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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Sekolah adalah suatu lembaga formal yang dibentuk supaya dapat 

menyelenggarakan fungsi pendidikan bagi warga masyarakat. Di dalam lembaga 

ini terdapat berbagai macam bidang kegiatan, termasuk bidang pelayanan 

bimbingan dan konseling atau yang dulu dikenal dengan istilah layanan 

penyuluhan. Bimbingan dan konseling di sekolah memiliki tujuan untuk membantu 

civitas akademik sekolah (peserta didik dan guru) dalam menyelesaikan berbagai 

macam permasalahan yang sering muncul dengan memberikan bimbingan-

bimbingan atau penyuluhan beserta dengan arahan ataupun petunjuk serta solusi 

penyelesaian masalah. 

Dalam praktik nyata membuktikan bahwa guru atau pembimbing akan 

menghadapi berbagai macam permasalahan disekolah, seperti dalam menghadapi 

peserta didik atau siswa yang mengalami kesulitan di dalam pelajaran, peserta didik 

yang kesulitan menentukan jurusan studi, kesulitan memotivasi diri sendiri, 

kesulitan bersifat pribadi serta kesulitan di dalam berinteraksi sosial antara diri 

sendiri dengan teman temannya. 

Madrasyah Aliyah (MA) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan  formal 

lanjutan  yang  menyelenggarakan  pendidikan  tiga  tahun setelah Sekolah 

Menengah Pertama. Pendidikan MA berlandaskan dan menunjang tercapainya 
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fungsi pendidikan nasional bagi pengembangan kemampuan dan pembentukan 

watak serta peradaban 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 manusia 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU Sisdiknas No.20 

Tahun 2003). Pendidikan MA pada dasarnya mengembangkan keseluruhan  aspek  

kepribadian  siswa.  Salah  satu aspek pokok kepribadian siswa yang sangat perlu 

dikembangkan yaitu kecerdasan emosional, aspek tersebut penting bagi 

peningkatan keberhasilan siswa baik dalam kehidupan akademik maupun dalam 

bidang kehidupan lainnya. Meskipun demikian usaha ke arah pengembangan hal 

kecerdasan emosional kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan 

pengembangan kecerdasan rasional  atau  kecerdasan  intelektual  (IQ).  Hal  ini  

dirasa kurang  dalam  meningkatkan  kecerdasan  emosional.  Padahal  kecerdasan 

emosi memegang perananan penting dalam mencapai keberhasilan di segala 

bidang. Hal ini karena intelektualitas tidak dapat bekerja sebaik-baiknya tanpa 

kecerdasan emosional. 

“kecerdasan intelektual (IQ) hanya menyumbangkan 20 % bagi kesuksesan, 

sedangkan 80 % adalah sumbangan faktor kekuatan-kekuatan lain, 

diantaranya adalah kecerdasan emosional (EQ) yakni kemampuan 

memotivasi  diri  sendiri,  mengatasi  frustasi,  mengontrol  desakan hati, 

mengatur suasana hati, berempati dan mampu bekerjasama.”(Goleman, 

2015:42)  

 

Seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan intelektual tinggi namun kecerdasan 

emosional rendah maka cenderung akan terlihat sebagai orang yang bersikap masa 

bodoh, kesadaran diri kurang berkembang, tidak ada rencana dan motivasi dalam 
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mencapai tujuan, menjalin hubungan yang saling tergantung, membuang banyak 

energi untuk menghindari kecemasan, tidak bertanggung jawab atas perbuatannya 

dan cenderung menyalahkan orang lain atau keadaan. Untuk itu hal inilah yang 

menyebabkan seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah akan 

sulit bekerjasama dengan orang lain karena mereka sendiri sulit mengontrol diri 

mereka. 

