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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan 

emosional dengan hasil belajar peserta didik kelas IV MIN 6 Bandar 

Lampung. Hipotesis penelitian ialah “ada hubungan yang signifikan 

antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar peserta didik kelas 

IV MIN 6 Bandar Lampung” Penelitian ini merupakan penelitian 

korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Variable dalam penelitian 

ini adalah kecerdasan emosional dengan hasil belajar peserta didik. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua peserta didik kelas IV MIN 

6 Bandar Lampung sebanyak 145 peserta didik. Jumlah sampel 

sebanyak 106 peserta didik diambil dengan menggunakan teknik 

simple random sampling, dengan rumus Slovin dengan taraf 5%. 

Teknik pengumpulan data menggunakan angket yang dinyatakan 

dalam bentuk Skala Likert dan studi documenter. Teknik analisis yang 

digunakan adalah teknik korelasi product moment dan regresi linier 

sederhana. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan 

antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar peserta didik kelas 

IV MIN 6 Bandar Lampung dengan koefisien korelasi nilai rhitung 

sebesar 0,438 dan rtabel sebesar 0,190 dengan nilai signifikansi 0,000. 

Berarti rhitung > rtabel (0,438 > 0,190) dan nilai signifikansi p < 0,05 (0,000 < 

0,05), sedangkan nilai Fhitung adalah 24,712 dan Ftabel 3,93 serta  nilai 

signifikansi 0,000 < 0.05. Maka Fhitung > Ftabel (241,488 > 3.93) dengan nilai 

signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05), sedangkan nilai thitung sebesar – 4,971 > 

ttabel -1,983 serta  nilai signifikansi 0,000 < 0.05, dengan diperoleh 

persamaan regresi sederhana Y = 146.499 + -1.238X serta nilai signifikansi 

sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,192 

bahwa faktor kecerdasan emosional mempunyai kontribusi atau hubungan 

dengan hasil belajar peserta didik sebesar 19,2% sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan 

emosional dengan hasil belajar peserta didik kelas IV MIN 6 Bandar 

Lampung. 

Kata kunci: Kecerdasan Emosional, Hasil belajar Peserta Didik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang 

diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat yang 

membantu anak agar cukup atau cakap melaksanakan tugas atau hidupnya 

sendiri.
1
 Pendidikan merupakan perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau 

sekelompok dalam hal mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan. Pendidikan yang baik akan berdampak pada peningkatan kualitas 

manusianya, pendidikan juga merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi 

kehidupan setiap manusia, sehingga akan mudah ditemukan masyarakat yang 

berkompeten diberbagai bidang.
2
 Oleh karena itu pendidikan dan kemajuan suatu 

bangsa dan negara sangat dipengaruhi oleh mutu pendidikan di Negara tersebut. 

 Makna pendidikan seperti yang tercantum dalam UU SPN adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaann, pengendalian diri, masyarakat, bangsa dan 

                                                             
1
 Nurul Hidayah dan Novita, Peningkatan kemampuan membaca permulaan dengan 

menggunakan metode SAS mata pelajaran b.indonesia pada peserta didik kelas II, (Jurnal 

Terampil Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol 3, Nomor 1, Juni 2016), h. 86. 
2
 Mansur S, Marselina Paula, Upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII dengan 

model Guide Note Taking di SMP SAN Karlos Habi, Jurnal Tadris Biologi, Vol. 10 No.1, Tahun 

2019, h. 21-28 
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Negara.
3
 Berkaitan dengan arti pendidikan, pendidikan dalam hal ini lebih 

ditekankan pada pendidikan karakter.
4
 Maka suasana dalam proses pembelajaran 

sangat perlu diperhatikan oleh guru untuk menunjangnya proses pembelajaran 

agar lebih kondusif dan sesuai dengan rencana pembelajaran dan tercapainya 

tujuan pembelajaran. 

 Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan 

adalah hal terpenting untuk menuntut ilmu, sebagai wadah menimba ilmu untuk 

mengembangkan potensi peserta didik dalam proses pembelajaran yang 

bermanfaat untuk meningkatkan potensi agar mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran yang dapat membuat peserta didik meraih prestasi sesuai dengan 

yang diharapkan dan penanaman nilai-nilai karakter pada diri peserta didik. 

Tujuan Pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang tercapai oleh peserta 

didik setelah diselenggarakannya kegiatan pendidikan. Seluruh kegiatan 

pendidikan, yakni bimbingan pengajaran, dan atau latihan diarahkan untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Itu sebabnya, setiap tenaga kependidikan perlu 

memahami dengan baik tujuan pendidikan supaya berupaya  melaksanakan tugas 

dan fungsinya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan.
5
 Dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan, penting bagi tenaga kependidikan untuk 

memperhatikan hal-hal seperti tercapainya keberhasilan peserta didik. 

                                                             
3
 Syofnidah Ifrianti, Implementasi metode bermain dalam meningkatkan hasil belajar IPS di 

MI, (Jurnal Terampil Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol 2, Nomor 2, Desember 2015), h. 

