Tingkat 

energy tinggi 

atau energik 

Prefeksionis  

Cenderung 

terpaku pada 

bidang yang 

diminati 

Gemar 

membaca 

Memiliki 

emosi yang 

peka 

Lebih 

berkonsentrasi 

pada satu 

kegiatan 
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No Variabel Konsep Variabel  Indikator Skala 

2 Hasil 

belajar (Y) 

 Hasil kegiatan usaha belajar 

yang dinyatakan dalam 

bentuk angka, huruf, maupun 

kalimat yang dapat 

mencerminkan hasil yang 

telah dicapai oleh siswa  

 

Nilai PAS 

(Penilaian 

Akhir 

Semester) 

siswa. 

Interval 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Menurut Sugiyono (2018:148) pengertian “populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya”. Sehingga populasi bukan hanya orang tapi juga obyek 

dan benda-benda alam yang lain, populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada 

pada objek/subyek yang dipelajari tetapi meliputi karakteristik/sifat yang dimiliki 

oleh subyek atau obyek itu.  

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Arikunto (2013:173) yang 

menyatakan bahwa “populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”. Apabila 

seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Populasi yang dilakukan dalam 

penelitian ini sebanyak 246 siswa. Berikut merupakan rincian populasi pada 

penelitian: 

Tabel 3.2 

Populasi Penelitian 

No Sekolah Kelas Jumlah 

Siswa 

1 SMK Sangkuriang 1 XI AK 1 31 

XI AK 2 29 

XI AK 3 34 

2 SMK Pasundan 3 XI AK 1 24 

3 SMK PGRI 1 XI AK 1 28 
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No Sekolah Kelas Jumlah 

Siswa 

4 SMK PGRI 2 XI AK 1 34 

XI AK 2 32 

XI AK 3 34 

Jumlah siswa 246 

Sumber : Data Penelitian 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui populasi pada penelitian ini 

terdapat 4 sekolah SMK se kota Cimahi dengan 246 siswa yang akan peneliti 

gunakan. Penelitian ini hanya dilakukan pada sekolah swasta SMK se kota Cimahi 

karena peneliti melakukan pra penelitian sebelumnya ke SMK swasta se kota 

Cimahi dan menemukan bahwa nilai PAS siswa walaupun sudah banyak yang 

memenuhi KKM namun masih banyak juga yang belum memenuhi, sehingga 

peneliti tertarik untuk meneliti  di SMK swasta saja. 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2018:149) menyatakan tentang sampel yaitu : 

“sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu”.  

Lalu menurut Arikunto (2013:174) “sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang di teliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud 

untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel”.  

Dalam penelitian ini metode sampling yang digunakan adalah metode 

sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2018: 156) mengungkapkan “sampling jenuh 

adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel”. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 246, sehingga sampel yang 

digunakan adalah 246 siswa. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut sugiyono (2018:224) “pengumpulan data berdasarkan tekniknya 

ada 3 yaitu melalui wawancara, angket, dan observasi. Sedangkan Arikunto 

(2013:266) mengemukakan lima teknik pengumpulan data yaitu penggunaan tes, 
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penggunaan kuisioner atau angket, penggunaan metode interview, menggunakan 

metode observasi, dan terakhir menggunakan metode dokumentasi. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuisioner 

dan dokumentasi. 

1. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dokumentasi tidak kalah penting dengan 

metode-metode lainnya. Arikunto (2013:274) mengungkapkan “metode 

dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda, dan sebagainya”. 

Pada penelitian ini metode dokumentasi akan digunakan dengan cara 

catatan serta transkrip untuk memperoleh data hasil belajar siswa SMK Se Kota 

Cimahi.  

2. Kuesioner (angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atas pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Menurut Sugiyono (2019:142) kuisioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”. 