Masa  remaja  adalah  masa  peralihan  antara  masa  kanak-kanak  ke masa 

dewasa. Remaja MA merupakan remaja awal yang usianya berkisar antara 15 tahun 

sampai 18 tahun. Masa remaja merupakan puncak emosionalitas  yaitu 

perkembangan emosi yang tinggi. Pertumbuhan fisik, terutama organ- organ 

seksual mempengaruhi berkembangnya emosi atau perasaan-perasaan dan 

dorongan- dorongan baru yang dialami  sebelumnya,  seperti  perasaan cinta, rindu, 

dan keinginan untuk berkenalan lebih intim dengan lawan jenis. Adapun masalah-

masalah pada diri remaja terjadi karena adanya pertumbuhan dan perkembangan 

yang membuat reaksi dan ekspresi emosi remaja masih labil, sehingga membuat 

mereka sulit untuk mengendalikan  emosi  yang akhirnya  dapat  merugikan  diri  

sendiri  dan  orang  lain  dalam  berinteraksi sosial. 

Mengendalikan emosi penting bagi kita agar emosi yang kita miliki tidak 

merugikan diri sendiri dan orang lain kita. Kecerdasan emosioal diukur dari 

kemampuan mengendalikan emosi dan menahan diri. kemampuan mengendalikan 

emosi dan menahan diri itu disebut sabar. Orang yang paling sabar adalah orang 

yang paling tinggi kecerdasan emosionalnya. Ia biasanya tabah dalam menghadapi 

kesulitan. Ketika belajar orang ini tekun. Ia memiliki empati yang tinggi, tanggap 
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terhadap lingkungan sosialnya, berdisiplin dan bertanggung jawab. Ia berhasil 

mengatasi berbagi gangguan dan tidak memperturutkan emosinya. Serta dapat 

mengendalikan perilakunya dan emosinya. Selain itu kecerdasan emosional penting 

bagi kita terutama dalam mengembangkan  kemampuan  untuk  memahami  

perasaan  diri  sendiri  dan orang lain. Hal ini karena dengan memahami perasaan 

diri sendiri dan orang lain, kita dapat menempatkan dan mengatur perasaan kita 

dengan tepat dan dapat menjadi seorang pribadi yang dewasa dalam berfikir dan 

bertingkah laku di lingkungan sosial. Sehingga untuk mengasah dan meningkatkan 

kecerdasan emosional, kita memerlukan bantuan orang lain, maka dari itu 

mengasah kecerdasan emosional sangat penting dalam hubungan dengan orang 

lain. 

Berdasarkan wawancara pada tanggal 20 Maret 2019 dengan Ibu Kartina 

selaku guru bimbingan dan konseling di MA YPKM Al- hidayah Rancakole 

Kabupaten Bandung, terindentifikasi masalah rendahnya kecerdasan emosional 

siswa yaitu : 

1) Terdapat siswa yang kesadaran dirinya kurang berkembang sehingga sulit 

menerima kritik dan saran dari orang lain; 

2) Terdapat Siswa yang sulit mengendalikan diri sehingga ketika marah tidak segan 

untuk merusak barang- barang disekitarnya; 

3) Terdapat siswa yang sulit bergaul dengan karena kurang dapat berkomunikasi 

dengan orang lain; 

4) Terdapat siswa yang sulit memahami perasaan orang lain sehingga tidak peduli 

ketika temannya sedang bersedih; 
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5) Terdapat siswa yang sulit bekerjasama dengan orang lain sehingga cenderung 

terlihat egois ketika mengerjakan tugas kelompok; 

6) Terdapat siswa yang memiliki motivasi rendah sehingga malas dalam 

mengerjakan tugas sekolah; 

7)  Terdapat siswa yang menghindar dari masalah karena merasa cemas dan 

ketakutan.  

Adanya bimbingan dan konseling di sekolah akan membantu siswa dalam 

mengatasi masalah yang mereka hadapi baik masalah pribadi maupun sosial. 

Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang 

memungkinkan   sejumlah   peserta   didik   secara   bersama-sama,   melalui 

dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu 

(terutama dari guru pembimbing) dan atau membahas secara bersama-sama pokok 

bahasan (topik) tertentu yang berguna untuk menunjang pemahaman dan 

kehidupanya sehari-hari dan atau untuk perkembangan dirinya, baik sebagai 

individu, pelajar, dan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan atau 

tindakan pelajar (Hartinah, 2009:10). 

