
BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN HASIL 

 

4.1 Pengumpulan data 

Penelitian diawali dengan pra penelitian untuk 

mengetahui data awal berupa prestasi belajar Fisika, gaya 

kognitif dan kecerdasan emosional peserta didik pada 

minggu ke-2 bulan September 2012. Pada minggu ke-2 

desember dilakukan uji instrument di SMK Al-Falah 

Salatiga. Pada tanggal 7-8 Januari 2013 diambil data 

berupa Gaya Kognitif dan Kecerdasan Emosional di kelas 

XII IPA1, XII IPA3, XI IPA2 dan XI IPA3. Pada tanggal  20 

Januari 2013 diperoleh data prestasi belajar peserta didik 

dan 5 Februari 2013 pengambilan data untuk kelas XII 

IPA 2 dan XI IPA1. Data prestasi belajar fisika diperoleh 

dengan menggunakan persamaan ((2xUH)+UTS+S)/4. 

Dimana UH adalah ulangan harian, UTS adalah ulangan 

tengah semester dan S adalah semester. Keseluruhan 

nilai ulangan menggunakan nilai ulangan sebelum di 

remidial. 

 

 4.2 Deskripsi Subyek Penelitian 

 Subyek dalam penelitian ini adalah peserta didik di 

SMA Kr Barana Rantepao Toraja Utara jurusan IPA . 

Jumlah seluruh peserta didik kelas IPA ada 149 dan yang 

menjadi subyek penelitian sebanyak 135 orang. Dimana 

kelas XI IPA1 18 orang, XI IPA2 20 orang, XI IPA3 25 

orang, XII IPA1 23 orang, XII IPA2 25 orang dan XI IPA1 

24 orang. Deskripsi subyek dapat dilihat pada tabel 4.1 



untuk deskripsi jenis kelamin dan tabel 4.2 untuk 

deskripsi usia. 

Tabel 4.1 

Deskripsi subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase(%) 

Laki-Laki 59 43,7 

Perempuan 76 56,3 

Total 135 100 

 

Tabel 4.2 

Deskripsi subjek penelitian berdasarkan usia 

Usia 

(tahun) Jumlah Presemtase(%) 

14 1 0,74 

15 17 12,59 

16 59 43,70 

17 53 39,26 

18 5 3,70 

Jumlah 135 100,00 

 Dari tabel 4.1 terlihat bahwa jumlah peserta didik 

perempuan lebih banyak dari pada laki-laki dan pada 

tabel 4.2 terlihat usia yang paling banyak adalah 16 

tahun. 

 

4.3 Analisis deskriptif 

4.3.1 Gaya Kognitif 

 Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil 

seperti pada tabel 4.3 dibawah ini: 

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Gaya Kognitif 

Jumlah Gaya Kognitif 

Siswa(org) 
Field Independent 

(org) % 
Field Dependent 

(org) % 

135 27 20 108 80 



Sumber data SMA Kr Barana Rantepao Toraja Utara 

*)=(peserta didik /total peserta didik)x100% 

Dari tabel 4.3 terlihat ada 80% atau 108 orang 

peserta didik di SMA Kr Barana Rantepao Toraja Utara 

kelas IPA memiliki gaya kognitif FD yaitu memiliki gaya 

kognitif yang lebih cocok belajar dibidang IPS sedangkan 

yang memiliki gaya kognitif FI yang lebih cocok belajar 

dibidang IPA hanya 20%. Dengan kata lain peserta didik 

yang ada dikelas IPA 80% adalah anak-anak yang 

memiliki kemampuan yang lebih cocok dibidang IPS. 

 

4.3.2 Kecerdasan Emosional 

 Dari pengisian Bar On Inventory diperoleh hasil 

seperti pada tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 

Kategori Kecerdasan Emosional 

Skor Kategori 
Jumlah 
(orang) 

% 

50 - 70 Rendah 0 0 

71 - 90 Di bawah rata-rata 1 0,74 

91 - 110 Rata-rata 60 44,44 

111 - 130 Di atas rata-rata 72 53,33 

131 - 150 Tinggi 2 1,48 

Total 135 100 
Sumber data SMA Kr Barana Rantepao Toraja Utara 

*)=(peserta didik /total peserta didik)x100% 

 

Dari tabel 4.4 terlihat bahwa kecerdasan emosional 

peserta didik IPA di SMA Kr Barana Rantepao Toraja 

Utara sebagian besar berada pada kategori di atas rata-

rata 53,33% . Artinya rata-rata kecerdasan emosional 

anak IPA di SMA Kr Barana Rantepao Utara diatas rata-



rata dibandingkan anak sebaya di sekolah lain (SMA) di 

indonesia. 