Angket untuk memperoleh informasi dibuat pernyataan-pernyataan yang 

disusun berdasarkan skala likert,  yaitu  skala yang dirancang untuk mengukur 

seberapa kuat seseorang setuju atau tidak setuju terhadap suatu pernyataan. 

Sugiyono (2018:168) menyatakan “skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial”. Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala Likert yang 

terdiri dari 5 alternatif jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (ST), Ragu-ragu 

(RG), Tidak Setuju TSR), Sangat Tidak Setuju (STS). Adapun tabel 3.4 mengenai 

skor alternatif jawaban instrument sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 

Skor Alternatif Jawaban Instrumen 

No Alternatif Jawaban Skor 

1.  Sangat setuju 5 

2.  Setuju 4 

3.  Ragu-ragu 3 

4.  Tidak Setuju 2 

5.  Sangat Tidak Setuju 1 

       Sumber : Sugiyono, 2018:169 

Instrumen penelitian ini dibuat dalam bentuk checklist. Adapun tabel 3.5 

mengenai contoh instrumen penelitian dalam bentuk checklist sebagai berikut: 

 

Tabel 3.4 

Contoh Instrumen Bentuk Checklist 

No. Pernyataan Pilihan Jawaban 

SS S RG TS STS 

1.       

2.       

3.       

     Sumber: Sugiyono, 2018:169 

 

3. Pengujian Instrumen Penelitian 

Pengujian instrument penelitian perlu dilakukan sebelum melakukan 

penelitian. Hal ini dilakukan agar instrumen yang akan digunakan dalam 

mengukur variabel memiliki validitas dan reliabilitas sesuai dengan ketentuan. 

Instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut telah melalui uji validitas. 

Instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen tersebut telah melalui uji 

reliabilitas. 

a. Validitas 
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Validitas berasal dari kata Validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. 

Menurut Sugiyono (2018: 202) validitas merupakan kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang akan di teliti. 

Pendapat lain juga disampaikan oleh Arikunto (2013:211) bahwa “Validitas 

adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan 

instrument”.  

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi product moment 

dari pearson yaitu pegujian terhadap korelasi antar tiap item dengan skor nilai 

jawaban sebagai kriteria. Dalam penelitian ini penulis menggunakan aplikasi 

SPSS versi 23 untuk menguji validitas instrument penelitian.  Langkah-langkah 

yang dilakukan untuk menguji validitas instrument penelitian ini dengan SPSS 

versi 23 adalah sebagai berikut : 

1) Buka lembar kerja baru program SPSS, lalu masukan hasil tabulasi 

instrumen yang sebelumnya sudah disebarkan 

2) Pada menu utama SPSS, pilih analyze kemudian pilih sub menu 

correlate lalu pilih bivariate  

3) Dari kotak kolom bivariate correlation masukan semua item pertanyaan 

dan jumlah skor item kedalam kotak variabel . lalu pada pilihan 

correlations coefficient pilih pearson, dan pada bagian test of 

significance pilih two tailed dan klik ok untuk mengakhiri perintah.  

Pada penelitian ini, untuk mengetahui apakah data yang digunakan valid 

atau tidak yaitu dengan menggunakan kriteria 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, berarti valid. 

Sebaliknya, jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti tidak valid. Selain itu 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dalam 

penelitian ini diketahui 0,361 dimana jumlah responden yang digunakan sebanyak 

30 orang serta taraf signifikansi sebesar 5%. Berikut hasil perhitungan dari uji 

instrument yang dilakukan pada penelitian ini yang dilakukan di SMK Tunas 

Bangsa : 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Instrumen Kecerdasan Emosional 
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No 