151. 
4
 Eri Purwanti, Implementasi Penggunaan Ssp (Subject Specific Pedagogy) Tematik 

Integratif Untuk Menanamkan  Tanggung Jawab, Kerja Keras, Dan Kejujuran, (Jurnal Terampil: 

Pendidikan Da Pembelajaran Dasar, Vol. 3, No. 2, 2016), H. 1 
5
  Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 2-3. 
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 Dalam mewujudkan Tujuan Pendidikan, maka tenaga pendidik berupaya 

melaksanakan tugasnya agar mampu melahirkan generasi-generasi yang 

berkompeten, berakhlak dan berprestasi sesuai dengan yang diharapkan dan 

tercapainya tujuan pendidikan dan dalam proses pembelajaran interaksi pendidik 

dengan peserta didik untuk membangun suasana belajar dan mencapai tujuan 

belajar yang diharapkan. Saat ini Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 

2013 yang dimana kurikulum tersebut menekankan pada student centered/ siswa 

aktif, guru hanya sebagai fasilitator dan pengarah bagi peserta didik yang 

kesulitan dalam pembelajaran dan guru perlu memiliki strategi pembelajaran atau 

model-model pembelajaran agar dapat membangun suasana kelas menjadi hidup 

dan menyenangkan bagi peserta didik, guru harus dapat menguasai kelas dan 

membangun motivasi dan semangat dalam pembelajaran sehingga peserta didik 

akan lebih aktif dan tujuan pendidikan akan tercapai sesuai dengan yang 

diharapkan. 

 Dalam implementasi kurikulum 2013, guru harus menggunakan metode serta 

model pembelajaran yang dapat menunjang proses pembelajaran agar sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Maka guru harus terlebih 

dahulu mengerti karakter setiap peserta didik. Pembelajaran merupakan proses 

yang dilakukan oleh peserta didik untuk membantu peserta didik belajar 

memahami sesuatu dengan baik. Keberhasilan pembelajaran dapat diukur dari 

proses pembelajaran serta hasil belajar pada peserta didik, seperti yang tercantum 

pada Q.S An- Nahl ayat 78, yang berbunyi: 
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Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 

hati, agar kamu bersyukur.”
6
 

 

Mengingat begitu pentingnya pendidikan, maka kualitas pendidikan harus 

selalu ditingkatkan. Mulai dari cara pandang yang digunakan, manajemen 

pendidikan, kurikulum, model pembelajaran, tenaga pendidik, dan peserta didik 

agar mampu mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sehingga 

menghasilkan SDM yang berkualitas. Dalam pembelajaran tematik sangat 

menuntut kreatifitas guru dalam memilih dan mengembangkan tema 

pembelajaran. Tema yang dipilih hendaknya diangkat dari lingkungan kehidupan 

peserta didik, agar pembelajaran menjadi hidup dan tidak kaku.
7
 Dalam hal ini 

pembelajaran tematik menuntut peserta didik untuk aktif dan guru menjadi 

fasilitator untuk mengarahkan dan membangun pembelajaran yang menyenangkan 

serta mendorong peserta didik bergerak kreatif dan kritis. 

 Guru harus mempunyai penguatan dalam proses belajar mengajar, karena 

dalam pembelajaran jika siswa tidak bersemangat dan kurang memahami, hasil 

belajar peserta didik akan berkurang, karena melihat kurangnya hasil belajar 

peserta didik maka perlu adanya perbaikan dalam pembelajaran. Berdasarkan 

                                                             
6
 Departemen Agama RI, Al- Qur’an Dan Terjemahannya (Bandung: CV Diponegoro, 2016), 

h. 267 

7
 Nurul Hidayah, Pembelajaran Tematik Integratif di Sekolah Dasar, (Jurnal Terampil 

Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol 2, Nomor 2, Juni 2015), h. 35 



5 

 

 

uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk aktif, kritis dan kreatif dalam proses pembelajaran 

yang sangat membangun suasana kelas supaya tidak jenuh saat proses 

pembelajaran, untuk itu guru pun harus dapat mendorong kemampuan peserta 

didik. Dalam hal ini kecerdasan emosional siswa sangat berperan penting dalam 

kemajuan belajar peserta didik.  

Kecerdasan emosional merupakan kemampuan peserta didik dalam 

mengendalikan emosi dari dalam diri sendiri sehingga dapat menyelesaikan suatu 

tugas yang dibebankan dengan baik. Kecerdasan emosional (EQ) ini lebih 

menentukan dari factor akademis, artinya factor kecerdasan emosional ini lebih 

berpengaruh terhadap sikap, pengambilan keputusan, ketekunan dan tanggung 

jawab siswa serta prestasi belajar peserta didik.
8
 Kemandirian pun dipengaruhi 

oleh kecerdasan emosi dimana individu yang cerdas secara emosi adalah individu 

yang mempunyai kemampuan mengelola emosi, mengenali emosi diri sendiri dan 

orang lain, motivasi dan membina hubungan.
9
 Oleh karena itu, dalam 

mengendalikan emosional dalam diri merupakan salah satu factor yang 

berpengaruh dalam diri seseorang, sehingga kemandirian pun dapat dipengaruhi 

didalam kemampuan seseorang untuk mengendalikan atau mengelola emosi 

dalam dirinya. 

                                                             
8
Lin Mas Eva dan Mei Kusrini, Hubungan kecerdasan emosional dan berpikir kreatif 

terhadap prestasi belajar matematika, (Jurnal Formatif, Vol. 5, Nomor 3,2015), h. 247. 
9
Nur Istiqomah Hidayati, Pola Asuh Otoriter Orang Tua, Kecerdasan Emosi dan 