4.3.3 Prestasi belajar Fisika 

 Hasil prestasi belajar fisika peserta didik yang 

diambil dari nilai ulangan harian(ulangan blok), mid 

semester dan semester ganjil sebelum remidial. KKM 

untuk mata pelajaran Fisika adalah 76. Dari 135 orang 

hanya 50 orang yang tuntas memenuhi KKM atau sebesar 

37,04% dan selebihnya tidak tuntas. Dengan kata lain 

peserta didik kelas IPA pada umumnya tidak tuntas. Hasil 

tersebut dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini. 

Tabel 4.5 

Hasil Prestasi Belajar Fisika 

Jumlah Prestasi Belajar Fisika 

Siswa(org) Tidak Tuntas (org) % Tuntas (org) % 

135 85 62,96 50 37,04 
Sumber data SMA Kr Barana Rantepao Toraja Utara 

*)=(peserta didik /total peserta didik)x100% 

 

4.4 Analisis korelasional  

Hasil korelasi antara gaya kognitif dengan prestasi 

belajar fisika dan kecerdasan emosional dengan prestasi 

belajar fisika menggunakan Rank Spearman. Pada 

awalnya data diuji menggunakan uji korelasional Product 

Moment Pearson, tetapi karena syarat data harus 

terdistribusi normal sedangkan data gaya kognitif tidak 

terdistribusi normal dan data pada penelitian ini berupa 

data ordinal maka data diuji menggunakan Rank 

Spearman (Sarwono, 2010). 

 



Tabel 4.6 

Uji Normalitas data Gaya Kognitif 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  VAR00001 

N 135 

Normal Parameters
a
 Mean 8.8741 

Std. Deviation 2.95344 

Most Extreme Differences Absolute .135 

Positive .135 

Negative -.058 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.567 

Asymp. Sig. (2-tailed) .015 

a. Test distribution is Normal.  

Dari tabel 4.6 diketahui bahwa untuk data gaya 

kognitif  tidak terdistribusi dengan normal karena nilai p= 

0,015<0,05 . 

Uji korelasional gaya kognitif, kecerdasan emosional 

dengan prestasi belajar diganti menggunakan 

menggunakan Rank Spearman, yang hasil analisisnya 

dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut : 

 

Tabel 4.7 

Korelasional menggunakan Rank Spearman 

Correlations 

   gk Ke Pb 

Rank Spearman Gk Correlation Coefficient 1.000 -.028 .257
**
 

Sig. (2-tailed) . .751 .003 

N 135 135 135 



Ke Correlation Coefficient -.028 1.000 .053 

Sig. (2-tailed) .751 . .541 

N 135 135 135 

pb Correlation Coefficient .257
**
 .053 1.000 

Sig. (2-tailed) .003 .541 . 

N 135 135 135 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

 Dari tabel 4.7 di atas telihat bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara gaya kognitif dengan 

prestasi belajar dengan nilai rxy = 0,257 dengan p = 

0,003<0,05 artinya ada hubungan yang signifikan antara 

gaya kognitif dan prestasi belajar fisika dengan arah postif 

yang berarti jika skor gaya kognitif ditingkatkan maka 

prestasi belajar fisika juga meningkat dan jika skor gaya 

kognitif turun maka prestasi belajar fisika juga turun. 

Hubungan kecerdasan emosional dengan prestasi belajar 

dengan nilai rxy = 0,053 dengan p = 0,541>0,05. Berarti 

tidak ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan 

emosional dengan prestasi belajar fisika. Artinya jika 

kecerdasan emosional naik atau turun tidak dapat 

ditentukan naik atau turunnya prestasi belajar fisika 

anak IPA di SMA Kr Barana Rantepao Toraja Utara. 