Item 

r 

Hitun

g ket 

No 

Item 

r 

Hitun

g ket 

No 

Item 

r 

Hitun

g ket 

1 
,062 

Tidak 

Valid 11 
,232 

Tidak 

Valid 21 
.472** 

Valid 

2 
,090 

Tidak 

Valid 12 
-,014 

Tidak 

Valid 22 
.408* 

Valid 

3 
.421* 

Valid 13 
,244 

Tidak 

Valid 23 
.528** 

Valid 

4 
,138 

Tidak 

Valid 14 
,319 

Tidak 

Valid 24 
-,088 

Tidak 

Valid 

5 
.693** 

Valid 15 
,064 

Tidak 

Valid 25 
.450* 

Valid 

6 
,118 

Tidak 

Valid 16 
.418* 

Valid 26 
.453* 

Valid 

7 
,169 

Tidak 

Valid 17 
,126 

Tidak 

Valid 27 
,081 

Tidak 

Valid 

8 
,240 

Tidak 

Valid 18 
,053 

Tidak 

Valid 28 
,150 

Tidak 

Valid 

9 
,121 

Tidak 

Valid 19 
-,144 

Tidak 

Valid 29 
-,084 

Tidak 

Valid 

10 
,253 

Tidak 

Valid 20 
,360 

Tidak 

Valid 30 
,264 

Tidak 

Valid 

Sumber : data diolah 

Berdasarkan hasil uji instrument validitas pada variabel kecerdasan 

emosional tersebut maka dapat diketahui bahwa 8 item valid dari 30 item. Untuk 

22 item yang tidak valid , tidak akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. 

8 item yang valid tersebut sudah mewakili indikator pada kecerdasan emosional. 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Instrumen Motivasi 

No item r Hitung Ket No item r Hitung Ket 

1 .404* Valid 11 ,221 Tidak Valid 

2 ,123 Tidak Valid 12 .537** Valid 

3 ,166 Tidak Valid 13 .438* Valid 

4 .427* Valid 14 .380* Valid 

5 ,320 Tidak Valid 15 .415* Valid 

6 ,342 Tidak Valid 16 ,130 Tidak Valid 

7 ,218 Tidak Valid 17 -,119 Tidak Valid 

8 .458* Valid 

   9 ,323 Tidak Valid 

   10 .519** Valid 

   Sumber : Data diolah 
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Berdasarkan hasil uji instrument tersebut maka dapat diketahui bahwa 8 

item valid dari 17 item. Untuk 9 item yang tidak valid , tidak akan digunakan oleh 

peneliti dalam penelitian ini. 8 item yang valid tersebut sudah mewakili indikator 

pada variabel kontrol motivasi. 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Instrumen Minat 

No item r Hitung Ket 

1 -,069 Tidak Valid 

2 .514** Valid 

3 ,271 Tidak Valid 

4 .536** Valid 

5 .385* Valid 

6 ,119 Tidak Valid 

7 ,215 Tidak Valid 

8 -,156 Tidak Valid 

9 ,179 Tidak Valid 

10 .509** Valid 

11 ,237 Tidak Valid 

12 ,201 Tidak Valid 

13 .416* Valid 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan hasil uji instrument tersebut maka dapat diketahui bahwa 5 

item valid dari 13 item. Untuk 8 item yang tidak valid , tidak akan digunakan oleh 

peneliti dalam penelitian ini. 5 item yang valid tersebut sudah mewakili indikator 

pada variabel kontrol minat. 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Instrumen Bakat 