Kemandirian Anak SD, (Jurnal Psikologi Indonesia, Vol. 3, Nomor 1, 2015), h. 3. 
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EQ biasa disebut “street smart (pintar)”, atau kemampuan khusus yang 

disebut “akal sehat”. EQ terkait dengan kemampuan membaca lingkungan sosial 

dan menatanya kembali. Juga terkait dengan kemampuan memahami secara 

spontan apa yang diinginkan dan dibutuhkan orang lain, demikian juga kelebihan 

dan kekurangan kemampuan membaca mereka, kemampuan untuk menjadi orang 

yang meyenangkan sehingga kehadirannya didambakan orang lain. Oleh karena 

itu, semakin tinggi EQ seseorang, semakin besar kemungkinan untuk sukses 

sebagai pekerja, orang tua, manager, pelajar, dan sebagainya.
10

 Sehingga tinggi 

atau rendahnya kecerdasan emosional seseorang dapat berpengaruh pada diri 

seseorang tersebut terhadap kesuksesannya, namun kebanyakan orang terdahulu 

hingga saat ini masih mempercayai bahwa tingkat intelegensi adalah factor 

penentu hasil belajar dan kecerdasan. 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan siswa dalam mengendalikan 

emosi didalam dirinya dan mencakup kesadaran diri dan kendali dorongan hati 

ketekunan, semangat dan motivasi diri. Kecerdasan emosional sangat berperan 

penting dalam pembentukan karakter dalam diri anak agar mempunyai kecerdasan 

seimbang antara EQ dan IQ. Didalam Al-Quran, ketiga bentuk kecerdasan EQ,IQ, 

dan SQ dijelaskan secara terperinci, namun masih perlu dikaji lebih mendalam 

beberapa kata kunci yang berhubungan dengan ketiga pusat kecerdasan yang 

dihubungkan dengan ketiga substansi manusia, yaitu unsure jasad yang 

membutuhkan IQ, unsure nafsani yang membutuhkan EQ, dan unsur rohani yang 

membutuhkan SQ. karena manusia adalah ciptaan terbaik dari Allah SWT, seperti 

                                                             
10

 Vivi Rosida, Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa 

Kelas VII2 SMP Negeri 1 Makassar, (Jurnal Sainsmat, Vol. IV, No. 2, September 2015), h. 87-10 
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yang ada didalam beberapa ayat, antara lain Q.S Al-mukminunn/23:12-14, yang 

berbunyi: 

                       

                          

                       

Yang artinya: 

(12) Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari suatu saripati 

(berasal) dari tanah. (13) Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang 

disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). (14) Kemudian air mani itu kami 

jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, 

dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu 

kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang 

(berbentuk) lain. Maka Maha suci Allah, Pencipta yang paling baik.
11

 

 

Kecerdasan diwariskan/diturunkan dan pengaruh keturunan terhadap 

kecerdasan sebesar 80%, sedangkan ahli perkembangan berpendapat bahwa 

pengaruh keturunan terhadap kecerdasan adalah 50%. Cara individu memecahkan 

masalah sehari-hari, penyesuaian dirinya terhadap lingkungan kerja dan 

lingkungan sosial merupakan aspek-aspek kecerdasan yang penting dan tidak 

terukur oleh tes kecerdasan baku yang digunakan oleh Jensen. Namun guru saat 

ini cenderung melaksanakan pembelajaran lebih kepada ranah kognitifnya dan 

kurang mengembangkan aspek kecerdasan lainnya yang dimiliki siswa seperti 

kecerdasan emosionalnya. 

                                                             
11

 Departemen Agama RI, Al- Qur’an Dan Terjemahannya (Bandung: CV Diponegoro, 

2016), h. 342 
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Kecerdasan emosional sangat berperan dalam peranan hasil belajar siswa. 

Pentingnya kecerdasan emosional untuk menunjang hasil belajar peserta didik, 

maka pengetahuan tentang kecerdasan emosional penting untuk dimiliki oleh 

setiap peserta didik. Peserta didik yang memiliki kecerdasan emosional dapat 

mengendalikan dirinya dengan baik dalam mengikuti proses pembelajaran dan 

memiliki kesadaran tinggi untuk belajar. Dari hasil observasi/pengamatan yang 

saya lakukan di MIN 6 Bandar Lampung, peserta didik terlihat marah bila 

menginginkan sesuatu, sering keluar dari kelas atau ruangan, makan tidak sesuai 

dengan waktu yang ditentukan, merespon dan mendekati temannya yang sedang 

kesakitan/menangis, mengeluh bila diganggu teman, mengeluh bila diberi tugas 

walaupun ringan, melaksanakan perintah dengan baik, mau bertanya bila 

kesulitan. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Tri Maylina 

Widyastuti, S.Pd selaku wali kelas guru kelas IV B di MIN 6 Bandar Lampung 

bahwasanya peserta didik yang mengalami kesulitan belajar tidak berbanding 

lurus dengan kesehariannya. Dalam kegiatan belajar, peserta didik yang 

mempunyai kecerdasan emosional tinggi sangat diperlukan, khususnya dalam 

kegiatan kelompok/diskusi sehingga tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Dan 

dalam proses pembelajaran peserta didik sering mengeluh ketika diberikan tugas, 

sehingga banyaknya peserta didik yang tidak mengerjakan tugas hingga selesai, 

dan bermain tanpa mendengarkan penjelasan guru saat pembelajaran berlangsung. 

Peserta didik saat pembelajaran di kelas suka membawa keributan, 

melamun atau mengganggu teman sebayanya, ketidakmauan atau motivasi serta 
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minat peserta didik dalam belajar atau mengerjakan tugas, kurang bersabar dan 

tidak dapat menerima kekalahan atau pendapat orang lain juga dapat mengganggu 

konsentrasi belajar akibat permasalahan yang dialami peserta didik dirumah atau 

kebisingan disekolah sehingga terganggunya konsentrasi belajar dan pikiran 

peserta didik dan menyebabkan peserta didik memiliki hasil belajar rendah, untuk 

itu terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan hasil belajar peserta didik yang 

telah/tidak mencapai target. Sehingga dapat dikatakan bahwa peserta didik 

memiliki tingkat kecerdasan emosional yang rendah. 