Dinamika kelompok erat kaitannya dengan kegiatan bimbingan. Dinamika 

kelompok adalah kekuatan- kekuatan   yang   berinteraksi   dalam   kelompok   pada   

waktu   kelompok melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuanya. Adapun 

kegiatan bimbingan kelompok yang dapat menumbuhkembangkan dinamika 

kelompok yaitu pemberian informasi, karena layanan informasi yang diberikan 

dalam bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memperbaiki dan 

mengembangkan pemahaman  diri  dan  orang  lain,  sedangkan  perubahan  sikap  
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merupakan tujuan yang tidak langsung. Sehingga adanya layanan informasi di 

dalam kegiatan  bimbingan  kelompok mengenai kecerdasan emosi, pengetahuan 

dan pemahaman anggota kelompok dapat meningkat. Selain itu, adanya diskusi 

kelompok mengenai informasi/topik kecerdasan emosi akan membuat dinamika 

kelompok dapat hidup dan berkembang. Hal ini karena ketika anggota kelompok 

berdiskusi, mereka akan secara aktif ntuk menyampaikan ide, pendapat dan 

akhirnya dapat melepas keragu-raguan diri. Selanjutnya salah satu kegiatan yang 

dapat menimbulkan dinamika kelompok adalah adanya permainan. Hal ini karena 

permainan dapat memecahkan kebekuan kelompok dan mengakrabkan anggota 

kelompok. Sehingga bimbingan  kelompok  dirasa efektif digunakan  untuk  

meningkatkan kecerdasan emosi siswa yang rendah. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

mendalam mengenai “Pengaruh Bimbingan Kelompok terhadap Kecerdasan Emosi 

Siswa Kelas X di MA YPKM Al- hidayah Rancakole Kabupaten Bandung”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses bimbingan kelompok pada siswa kelas x di MA YPKM Al- 

hidayah Rancakole ? 

2. Bagaimana tingkatan kecerdasan emosi siswa kelas x di MA YPKM Al- 

hidayah Rancakole ?  

3. Bagaimana pengaruh proses bimbingan kelompok terhadap kecerdasan emosi 

siswa kelas x di MA YPKM Al- hidayah Rancakole ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui proses bimbingan kelompok pada siswa kelas X di MA 

YPKM Al- hidayah Rancakole. 

2. Untuk mengetahui tingkatan kecerdasan emosi siswa kelas X di MA YPKM 

Al-hidayah Rancakole. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh proses bimbingan kelompok 

terhadap kecerdasan emosi siswa kelas X di MA YPKM Al - hidayah 

Rancakole. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam rangka pengembangan ilmu pendidikan terutama dikaitkan dengan hal-hal 

yang berkaitan dengan pengetahuan dibidang bimbingan dan konseling khususnya 

mengenai pengaruh konseling kelompok terhadap kecerdasan emosional siswa MA 

kelas X. 

2. Kegunaan Secara Praktis 

a. Sebagai sumbangan informasi bagi siswa dalam meningkatkan dan mengelola  

kecerdasan emosi dengan baik dan positif. 
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b. Sebagai kontribusi bagi guru pembimbing untuk lebih meningkatkan mutu  

layanan  bimbingan  dan  konseling,  khususnya  dalam meningkatkan 

kecerdasan emosional melalui layanan bimbingan kelompok. 

 

E. Kerangka pemikiran 

Kecerdasan sosial merupakan salah satu aspek dalam kecerdasan emosi. 