No 

item 

r 

Hitun

g ket 

No 

item 

r 

Hitun

g ket 

No 

item 

r 

Hitun

g ket 

1 
,231 

Tidak 

Valid 13 
,082 

Tidak 

Valid 25 
.472** 

Valid 

2 
.716** Valid 

14 
.538** Valid 

26 
-,144 

Tidak 

Valid 

3 
,215 

Tidak 

Valid 15 
,120 

Tidak 

Valid 27 
,063 

Tidak 

Valid 

4 
-,213 

Tidak 

Valid 16 
.709** Valid 

28 
.517** 

Valid 
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5 
.518** Valid 

17 
,308 

Tidak 

Valid 29 
,038 

Tidak 

Valid 

6 
,221 

Tidak 

Valid 18 
.518** Valid 

30 
,270 

Tidak 

Valid 

7 
.412* Valid 

19 
.735** Valid 

31 
,340 

Tidak 

Valid 

8 
-,049 

Tidak 

Valid 20 
-,045 

Tidak 

Valid 32 
.480** 

Valid 

9 
-,095 

Tidak 

Valid 21 
.551** Valid 

33 
,165 

Tidak 

Valid 

10 
.410* Valid 

22 
,008 

Tidak 

Valid 34 
,181 

Tidak 

Valid 

11 
,254 

Tidak 

Valid 23 
.597** Valid 

35 
-,053 

Tidak 

Valid 

12 
.621** Valid 

24 
,170 

Tidak 

Valid 36 
.613** 

Valid 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan hasil uji instrument tersebut maka dapat diketahui bahwa 15 

item valid dari 36 item. Untuk 16 item yang tidak valid , tidak akan digunakan 

oleh peneliti dalam penelitian ini. 15 item yang valid tersebut sudah mewakili 

indikator pada variabel kontrol bakat. 

b. Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2018:204) “reliabilitas merupakan syarat untuk 

pengujian validitas instrument”. Selain itu Sugiyono (2018:213) juga 

mengungkapkan bahwa :  

“Pengujian reliabilitas instrument dapat dilakukan secara eksternal 

maupun internal. Secara eksternal pengujian dapat dilakukan dengan test-

retest, equivalent, dan gabungan keduanya sedangkan secara internal 

reliabilitas instrument dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-

butir yang ada pada instrument dengan teknik tertentu”.  

Untuk mengetahui reliabilitas yang dalam digunakan perhitungan dengan 

rumus Alpha. Arikunto (2013:239) mengungkapkan bahwa “rumus Alpha 

digunakan untuk mencari reliabilitas instrument yang skornya bukan 1 dan 0, 

misalnya angket atau soal bentuk uraian.” Pengujian reliabilitas pada penelitian 

ini menggunakan SPSS versi 23. Langkah-langkah untuk mengetahui reliabilitas 

dengan SPSS adalah sebagai berikut : 

1) Klik analyze , lalu pilih scale  
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2) Pilih reliability test pada sub bab scale 

3) Pilih variabel dan masukan pada kolom item di jendela reliability test 

4) Pada opsi model pada jendela Reliability Analysis pilih Alpha untuk 

uji Alpha Cronbach's. 

5) Klik statistic pada jendela reliability test lalu centang bagian scale if 

item deleted, untuk melihat perubahan nilai Alpha saat item dihapus. 

Lalu klik continue dan ok untuk mengahiri perintah. 

Pada penelitian ini, untuk mengetahui apakah data yang digunakan reliabel 

atau tidak yaitu dengan menggunakan kriteria jika rhitung > rtabel maka item pada 

instrument akan dinyatakan reliabel serta layak untuk digunakan sebagai 

instrument penelitian. Sebaliknya, rhitung ≤ rtabel, maka item tersebut dinyatakan 

tidak reliabel. Berikut hasil perhitungan dari uji instrument yang dilakukan pada 

penelitian ini : 

 

Tabel 3.9 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Rhitung Rtabel Keterangan 

Kecerdasan 

Emosional 0,749 
0,361 Reliabel 

Motivasi 0,634 0,361 Reliabel 

Minat 0,582 0,361 Reliabel 

Bakat 0,875 0,361 Reliabel 

Sumber : Data diolah 

 

E. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

1. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan metode atau cara untuk mendapatkan 

sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi 

mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi 

permasalahan yang terutama masalah dalam penelitian. Menurut Sugiyono 



52 
 

Rizka Sri Rahayu, 2022 

PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA 
PELAJARAN AKUNTANSI DI SMK SE KOTA CIMAHI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

(2018:238) menyatakan bahwa “analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul”. Selain itu Sugiyono 

(2018:238) juga mengungkapkan bahwa “terdapat dua macam statistik yang 

digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif, dan 

statistik inferensial”. Dalam penelitian ini proses pengolahan data dilakukan 

dengan menggunakan perhitungan statistik deskriptif.  