Permasalahan yang dihadapi guru ketika mengajar di dalam kelas yaitu: 1) 

Sedikit peserta didik yang aktif dalam pembelajaran atau yang menjawab 

pertanyaan yang diberikan guru. 2) masih banyak peserta didik yang mendapatkan 

hasil belajar kognitif dibawah KKM. Berikut data hasil Ulangan Semester Ganjil 

pada Pembelajaran Tematik kelas IV semester ganjil MIN 6 Bandar Lampung, 

dengan nilai standard KKM 70. 

    Tabel 1 

Hasil Ulangan Semester Ganjil pada Pembelajaran Tematik Kelas IV 

di MIN 6 Bandar Lampung TP 2019/2020 

No KKM Kelas Nilai ≤70 Nilai ≥70 Jumlah Siswa 

1 

70 

IV A 16 11 27 

2 IV B 14 13 27 

3 IV C 13 13 26 

4 IV D 16 10 26 

Jumlah 59 47 106 
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Presentase 55,7% 44,3% 100% 

 

Berdasarkan data dokumen nilai ulangan harian kelas IV MIN 6 Bandar 

Lampung diatas menunjukkan bahwa hasil belajar Tematik peserta didik belum 

maksimal dari jumlah 106 peserta didik. Diketahui bahwa KKM mata pelajaran 

tematik kelas IV ialah 70. Peserta didik yang nilainya lebih besar atau sama 

dengan 70 dinyatakan lulus berjumlah 47 peserta didik. Sedangkan peserta didik 

yang nilainya kurang dari 70 dinyatakan belum lulus berjumlah 59 peserta didik. 

Hal ini menimbulkan kesenjangan antara apa yang diharapkan dalam mempelajari 

pembelajaran Tematik dikelas.
12

  Oleh karena itu, dilihat dari hasil belajar peserta 

didik peneliti ingin mencari tahu dan mengetahui hubungan antara kecerdasan 

emosional dengan hasil belajarnya. Dari latar belakang permasalahan diatas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara 

Kecerdasan Emosional Dengan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas IV MIN 6 

Bandar Lampung”.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat 

ditentukan identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Hasil belajar peserta didik kelas IV MIN 6 Bandar Lampung kurang 

maksimal. 

                                                             
12

 Dokumentasi Wali Kelas IV Tahun 2019/2020, (MIN 6 Bandar Lampung),  Sabtu, 07 

Desember 2019 
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2. Peserta didik yang memiliki kecerdasan emosional dapat mengendalikan 

emosinya. 

3. Kecerdasan Emosional faktor penentu hasil belajar peserta didik. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis memfokuskan batasan 

masalah yaitu: 

1. Hubungan kecerdasan emosional dalam kesuksesan hasil belajar peserta 

didik. 

2. Tingkat kecerdasan emosional setiap peserta didik bervariasi. 

3. Hubungan antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar peserta didik 

kelas IV MIN 6 Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan 

maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: 

Adakah Hubungan antara Kecerdasan Emosional dengan Hasil Belajar 

Peserta Didik? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya Hubungan Antara 

Kecerdasan Emosional dengan Hasil Belajar Peserta Didik. 
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2. Manfaat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peserta didik, 

sekolah, maupun guru. 

a. Bagi peserta didik 

 Diharapkan dapat menjadikan gambaran dalam pentingnya kecerdasan 

emosional dalam diri setiap peserta didik 

b. Bagi Guru 

 Memberikan masukan dan informasi dalam kegiatan belajar mengajar 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memperhatikan 

kecerdasan emosional peserta didik. 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan masukan untuk lebih memperhatikan kecerdasan 

emosional yang dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. 

d. Bagi Peneliti 

Sebagai wawasan ilmu pengetahuan dan juga bekal ketika menjadi 

seorang guru yang terjun dilingkungan sekolah secara langsung. 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kecerdasan Emosional 

1. Pengertian Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan Emosional merupakan sebuah istilah yang relative baru. Istilah 

ini dipopulerkan oleh Daniel Goleman berdasarkan hasil penelitian tentang 

neurology dan psikolog yang menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual. 

Berdasarkan hasil penelitian para neurology dan psikolog tersebut, maka 

Goleman berkesimpulan bahwa setiap manusia memiliki dua potensi pikirian, 

yaitu pikiran rasional dan pikiran emosional. Pikiran rasional digerakkan oleh 

kemampuan intelektual atau yang popular dengan sebutan “Intellegence 

Quotient” (IQ), sedangkan pikiran emosional digerakkan oleh emosi.
1
 Oleh 

karena itu kecerdasan emosional merupakan potensi pikiran emosional 

seseorang. 

Menurut Daniel Goleman dalam buku Kecerdasan Emosional, secara tidak 

langsung mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai berikut: 

“Kecerdasan emosional adalah kemampuan seperti kemampuan untuk 

memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan 

dorongan hati dan menjaga agar beban stress tidak melumpuhkan 

kemampuan berfikir, berempati, dan berdoa…”.
2
 

 

                                                             
1
 Desmita, Psikologi Perkembangan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017) h. 170. 

2
Daniel Goleman, Kecerdasan Emosional, Emotional Intelligence, terjemahan T. 

Hermaya, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 43  
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Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Goleman, rendahnya kecerdasan 

emosional dapat menghambat pertimbangan intelektual dan menghancurkan 

karir, hingga bisa mengalami depresi, gangguan makan serta kejahatan atau 

kekerasan. Tetapi kecerdasan emosional tidak ditentukan sejak lahir, karena 

pelajaran emosional yang diperoleh peserta didik akan membentuk sirkuit 

otaknya. Kecerdasan emosional diperkenal kan oleh Peter Salovey dan John 

Mayer dan dipopulerkan oleh Daniel Goleman yang mendasari keterkaitan 

tentang kecerdasan emosional dari para ahli yang dibahas dalam buku Daniel 

Goleman; Emotional Intelligence. 