Karena tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara 

kecerdasan emosional dengan prestasi belajar Fisika 

maka dilakukan analisis per aspek kecerdasan emosional 

dengan hasil sebagai berikut. 

 



Tabel 4.8 Korelasi Intrapersonal dengan Prestasi belajar fisika 

Correlations 

   Intrapersonal PB 

Spearman’s 

rho 

Intrapersonal Correlation Coefficient 1.000 -.039 

Sig. (2-tailed) . .657 

N 135 135 

PB Correlation Coefficient -.039 1.000 

Sig. (2-tailed) .657 . 

N 135 135 

 

Tabel 4.9 Korelasi Interpersonal dengan prestasi belajar fisika 

Correlations 

   interpersonal pb 

Spearman’s 

rho 

interpersonal Correlation Coefficient 1.000 -.132 

Sig. (2-tailed) . .126 

N 135 135 

pb Correlation Coefficient -.132 1.000 

Sig. (2-tailed) .126 . 

N 135 135 

 

Tabel 4.10 Korrelasi Menejemen Stress dengan prestasi belajar fisika 

Correlations 

   Stress 

Management PB 

Spearman'

s rho 

Stress 

Management 

Correlation Coefficient 1.000 .079 

Sig. (2-tailed) . .361 

N 135 135 



PB Correlation Coefficient .079 1.000 

Sig. (2-tailed) .361 . 

N 135 135 

 

 

Tabel 4.11 Korelasi Kemampuan adaptasi dengan prestasi belajar fisika 

Correlations 

   Adabtability pb 

Spearman's 

rho 

Adabtability Correlation Coefficient 1.000 .154 

Sig. (2-tailed) . .075 

N 135 135 

pb Correlation Coefficient .154 1.000 

Sig. (2-tailed) .075 . 

N 135 135 

Tabel 4.12 Korelasi General Mood dengan Prestasi Belajar Fisika 

Correlations 

   General mood pb 

Spearman's 

rho 

General mood Correlation Coefficient 1.000 -.013 

Sig. (2-tailed) . .883 

N 135 135 

pb Correlation Coefficient -.013 1.000 

Sig. (2-tailed) .883 . 

N 135 135 

Dari hasil korelasional tiap aspek didapatkan 

korelasi yang  juga menunjukan tidak adanya hubungan 

signifikan antara tiap aspek dengan prestasi belajar fisika.  

 



4.4 Pengujian Hipotesis 

4.4.1 Uji Hipotesis Pertama 

 Hipotesis pertama dari penelitian ini adalah : 

H0 : rxy =0: Artinya Tidak ada hubungan yang signifikan 

antara gaya kognitif dengan prestasi belajar 

fisika pada peserta didik kelas IPA di SMA Kr 

Barana Rantepao Toraja Utara 

H1 : rxy>0: Artinya ada hubungan yang signifikan antara 

gaya kognitif dengan prestasi belajar fisika 

pada peserta didik kelas IPA di SMA Kr Barana 

Rantepao Toraja Utara 

Hipotesis ini di uji dengan menggunakan analisis 

korelasional Rank Spearman. Dari uji tersebut didapatkan 

bahwa korelasi antara gaya kognitif dengan prestasi 

belajar fisika sebesar rxy = 0,257 dengan p = 0,003<0,05. 

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima. Yang berarti ada hubungan yang signifikan 

antara gaya belajar dan prestasi belajar fisika pada 

peserta didik IPA di SMA Kr Barana Rantepao Toraja 

Utara. 

 

4.4.2 Uji Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua dari penelitian ini adalah : 

H0 : rxy =0: Artinya Tidak ada hubungan yang signifikan 

antara kecerdasan emosional dengan prestasi 

belajar fisika pada peserta didik kelas IPA di 

SMA Kr Barana Rantepao Toraja Utara 



H1 : rxy>0: Artinya ada hubungan yang signifikan antara 

kecerdasan emosional dengan prestasi belajar 

fisika pada peserta didik kelas IPA di SMA Kr 

Barana Rantepao Toraja Utara 

Hipotesis ini di uji dengan menggunakan analisis 

korelasional Rank Spearman. Dari uji tersebut didapatkan 

bahwa korelasi antara kecerdasan emosional dengan 

prestasi belajar fisika sebesar rxy = 0,053 dengan p = 

0,541>0,05. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa H0 

diterima dan H1 ditolak. Yang berarti tidak ada hubungan 

yang signifikan antara kecerdasan emosional dan prestasi 

belajar fisika pada peserta didik IPA di SMA Kr Barana 

rantepao Toraja Utara. 