Sugiyono (2018:238) menyatakan bahwa “statistik deskriptif adalah 

statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan 

atau menggambarkan data yang telah terkumpul adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”. Pendapat lain 

juga disampaikan oleh Siregar (2013:126) tentang analisis deskriptif yaitu 

“merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil 

penelitian berdasarkan satu sampel”. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa statistik deskriptif digunakan 

untuk mendeskripsikan atau menggambarkan variabel pada penelitian ini secara 

umum. Langkah-langkah untuk mengetauhi analisis gambaran variabel pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Membuat tabulasi untuk setiap jawaban kuisioner yang telah diisi responden 

Jawaban yang telah diperoleh dari responden melalui hasil penyebaran 

angket kecerdasan emosional berdasarkan indikator kecerdasan emosional dicatat 

pada format tabulasi sebagai berikut : 

 

Tabel 3.7 

Contoh Format Tabulasi Berdasarkan Indikator 

 

 

No  

Responden 

 

Indikator 1 

 

Indikator 2 

 

Indikator... 

 

Skor 

Total 

 

Kriteria  

1 2 3 ∑ 1 2 3 ∑ 1 2 3 ∑   

               

 



53 
 

Rizka Sri Rahayu, 2022 

PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA 
PELAJARAN AKUNTANSI DI SMK SE KOTA CIMAHI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

b. Membuat kriteria penilaian setiap variabel agar mengetahui kriteria skor 

berdasarkan jumlah responden dengan menentukan : 

1) Menentukan skor tertinggi dan skor terendah berdasarkan hasil dari 

tabulasi jawaban responden untuk setiap indikator maupun keseluruhan 

2) Menentukan rentang kelas dengan rumus: 

Rentang kelas = Skor tertinggi – Skor terendah 

3) Menentukan banyak kelas. Terdapat tiga kelas interval yaitu tinggi, 

sedang, dan rendah. 

4) Menentukan panjang interval kelas dengan rumus: 

Panjang interval kelas = 
Rentang skor 

Banyak kelas 
 

5) Menentukan interval untuk setiap kriteria penilaian 

 

c. Membuat tabel distribusi frekuensi  

 

Tabel 3.8 

Contoh format tabel distribusi frekuensi 

 

Kriteria Interval Frekuensi Persentase (%) 

Tinggi    

Sedang     

Rendah    

Jumlah   

 

d. Membuat tabel penafsiran variabel dari hasil yang diperoleh pada tabel 

distribusi frekuensi 

Tabel 3.9 

Kriteria Penjabaran Variabel Kecerdasan Emosional 

Indikator Kriteria Deskripsi 

Mengenali Emosi 

Diri 

Tinggi Siswa sangat mengenali emosi diri 

Sedang Siswa cukup mengenali emosi diri 
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Rendah Siswa kurang mengenali emosi diri 

Mengelola Emosi 

Tinggi 
Siswa sangat bisa untuk mengelola 

emosinya 

Sedang 
Siswa cukup bisa untuk mengelola 

emosinya 

Rendah 
Siswa kurang bisa untuk mengelola 

emosinya 

Memotivasi Diri 

Sendiri 

Tinggi 
Siswa sangat bisa untuk memotivasi diri 

sendiri 

Sedang 
Siswa cukup bisa untuk memotivasi diri 

sendiri 

Rendah 
Siswa kurang bisa untuk memotivasi diri 

sendiri 

Mengenali Emosi 

Orang Lain 

Tinggi 
Siswa sangat peka untuk mengenali 

emosi orang lain 

Sedang 
Siswa cukup peka untuk mengenali 

emosi orang lain 

Rendah 
Siswa kurang peka untuk mengenali 

emosi orang lain 

Membina hubungan 

Tinggi 
Siswa sangat aktif dalam membina 

hubungan 

Sedang 
Siswa cukup aktif dalam membina 

hubungan 

Rendah 
Siswa kurang aktif dalam membina 

hubungan 

 

a. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik pada dasarnya merupakan salah satu uji yang digunakan 

untuk persyaratan statistik. Selain itu syarat dari penggunaan rumus statistika 

regresi linier berganda, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian 
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yang akan diperoleh lebih akurat dengan data yang digunakan secara teori dan 

mendekati atau sama dengan kenyataan.  

1) Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan 

pengujian hipotesis. Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

populasi yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki distribusi yang normal atau 

tidak. Ghozali (2013: 160) mengungkapkan “uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, variabel penggangu atau residual memiliki 

distribusi normal.” Uji stastatistik normalitas memiliki banyak modelnya , salah 

satunya yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kolmogrov smirnov . uji 

kolmogrov smirnov ini merupakan pengujian yang sudah banyak dipakai setelah 

adanya banyak uji lain yang beredar. Konsep dasar dari pengujian kolmograv 

smirnov ini adalah dengan membandingkan distribusi data yang akan diuji 

normalitasnya dengan distribusi normal baku. Uji normalitas pada penelitian ini 

menggunakan SPSS versi 23.  

Kriteria penilaiannya adalah jika signifikasi ≥ 0,05 berarti data yang diuji 

mempunyai distribusi normal, begitu pula sebaliknya jika signifikasi ≤ 0,05 maka 

data yang diuji mempunyai distribusi yang tidak normal  

 

2) Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel terikat 

dan variabel bebas mempunyai hubungan linier. Ghozali (2013:166) 

mengungkapkan bahwa “uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi 

model yang digunakan sudah benar atau tidak. Dengan uji linearitas akan 

diperoleh informasi apakah model sebaiknya linier, kuadrat atau kubik”. 

Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam penerapan metode 

regresi linier. Untuk perhitungan uji linieritas pada penelitian ini menggunakan 

hasil dari program SPSS versi 23 dengan kaidah keputusan sebagai berikut: Jika 

sig. deviation from linearity > 0,05, maka data berpola linier dan sebaliknya jika 

sig. of linearity < 0,05, maka data berpola tidak linier. Adapun langkah-langkah 

dalam proses uji statistiknya sebagai berikut: 
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a)  Menentukan hipotesis  

     Ho: Regresi tidak linier. 

     Ha: Regresi linier.  

b) Menentukan taraf kesalahan  

     Pada penelitian ini taraf signifikansi yang digunakan α=0,05 

c) Membuat kesimpulan dengan kriteria pengujian, yaitu: 

Jika Fhitung ≤ Ftabel, maka Ha diterima. 

Jika Fhitung > Ftabel, maka Ha ditolak. 

3)  Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2013:105) uji multikolinearitas bertujuan untuk 

“menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independent)”. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara 

variabel independen. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinieritas adalah dilihat dari Tolerance Value (TV) dan lawannya Variance 

Inflation Factors (VIF) dengan menggunakan SPSS versi 23. Batas VIF adalah 10 

dan TV adalah 0,1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai TV lebih kecil dari 

0,1 maka terjadi multikolinearitas. 

4) Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homokedastisitass dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Ghozali (2013: 139) mengungkapkan bahwa “model regresi yang baik adalah 

yang homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas”. 

Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan program SPSS versi 23, dengan melihat grafik scatterplot antara 

nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Ghozali 

(2013:139) menyatakan dasar pengambilan keputusan uji tersebut yaitu jika ada 

titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, 

melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. 