Salovey dan Mayer 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.”
3
 EQ merupakan 

kecerdasan yang meliputi tentang bagaimana ia di dalam keadaan 

bersosialnya. 

Anita E. Woolfolk mengemukakan bahwa menurut teori lama kecerdasan 

meliputi tiga pengertian yaitu kemampuan untuk belajar, keseluruhan 

pengetahuan yang diperoleh, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan 

situasi baru atau lingkungan pada umumnya. Chaplin memberikan pengertian 

kecerdasan sebagai kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap 

                                                             
3
 Lin Mas Eva dan Mei Kusrini, Hubungan Kecerdasan Emosional Dan Berpikir Kreatif 

Terhadap Prestasi Belajar Matematika, (Jurnal Formatif 5(3): 245-256, 2015), h. 250 
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situasi baru secara cepat dan efektif.
4
 Oleh karena itu, kecerdasan pada 

hakikatnya merupakan suatu kemampuan dasar yang bersifat umum untuk 

memperoleh suatu kecakapan yang mengandung berbagai komponen. 

Kata emosi berasal dari bahasa latin, yaitu emovere, yang berarti bergerak 

menjauh. Arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak 

merupakan hal mutlak dalam emosi. 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.
5
 Oleh karena itu, emosi merupakan suatu reaksi seseorang ke 

orang lain yang ditunjukan oleh tindakan. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa kecerdasan merupakan suatu kemampuan yang ada dalam diri 

seseorang yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupannya untuk 

menguasai kemampuan tertentu sedangkan emosi adalah suatu hal yang 

dapat membuat manusia berperilaku baik dan juga dapat menganggu 

jika tidak dapat dikontrol dengan baik yang merupakan suatu hasil 

reaksi kognitif individu terhadap situasi yang berhubungan dengan 

pikiran dan perasaan. 

                                                             
4
 Hairul Anam dan Lia Ardillah, Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan 

Intelektual, Kecerdasan Spiritual dan Kecerdasan Sosial Terhadap Pemahaman Akuntansi, (Jurnal 

Sains Terapan No. 1 Vol. 2, Juni 2016), h. 41 
5
 Sukriadi,Abdul Basir,Rusdiana, Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Hasil 

Belajar Matematika Siswa Pada Materi Sudut Dan Garis  Di Kelas VII MTs Normal Islam 

Samarinda, (Jurnal Pendidikan Matematika Indonesia  Volume 1 Nomor 2 bulan September 

2016), h. 67 
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Istilah kecerdasan emosi terdiri dari dua kata yaitu kecerdasan dan emosi.  

Kata kecerdasan dalam istilah latin dikenal sebagai intelectus dan inteligentia 

yang erat kaitannya dengan kemampuan berfikir sebagai sumber tunggal 

pengetahuan sejati. Dalam bahasa inggris kecerdasan dikenal dengan istilah 

intelligence atau bahasa Indonesia umumnya disebut intelegensi. Pentingnya 

emosi dalam motivasi itu dapat dilihat setelah stimulus yang datang dari luar 

menghilang, sebab perubahan emosi di dalam diri seseorang tetap 

berlangsung menguatkan stimulus asli dan terus memotivasi seseorang.
6
 

Sehingga perubahan emosi merupakan reaksi dari suatu pikiran seseorang. 

Pada dasarnya kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk 

menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain 

disekitarnya. Kecerdasan emosional ini dipengaruhi lingkungan, tidak 

menetap dan dapat berubah-ubah.
7
 Oleh karena itu, kecerdasan emosional 

sangat dipengaruhi dalam peranan lingkungan terutama orang tua pada masa 

kanak-kanak sangat mempengaruhi dalam pembentukan kecerdasan 

emosional. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa kecerdasan emosional yang merujuk pada pikiran dan 

perasaan seseorang yang merupakan kemampuan berfikirnya dan dapat 

direalisasikan dengan tindakan, serta kecerdasan emosional dapat dipengaruhi 

                                                             
6
 Mahmud, Dimyati, Psikologi Suatu Pengantar, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), h. 

242 
7
 Kadek Agus, Made Yenni, Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, 

Kecerdasan Spiritual, Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor, (Jurnal Akuntansi 

Universitas Udayana, Vol. 17, No. 2, November 2016), h. 1171- 1172 



17 

 

 

dari dalam diri maupun dari luar diri seseorang yang juga termasuk dalam 

peranan kecerdasan emosional dalam suatu individu. 

EQ (Emotional Quotient) karakter identitas yang begitu khas pada setiap 

individu untuk mengatualkan dalam bentuk kerjasama baik dalam ranah 

keluarga, sosial yang bisa membuat keputusan dan mempertangungjawabkan  

setiap akibat keputusan yang ia buat.
8
 Oleh karena itu, kecerdasan emosional 

atau EQ merupakan kemampuan untuk mampu mengekpresikan atau 

merealisasikan suatu emosi, perasaan dan suasana hati seseorang dan ia 

mampu untuk mengelolanya. 

Dari uraian tentang pengertian kecerdasan, emosi serta kecerdasan 

emosional yang telah dipaparkan diatas, maka kecerdasan emosional atau EQ 

merupakan kemampuan dalam mengendalikan perasaan diri sendiri dan orang 

lain, dan cara berhubungan baik dengan orang lain, serta mengenal emosi diri 

sendiri dan orang lain dengan memadukan pikiran dan perasaan serta 

tindakan seseorang untuk memotivasi, mengendali serta mengelola emosi 

sendiri maupun orang lain. 