Kecerdasan sosial terdiri dari kemampuan untuk memahami orang lain dan 

bertindak bijaksana dalam hubungan antarmanusia. Sehingga seseorang yang 

memiliki kecerdasan emosi akan terlihat dari kemampuan sosialnya. Hal ini karena 

ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain akan melibatkan berbagai emosi 

yang akan melatih dan mengajarkan kepada seseorang cara berperilaku sehingga 

sesuai dengan ukuran dan tuntutan lingkungan sosial melalui ekspresi wajah, 

bahasa tubuh serta performa dan temperamen orang di sekitarnya.  Dalam hal ini 

kemampuan sosial seseorang yang mempunyai kecerdasan emosional tinggi dapat 

terlihat ketika ia dapat mengungkapkan perasaanya dengan ekspresi yang wajar, 

dapat menyesuaikan diri dan dapat bekerjasama dengan orang lain. 

Mengingat kondisi dewasa ini, tingkah laku remaja yang menunjukkan 

kecerdasan emosi sangat diperhatikan, dipahami serta ditingkatkan, karena 

fenomena yang terjadi  di  lapangan  menujukkan  bahwa  kecerdasan  emosi yang 

dimiliki remaja masih rendah. Berdasarkan   permasalahan diatas inilah yang 

menjadi dasar peneliti untuk memilih  remaja  awal  sebagai  subjek  penelitiannya.  

Hal  ini  karena  masa remaja adalah  masa peralihan antara masa kanak-kanak  ke 

masa dewasa. Pada  rentang  masa  peralihan  ini  emosi  remaja  cenderung  
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berubah-ubah, mudah  meledak dan berlangsung lebih sering sebagai akibat dari 

perubahan dan pertumbuhan fisik, emosi dilibatkan di berbagai aspek kehidupan 

remaja, mulai dari fluktuasi hormonal dari masa pubertas hingga kesedihan dari 

depresi remaja. Hal tersebut menyebabkan  perkembangan emosi remaja 

menunjukkan sifat yang sensitif dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai 

peristiwa atau situasi social, sehingga mudah marah atau teringgung dan mudah 

sedih atau murung, sementara kontrol diri yang dimiliki belum sempurna. Untuk itu 

kecerdasan emosi remaja perlu dikembangkan agar remaja dapat mengontrol diri 

dalam setiap emosi yang muncul agar tidak merusak hubungan atau interaksi 

dirinya dengan orang lain.  

Secara  empiris,  siswa  MA  biasanya  memasuki  remaja  awal.  Perilaku 

dan pribadi siswa MA sudah memasuki   masa   remaja.   Pada   masa   ini,    siswa   

biasanya   merasa  kebingungan, karena siswa MA baru memasuki lingkungan 

tingkat pendidikan yang baru dan berbeda dari sebelumnya yaitu Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP), ditambah lagi dari 

kondisi siswa yang sebelumnya belum mendapatkan bimbingan yang optimal pada 

pendidikan sebelumnya. Sehingga muncul berbagai macam masalah pada diri siswa 

sehubungan dengan pendidikan dan perkembangannya. Adapun macam-macam 

masalah yang muncul pada diri siswa yaitu terdapat siswa yang kesadaran dirinya 

kurang berkembang sehingga sulit menerima kritik dan saran dari orang lain, ada 

siswa yang sulit mengendalikan diri sehingga ketika marah tidak segan untuk 

merusak barang- barang disekitarnya, ada siswa yang sulit bergaul dengan karena 

kurang dapat berkomunikasi dengan orang lain, ada siswa yang sulit memahami 
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perasaan orang lain sehingga tidak peduli ketika temannya sedang bersedih, 

terdapat siswa yang sulit bekerjasama dengan orang lain sehingga cenderung 

terlihat egois ketika mengerjakan tugas kelompok, terdapat siswa yang memiliki 

motivasi rendah sehingga malas dalam mengerjakan tugas sekolah, ada siswa yang 

menghindar dari masalah karena merasa cemas dan ketakutan. 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali 

emosi diri sendiri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi 

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

orang lain. 