57 
 

Rizka Sri Rahayu, 2022 

PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA 
PELAJARAN AKUNTANSI DI SMK SE KOTA CIMAHI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Kemudian jika tidak terdapat pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar di 

atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y maka mengindikasikan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

b. Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini, statistik uji yang digunakan adalah regresi linier 

berganda.Siregar (2013:301) mengungkapkan regresi linier berganda adalah 

“pengembangan dari regresi linier sederhana, yaitu sama sama alat yang dapat 

digunakan untuk memprediksi permintaan di masa akan datang berdasarkan data 

masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas 

(independent) terhadap satu variabel tak bebas (dependent)”. Persamaan model 

regresi linier bergandapada penelitian ini adalah: 

 

�̂� = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2  + 𝑏3𝑋3 + 𝑏4𝑋4 + 𝑒 

 

 Di mana : 

 Y = Variabel terikat 

 𝑎, b1, b2, b3, dan b4 = Konstanta 

 X1 = Variabel bebas pertama 

 X2 = Variabel kontrol pertama 

 X3 = Variabel kontrol kedua 

 X4 = Variabel kontrol ketiga 

 

Untuk perhitungan analisis regresi linier berganda pada penelitian ini 

analisis data menggunakan hasil dari program SPSS versi 23. 

2. Pengujian Hipotesis 

Sugiyono (2018:134) mengungkapkan “hipotesis adalah jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan”. Teknik analisis 

data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi 

linear berganda. Berikut ini merupakan perhitungan dari uji F dan uji T dalam 

penelitian ini : 
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a. Uji Keberartian Regresi (Uji F) 

Menurut Sudjana (2003:90) mengungkapkan uji F merupakan “Menguji 

keberartian regresi linier ganda ini dimaksudkan untuk meyakinkan diri apakah 

regresi (berbentuk linier) yang didapatkan berdasarkan penelitian ada artinya bila 

dipakai untuk membuat kesimpulan mengenai hubungan sejumlah peubah yang 

sedang dipelajari”. Dengan rumusan hipotesis sebagai berikut: 

𝐻0 : Regresi tidak berarti 

𝐻1 : Regresi berarti 

  Pada penelitian ini uji F dilakukan dengan menggunakan SPSS V23 

.Setelah mendapat 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔, selanjutnya bandingkan dengan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan taraf 

signifikan yang digunakan adalah 0,05. Kaidah keputusan untuk signifikan yaitu 

jika signifikansi ≤ 0,05, maka Ho ditolak, dan juga sebaliknya jika signifikansi > 

0,05, maka Ho diterima. Adapun kriteria untuk pengujiannya f hitung adalah 

sebagai berikut: 

Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka 𝐻0 diterima  

Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka 𝐻0 ditolak 

b. Uji Keberartian Koefisien Regresi (Uji t) 

Menurut Ghozali (2013: 98) mengungkapkan bahwa “Uji keberartian 

koefisien regresi pada dasarnya menunjukkan pengaruh satu variabel 

penjelas/independen dalam menerangkan variabel dependen dengan menganggap 

variabel independen lainnya bernilai tetap”. Dalam penelitian ini uji t dilakukan 

dengan menggunakan software SPSS V23 for windows. Untuk melakukan 

pengujian t maka dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut: 

1) 𝐻0 : 𝛽1 = 0 Kecerdasan emosional tidak berpengaruh terhadap hasil 

belajar 

2) 𝐻1 : 𝛽1 ≠ 0 Kecerdasan emosional berpengaruh terhadap hasil belajar 

 

 Setelah diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 selanjutnya bandingkan dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan taraf 

signifikan yang digunakan adalah 0,05. Kaidah keputusan untuk signifikan yaitu 
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jika signifikansi ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan sebaliknya jika signifikansi > 0,05, 

maka Ho diterima. Adapun kaidah kriteria keputusan untuk t hitung adalah 

sebagai berikut : 

Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔≤ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka 𝐻0 diterima 

Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka 𝐻0 ditolak 

 