2. Aspek-aspek Kecerdasan Emosional 

Menurut  Goleman, kecerdasan    emosional    adalah   kemampuan   

seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan  inteligensi;menjaga 

keselarasan  emosi  dan  pengungkapannya melalui  keterampilan 

kesadaran  diri,  pengendalian diri,  motivasi  diri. Aspek emosi yang 

                                                             
8
 Buhari Luneto, Pendidikan Karakter Berbasis Iq, Eq, Sq, (Jurnal Irfani, Volume. 10 

Nomor 1, Juni 2015), H. 142 
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paling jelas ialah perubahan-perubahan dalam tingkah laku seperti 

berkelahi, melarikan diri, diam membeku, tertawa, menangis, serta 

ucapan-ucapan tertentu.
9
 Daniel Goleman mengklasifikasikan 

kecerdasan emosional atas lima komponen penting, yaitu: 

a. Mengenali emosi diri 

Kesadaran diri (knowing one’s emotions- self-awareness), yaitu 

mengetahui apa yang dirasakan seseorang pada suatu saat dan 

menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri; 

memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan 

kepercayaan diri yang kuat. Kesadaran diri memungkinkan pikiran 

rasional memberikan informasi penting untuk menyingkirkan suasana 

hati yang tidak menyenangkan. Pada saat yang sama, kesadaran diri 

dapat membantu mengelola diri sendiri dan hubungan antar personal 

serta menyadari emosi dan pikiran sendiri. Semakin tinggi kesadaran 

diri, semakin pandai dalam menangani perilaku negarif diri sendiri. 

b. Mengelola emosi 

Mengelola emosi (managing emotions), yaitu menangani emosi 

sendiri agar berdampak positif bagi pelaksaan tugas, peka terhadap kata 

hati dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya satu tujuan, 

serta mampu menetralisir tekanan emosi. Pengendalian emosi tidak 

hanya berarti meredam rasa tertekan atau menahan gejolak emosi, 

                                                             
9
 Dimmyati Mahmud, Psikologi Suatu Pengantar, (Yogyakarta: ANDI, 2018), h. 196 
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melainkan juga bisa berarti dengan sengaja menghayati suatu emosi, 

termasuk emosi yang tidak menyenangkan. 

c. Motivasi diri  

Motivasi diri (motivating oneself), yaitu menggunakan hasrat yang 

paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun manusia menuju 

sasaran, membantu mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif 

serta bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Kunci motivasi 

adalah memanfaatkan emosi, sehingga dapat mendukung kesuksesan 

hidup seseorang. Ini berarti bahwa antara manusia dan emsoi 

mempunyai hubungan yang sangat erat. Prasaan (emosi) menentukan 

tindakan seseorang, dan sebaliknya perilaku sering kali menentukan 

bagaimana emosinya. 

d. Mengenali emosi orang lain (recognizing emotions in other)  

Mengenali emosi orang lain – empati, yaitu kemampuan untuk 

merasakan apa yang dirasakan orang lain, mampu memahami perspektif 

mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan 

diri dengan orang banyak atau masyarakat. Hal ini berarti orang yang 

memiliki kecerdasan emosional ditandai dengan kemampuannya untuk 

memahami perasaan atau emosi orang lain. Emosi jarang diungkaokan 

melalui kata-kata, melainkan lebih sering diungkapkan melalui pesan 

nonverbal, seperti melalui nada suara, ekspresi wajah, gerak gerik yang 

merupakan intisari dari empati. 
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e. Membina hubungan  

Membina hubungan (handing relationships), yaitu kemampuan 

mengendalikan dan menangani emosi dengan baik ketika berhubungan 

dengan orang lain, cermat membaca situasi dan jaringan social, 

berinteraksi dengan lancer, memahami dan bertindak bijaksana dalam 

hubungan antar manusia. Singkatnya, keterampilan social merupakan 

seni mempengaruhi orang lain.
10

  

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa seseorang yang memiliki kecerdasan emosi yang 

tinggi dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut mempunyai sikap 

social yang baik, mudah bergaul dan dapat diterima orang banyak, 

tidak mudah takut, gelisah serta dapat mengendalikan emosi dengan 

baik dan dapat menyesuaikan diri dalam keadaan apapun. Sedangkan 

seseorang yang memiliki kecerdasan emosi yang rendah, maka 

seseorang tersebut tidak dapat mengendalikan  dan mengelola emosi 

baik diri sendiri maupun dengan orang lain serta tidak dapat 

berhubungan baik dengan orang lain, tidak dapat menyesuaikan diri 

dan selalu mementingkan diri sendiri yang  bersifat egois sehingga 

tidak dapat diterima oleh khalayak ramai. Cenderung mudah putus 

asa dan selalu merasa gelisah. Kelima komponen tersebut sangat 

dibutuhkan manusia untuk mecapai kesuksesan. 

 

                                                             
10

 Desmita, Psikologi Perkembangan…., h. 170-172 
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3. Indikator yang terdapat dalam Kecerdasan Emosional 

Menurut Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan 

mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan 

memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik 

pada diri sendrii dan dalam hubungan dengan orang lain melalui 

keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan 

keterampilan atau kemampuan social. Adapun dimensi dan indikator yang 

digunakan adalah sebagai berikut. 

a. Kesadaran diri, adalah mengetahui kondisi diri sendiri, kesukaan, 

sumber daya dan intuisi, perhatian yang berlangsung ketika 

seseorang mencoba memahami keadaan internal dirinya. 