 

4.5 Pembahasan hasil penelitian 

 Dari hasil penelitian didapatkan ada hubungan 

yang signifikan antara gaya kognitif dengan prestasi 

belajar seperti pendapat  Witkin. Menurut Witkin (1971) 

bahwa individu field independent lebih suka bekerja dari  

ciri kepribadian dan cenderung berpikir analitik, 

mengorganisasi materi pembelajaran menurut 

kepentingannya sendiri, merumuskan tujuan 

pembelajaran secara internal dan lebih mengutamakan 

motivasi internal yang menjadi ciri intelektualnya. 

Sehingga field independent dominan dalam sains fisika, 

biologi, matematika dan kimia. Individu field dependent 



lebih suka bersosialisasi dari ciri kepribadiannya dan 

cenderung berpikir global, sosial, mengikuti struktur 

materi pembelajarannya sesuai petunjuk dan lebih 

mengutamakan motivasi eksternal dari ciri intelektualnya. 

Sehingga field dependent lebih dominan dalam sains 

kemasyarakatan, konseling dan guru. Gaya kognitif anak 

IPA di SMA Kr barana 80% memiliki gaya kognitif 

cenderung ke IPS, anak IPA dengan gaya kognitf IPS akan 

berpengaruh terhadap prestasi belajar ini sesuai dengan 

hasil penelitian yang menemukan 62,96 peserta didik 

tidak tuntas dalam pelajaran fisika. Prestasi belajar fisika 

rendah karena anak-anak yang ada dikelas IPA memiliki 

gaya kognitif lebih cocok di IPS. 

 Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional 

dengan prestasi belajar fisika. Meskat (2011) mengatakan 

dari hasil penelitian kecerdasan emosional memiliki 

korelasi yang lemah terhadap prestasi belajar. Menurut 

Meskat untuk meningkatkan prestasi belajar lebih baik 

meningkatkan kemampuan kognitif siswa dengan kata 

lain kemampuan kognitif lebih berhubungan dengan 

prestasi belajar dibandingkan dengan kecerdasan 

emosional. Riani & Farida (2001), memberikan pengertian 

kecerdasan emosional sebagai suatu kemampuan untuk 

mengerti emosi diri sendiri dan orang lain serta 

mengetahui bagaimana emosi diri sendiri terekspresikan 



untuk peningkatan maksimal secara etis sebagai 

kekuatan pribadi. 

Sains berkaitan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, sehingga sains bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-

fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi 

juga merupakan suatu proses penemuan (Depdiknas, 

2003).  

Sebagai produk Fisika menghasilkan fakta, konsep, 

prinsip, hukum, rumus, teori dan model yang dapat 

digunakan oleh siswa untuk memahami dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Sebagai 

proses fisika adalah pemahaman mengenai bagaimana 

informasi ilmiah dalam fisika diperoleh yang berkaitan 

dengan fenomena, dugaan, pengamatan, pengukuran, 

penyelidikan, dan publikasi (Collette dan Chiappetta, 

1994). Kerja ilmiah yang menuntut cara berpikir dan cara 

bekerja secara ilmiahlah yang dibutukan dalam 

pembelajaran Fisika bukan bagaimana peserta didik 

mengenali emosinya dan emosi orang lain. Goleman(2000) 

menyatakan ada kecerdasan lain selain IQ yaitu 

kecerdasan Emosional. Dalam aspek-aspek yang terurai 

dalam kecerdasan emosional dan indikatornya terdiri dari 

aspek sosial sedangkan mata pelajaran fisika adalah 

sesuatu yang berhubungan dengan ilmu alam bukan ilmu 

sosial. 