 

     Kerangka pemikiran pengaruh bimbingan kelompok terhadap kecerdasan 

emosional 

 

  

                                      Pengaruh 

 

 

F. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Berdasarkan pengertian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah ada pengaruh konseling kelompok terhadap kecerdasan emosi siswa kelas X 

MA YPKM Al- hidayah Rancakole Kabupaten Bandung. Sedangkan  hipotesis 

statistiknya adalah  : 

Bimbingan 

Kelompok 

Kecerdasan 

Emosional 
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Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara bimbingan kelompok 

terhadap kecerdasan emosi siswa kelas X di MA YPKM Al- hidayah 

Rancakole Kabupaten Bandung. 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara bimbingan kelompok terhadap 

kecerdasan emosi siswa kelas X di MA YPKM Al- hidayah Rancakole 

Kabupaten Bandung. 

 

G. Langkah-langkah penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kampus MA YPKM Al - hidayah Rancakole 

Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran 2018-2019 semester 

ke-2. 

2. Paradigma dan Pendekatan 

Analisis kuantitatif dalam suatu penelitian dapat didekati dari dua sudut 

pendekatan, yaitu analisis kuantitatif secara deskriptif, dan analisis kuantitatif 

secara inferensial. Analisis deskriptif hanya akan mendeskripsikan keadaan suatu 

gejala yang telah direkam melalui alat ukur kemudian diolah sesuai dengan 

fungsinya. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-

angka sehingga memberikan suatu kesan lebih mudah ditangkap maknanya oleh 

siapapun yang membutuhkan informasi tentang keberadaan gejala tersebut. Dengan 

demikian hasil olahan data dengan statistik ini hanya sampai pada tahap deskripsi, 

belum sampai pada tahap generalisasi. Dengan kata lain, statistik deskriptif adalah 
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statistik yang mempunyai tugas mengorganisasi dan menganalisa data angka, agar 

dapat memberikan gambaran secara teratur, ringkas dan jelas, mengenai suatu 

gejala, peristiwa atau keadaan, sehingga dapat ditarik pengertian atau makna 

tertentu. 

3. Metode Penelitian 

Metode penelitian juga merupakan cara ilmiah yang di gunakan untuk 

mengumpulkan data dengan tujuan tertentu (Sugiyono,2010:2). Penggunaan 

metode ini dimaksudkan agar kebenaran yang diungkap benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan dan memiliki bukti ilmiah yang akurat dan dapat 

dipercaya. 

Metode yang digunakan pada penelitian  adalah penelitian korelasional. 

Penelitian korelasional dilakukan untuk mempelajari hubungan antara dua variabel, 

pengukuran dilakukan untuk memprediksi variable terikat berdasarkan satu atau 

lebih variable bebas. Dalam penelitian korelasi ini digunakan analisis regresi, di 

ajukan hipotesis kausal, variable bebas di letakkan sebelum variable terikat 

sehingga di asumsikan setiap perubahan yang terjadi pada variable bebas akan 

mempengaruhi pada perubahan variable terikat (Hartinah,2014:30). 

4. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer, dimana peneliti 

langsung mendapatkan data langsung dari sumbernya, dari responden penelitian 

yaitu siswa kelas X MA YPKM Al- hidayah Rancakole Kabupaten Bandung. 
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5. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan kelas X di MA 

YPKM Al- hidayah yaitu 66 orang siswa. Sampel penelitian diperoleh melalui 

metode penarikan sample acak berstrata proposional (Sugiyono, 2012:25) dengan 

membagi strata berdasarkan jenis kelamin. 

Tabel 1..1 

Penarikan sampel acak strata proposional 

 

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah siswa kelas X MA YPKM Al- 

hidayah Rancakole Kabupaten Bandung yang pernah mengikuti bimbingan 

kelompok yang di adakan di sekolah oleh guru BK. 

6. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk 

memperoleh data atau informasi yang diperlukan, guna mencapai objektifitas yang 

tinggi. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini teknik yang digunakan 

dalam adalah dengan menggunakan kuesioner Skala Likert yaitu skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial.  Alasan peneliti memilih menggunakan 

No Kelas Jumlah  Persen Jumlah sampel  

1 Laki- laki 24 36% (36% x 20 = 7,2) 7 orang 

2 Perempuan 42 64% (64% x 20 = 12,8) 13 orang 

Total 66 100 20 orang 
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skala Likert adalah karena skala ini akan membantu dalam menilai perkembangan 

sikap siswa mengenai tingkat kecerdasan emosi mereka. 