Indikatornya meliputi: 

1) Mengenali emosi diri sendiri beserta efeknya 

2) Mengetahui kekuatan dan batas-batas diri sendiri 

3) Percaya dengan kemampuan diri dan keyakinan tentang harga 

diri. 

b. Pengaturan diri, merupakan pengelolaan emosi yang memudahkan 

untuk mencapai sasaran dengan cara mengelola kondisi, impuls, dan 

sumber daya diri sendiri. Indikatornya meliputi: 

1) Kemampuan untuk mengelola emosi-emosi dan desakan-desakan 

hati yang merusak. 

2) Luwes terhadap perubahan (mudah beradaptasi) dan bertanggung 

jawab atas kinerja pribadi 
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3) Mudah menerima dan terbuka terhadap gagasan, pendekatan dan 

informasi-informasi baru. 

c. Motivasi diri, adalah kecenderungan emosi yang mengantar atau 

memudahkan peraihan sasaran. Indikatornya meliputi: 

1) Dorongan untuk berprestasi/tidak cepat puas 

2) Kekuatan untuk berfikir positif dan optimis 

d. Empati, adalah kepintaran bagaimana individu membaca perasaan, 

kebutuhan, kepentingan, dan emosi orang lain, kemampuan dan 

kecenderungan seseorang untuk memahami apa yang orang lain 

pikirkan dan rasakan pada situasi tertentu. Dan merupakan bentuk 

emosi kesadaran diri, selain rasa malu, rasa cemburu, rasa bangga 

dan rasa bersalah.
11

 

Indikatornya meliputi: 

1) Dapat memberikan pesan dengan jelas dan meyakinkan orang 

lain 

2) Dapat membangkitkan inspirasi kelompok dan orang lain 

3) Berani memulai dan mengelola perubahan (katalisator 

perubahan) 

4) Mampu melakukan negoisasi dan pemecahan silang pendapat. 

e. Keterampilan Sosial, adalah keterampilan yang diperoleh individu 

melalui proses belajar yang digunakan dalam berhubungan dengan 

lingkungannya dengan cara baik dan tepat. 

                                                             
11

 Ridho Aldily, The Power of Social dan Emotional Intelligence, (Yogyakarta: Psikologi 

Corner, 2017), h. 315  
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Indikatornya meliputi: 

1) Penuh pengertian dan tenggang rasa/menghargai atau 

menghormati perasaan orang lain. 

2) Kepedulian sesama teman dan kemampuan bekerja sama dengan 

baik 

3) Kemampuan menyelesaikan masalah dan tanggung jawab. 

4) Kesopanan dan kemandirian.
12

 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, dapat diperoleh 

bahwa kecerdasan emosional mempengaruhi tingkat kesuksesan dan 

kinerja peserta didik yang dimana membutuhkan kecerdasan emosional 

level tinggi. Sehingga kecerdasan emosional yang dimiliki seseorang 

dapat mempengaruhi segala sesuatu yang ia kerjakan yaitu 

kemampuan-kemampuan dalam hal tertentu yang bermanfaat bagi 

dirinya maupun bagi orang lain.  

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional 

Goleman menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kecerdasan emosional seseorang yaitu:  

1) Lingkungan Keluarga.  

Kehidupan keluarga merupakan sekolah pertama dalam mempelajari 

emosi. Kecerdasan emosi ini dapat diajarkan pada saat anak masih bayi 

dengan contoh-contoh ekspresi. Peristiwa emosional yang terjadi pada 

                                                             
12

 Febry Fahreza, Rabiatul Rahmi, Peningkatan keterampilan social melalui metode role 

playing pada pembelajaran IPS di kelas IV SD Negeri Pasi Pinang Kab. Aceh Barat, Jurnal Bina 

Gogik, Vol. 5, No. 1, Tahun 2018, h. 88   
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masa anak-anak akan melekat dan menetap secara permanen hingga 

dewasa, kehidupan emosional yang dipupuk dalam keluarga sangat 

berguna bagi anak kelak dikemudian hari.  

2) Lingkungan Non Keluarga.  

Dalam hal ini adalah lingkungan masyarakat dan pendidikan. 

Kecerdasan emosi ini berkembang sejalan dengan perkembangan fisik 

dan mental anak. Pembelajaran ini biasanya ditunjukan dalam suatu 

aktivitas bermain peran. Anak berperan sebagai individu diluar dirinya 

dengan emosi yang menyertainya sehingga anak akan mulai belajar 

mengerti keadaan orang lain. Menurut Le Doux bahwa faktor 

kecerdasan emosional dipengaruhi oleh keadaan otak emosional 

individu, otak emosional dipengaruhi oleh amigdala, neokorteks, 

sistem limbik, lobus prefrontal, dan hal-hal lain yang berada pada otak 

emosional. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional 

adalah faktor eksternal dan faktor internal. 

a. Faktor eksternal  

Faktor yang berasal dari luar diri individu, misalnya lingkungan 

keluarga, masyarakat, dan media masa atau cetak. Faktor eksternal 

ini membantu individu untuk mengenali emosi orang lain sehingga 

individu dapat belajar mengenai berbagai macam emosi yang 

dimiliki orang lain, serta membantu individu untuk merasakan 

emosi orang lain dengan keadaan yang menyertainya. Kehidupan 

keluarga adalah sekolah kita yang pertama untuk mempelajari 
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emosi. Diantara orang tua yang gagal mengajarkam kecerdasan 

emosional kepada anak-anaknya, dapat diidentifikasi menjadi 3 tipe, 

yaitu: 

a) Orang tua yang mengabaikan, yang tidak menghiraukan 

menganggap sepi, atau meremehkan emosi-emosi negative anak 

mereka. 

b) Orang tua yang tidak menyetujui, yang bersifat kritis terhadap 

ungkapan perasaan-perasaan negative anak mereka dan 

barangkali memarahi atau menghukum mereka karena 

mengungkapkan emosinya. 

c) Orang tua Laissez-Faire, yang menerima emosi anak mereka dan 

berempati dengan mereka, tetapi memberikan bimbingan atau 

menentukan batas-batas pada tingkah laku anak mereka.
13

 

b. Faktor internal  

Faktor yang berasal dari dalam diri individu, faktor internal ini 

membantu individu dalam mengelola, mengontrol, dan 

mengendalikan emosinya agar dapat terkoordinasi dengan baik dan 

tidak menimbulkan masalah bagi dirinya dan orang lain.
14

 Oleh 

karena itu factor-factor tersebut yang merupakan factor yang 

mempengaruhi dalam maupun luar diri seseorang terhadap 

kecerdasan emosionalnya. 