Prosedur dalam pembuatan skala model Likert yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Peneliti mengumpulkan item-item yang cukup banyak dan relevan dengan 

masalah yang sedang diteliti yaitu variabel bimbingan kelompok dan variabel 

kecerdasan emosional yang telah melalui uji ahli. 

b. Item-item tersebut diujikan kepada sekelompok responden yang cukup 

representatif dari populasi yang ingin diteliti yaitu siswa kelas X yang pernah 

mengikuti bimbingan kelompok 

c. Responden kemudian diminta untuk mengisi item persyaratan sesuai dengan 

keadaan yang paling mewakili dirinya. Alternatif jawaban berupa sangat setuju 

(SS), setuju (S), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS).  

d. Total skor dari masing-masing responden adalah penjumlahan dari skor masing-

masing item responden dari masing masing variabel penelitian yaitu variabel 

bimbingan kelompok dan variabel kecerdasan emosional. Terdapat dua jenis 

pernyataan yang digunakan dalam kuesioner tersebut, yang pertama adalah 

pernyataan yang bersifat positif dan yang kedua adalah pernyataan yang bersifat 

negatif. Untuk pernyataan yang bersifat positif berikut penilaian didalam bentuk 

tabel di bawah ini : 
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Tabel 1.2 

Nilai positif dan negatif kuesioner skala Likert 

No Jenis jawaban 

Nilai (poin) pernyataan 

positif negatif 

1 Sangat Setuju (SS) 4 1 

2 Setuju (S) 3 2 

3 Tidak Setuju (TS) 2 3 

4 Sangat Tidak Setuju(STS) 1 4 

 

7. Uji Prasyarat Penelitian 

1) Uji Validitas Variabel Bimbingan Kelompok dan Kecerdasan Emosional 

Validitas merupakan kepercayaan terhadap instrumen penelitian. Validitas 

mempunyai  arti  sejauh mana  ketepatan dan kecermatan suatu instrumen 

pengukuran dalam melakukan  fungsi  ukurnya. Suatu tes dapat dikatakan 

mempunyai validitas yang tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, 

atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud 

dikenakannya tes tersebut.   Suatu tes yang menghasilkan data yang tidak relevan 

dengan tujuan diadakannya pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki 

validitas rendah. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan validitas isi atau content 

validity. Uji validitas dilakukan terhadap skala  kecerdasan emosional siswa  dalam 

pengembangan aspek-aspek kecerdasan emosi yang dilakukan dengan analisis 

faktor yaitu dengan mengkorelasikan antar skor item instrumen dalam suatu faktor 

dan megkorelasikan skor faktor dengan skor total (Sugiyono, 2012:35). Untuk 

mengukur validitas peneliti menggunakan rumus korelasi pearson product moment. 
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Penulis menggunakan software SPSS Versi 25 64bit for windows untuk menguji 

validitas item item atau butir kuesioner yang digunakan untuk penelitian. 

Variabel bimbingan kelompok sebagai variabel bebas (independen) dan 

variabel kecerdasan emosional sebagai variabel terikat (dependen) dibentuk 

menjadi item kuesioner yang diujikan pada penelitian ini. 

 

2) Uji Reliabilitas Variabel Bimbingan Kelompok dan Kecerdasan Emosional 

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya 

(Sugiyono, 2012:38). Uji reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut adalah baik.  Instrumen yang sudah dapat dipercaya, 

yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya pula.  Instrumen 

kuesioner yang menggunakan dua variabel yaitu variabel bimbingan kelompok 

sebagai variabel bebas yang akan di uji pengaruhnya terhadap variabel terikat yaitu 

kecerdasan emosional siswa. Uji reliabilitas dihitung dan dianalisis dengan program 

SPSS (Statitical Package for Social Science) 25 for windows dengan menggunakan 

rumus Alpha Croanbach. Untuk  mengetahui tinggi rendahnya reliabilitas 

menggunakan kriteria sebagai berikut : 
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Tabel 1.3 

Kriteria penilaian reliabilitas 

 

 

          

 

 

3) Uji Normalitas 

Uji Normalitas adalah salah satu prasyarat yang dilakukan dalam analisis 

data sebuah penelitian. Dalam penelitian kuantitatif ini untuk menguji normalitas 

data yang didapatkan digunakan uji normalitas Kolmogorov Smirnov, dengan 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 25 for Windows. Uji normalitas 

Kolmogorov Smirnov dilakukan dengan membandingkan distribusi data yang akan 

diujikan normalitasnya dengan distribusi normal. Distribusi normal ialah data yang 

telah dirubah ke dalam bentuk nilai Z serta kemudian diasumsikan normal, dalam 

uji ini dilakukan perbandingan nilai signifikan hasil output SPSS dengan taraf 

signifikansi yang digunakan yaitu 0.05. pengujian ini adalah untuk mengetahui 

apakah penelitian pengaruh bimbingan kelompok terhadap kecerdasan emosional 

siswa ini masuk kedalam skala normal atau tidak. 

 

 

 

      Kriteria Reliabilitas 

0,8 – 1,000 Sangat tinggi 

0,6 – 0,799 Tinggi 

0,4 – 0,599 Cukup 

0,2- 0,399 Rendah 

0,0-0,199 Sangat rendah 
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8. Teknis Analisis Data 

Setelah semua data-data yang berkaitan dengan penelitian diperoleh, maka 

langkah  selanjutnya  yang  harus  dilakukan  adalah  pengolahan  data  dan analisa 

data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga  dapat  ditemukan  tema  

dan  dapat  dirumuskan  hipotesis  kerja (Sugiyono, 2012:40). Teknik analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan adalah analisis bivariat dengan menggunakan 

software IBM SPSS Statistic for Windows versi 25. Analisis Bivariat merupakan 

analisis mengenai hubungan antara dua variabel (Aslichati, 2011, p. 8.5). 

Untuk uji validitas digunakan ukuran koefisien korelasi product moment 

Pearson, dan untuk menguji reliabilitas digunakan kriteria Croanbach’s Alpha, serta 

untuk analisis korelasi antar dua variabel yang digunakan adalah Regresi Linier 

dengan uji hipotesis berdasarkan nilai t. Uji regresi linier merupakan uji statistik 

yang digunakan untuk menguji apakah ada hubungan antara sebuah variabel 

dependen dengan satu atau beberapa variabel independen (Aslichati, 2011, p. 8.10). 

Sedangkan yang dimaksud analisis regresi linier sederhana terdiri dari satu variabel 

independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat). 

Dasar pengambilan keputusan dapat dilihat dengan dua cara (Sugiyono, 2010:191), 

yaitu: 

1. Membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel : 

 Apabila nilai t hasil hitung lebih besar dari nilai t tabel maka variabel bebas 

(variabel independen) berpengaruh terhadap variabel terikat (variabel 

dependen), Ho ditolak dan Ha diterima; 
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 Apabila nilai t hasil hitung lebih kecil dari nilai t tabel maka variabel bebas 

(variabel independen) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (variabel 

dependen), Ho diterima dan Ha ditolak. 

2. Membandingkan nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05: 

 Apabila nilai signifikansi tidak lebih dari probabilitas/kemungkinan 0,05 

artinya variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variable 

terikat, Ho ditolak dan Ha diterima; 

 Apabila nilai signifikansi lebih dari nilai probabilitas 0,05 artinya variabel 

bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat, Ho 

diterima dan Ha ditolak. 

Dalam penelitian ini diketahui bahwa : 

1. Variabel Terikat/dependen (Y) adalah Kecerdasan Emosi Siswa Kelas X, dan 

2. Variabel Bebas/Independen (X) adalah Bimbingan Kelompok. 