                                                             
13

John Gottman dan Joan DeClaire, Kiat-kiat membesarkan anak yang memiliki 

Kecerdasan Emosional, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 4 
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Dari beberapa uraian diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

kecerdasan emosional mempunyai factor-faktor yang mempengaruhi nya, 

seperti factor dari dalam diri maupun luar diri atau factor internal atau 

eksternal yang dapat berasal dari dalam diri, keluarga, lingkungan untuk 

mengenal emosi diri maupun orang lain. Maka dari itu peran orang tua 

pun sangat besar dalam berkembangnya kecerdasan emosional dalam diri 

seseorang yang dapat bermanfaat bagi aktivitasnya. kecerdasan emosional 

juga dapat berpengaruh pada keadaan diri seseorang yang dapat 

menganggu aktifitas keseharian, termasuk dalam hasil belajar seseorang. 

Kecerdasan emosional yang kurang baik dapat memicu perasaan dan 

pikiran yang tidak baik sehingga didalam pelajaran pun dapat terganggu 

konsentrasi dan fokusnya. 

B. Hasil Belajar  

1. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. 

Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. 

Siswa adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar.
15

 

Proses belajar mengajar merupakan kegiatan berkesinambungan yang 

tujuan utamanya adalah peserta didik dapat menyerap materi 

                                                             
15

 Rahma Safitri, Endang Purwaningsih, Dan Husni, Pengaruh Kecerdasan Emosional  

Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas Xii Ips  Sman 9 Pontianak, Jurnal Pendidikan dan 

Pembelajaran Khatulistiwa, Vol. 5, No. 3, h. 2 
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pelajaran.
16

 Oleh karena itu, belajar merupakan kewajiban setiap 

manusia untuk menimba atau menuntut ilmunya sebagai dasar dari 

seseorang untuk berprestasi. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa, belajar 

merupakan alat utama bagi peserta didik dalam mencapai tujuan 

pembelajaran sebagai unsur proses pendidikan di sekolah. Sedangkan 

mengajar merupakan alat utama guru sebagai pendidik dan pengajar dalam 

mencapai tujuan pembelajaran sebagai proses pendidikan di kelas. 

Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang diperoleh 

pembelajar setelah melakukan proses belajar. Perolehan aspek 

perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh 

pembelajar.
17

 Hasil belajar dinyatakan dalam klasifikasi yang 

dikembangkan oleh Benyamin S Bloom, dalam sistem pendidikan 

nasional rumusan tujuan pendidikan mengacu pada klasifikasi hasil 

belajar dari Bloom yang secara garis besar yaitu aspek kognitif, aspek 

afektif dan aspek psikomotor.
18

 Pengertian tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 
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 Syofnidah Ifrianti, Yesti Emilia, Pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai media 

pembelajaran IPS untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik kelas III MIN 10 B. 
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 Rahma Diani, Yuberti, Shella Syafitri, Uji Effect Size Model Pembelajaran Scramble 
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a) Hasil Belajar Kognitif 

Hasil belajar kognitif adalah perubahan perilaku yang terjadi 

dalam kawasan kognisi. Proses belajar yang melibatkan kognisi 

meliputi kegiatan sejak dari penerimaan stimulus eksternal oleh 

sensori, penyimpanan, dan pengolahan dalam otak menjadi 

informasi hingga pemanggilan kembali informasi ketika 

diperlukan untuk menyelesaikan masalah, sedangkan menurut 

Arikunto, penilaian ranah kognitif bertujuan untuk mengukur 

pengembangan penalaran. 

b) Hasil belajar Afektif 

Krathwohl membagi hasil belajar afektif menjadi lima tingkat 

yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi. Sehubungan dengan tujuan penilaiannya ini maka 

yang menjadi sasaran penilaian kawasan afektif adalah perilaku 

anak didik, bukan pengetahuannya. 

c) Hasil belajar Psikomotorik 

Pengukuran ranah psikomotorik dilakukan terhadap hasil-hasil 

belajar yang berupa penampilan. Namun demikian biasanya 

pengukuran ranah ini disatukan atau dimulai dengan pengukuran 

ranah kognitif sekaligus. Simpson mengklasifikasikan hasil 

belajar psikomotorik menjadi 6 yaitu persepsi, keisapan, 

gerakan, terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, dan 
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kreativitas.
19

 Oleh karenanya, untuk menentukan berhasil atau 

gagalnya siswa menempuh pendidikan dalam suatu lembaga, 

secara umum digunakan tolak ukur hasil belajar untuk 

mengetahui kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia memperoleh pengalaman belajarnya. Dan dalam penelitian ini 

digunakan hasil belajar kognitif Ulangan Tengah Semester 

Genap untuk mencari hubungan dengan kecerdasan emosional.  

Penentuan nilai akhir oleh seorang pendidik terhadap peserta 

didiknya pada dasarnya merupakan pemberian dan penentuan 

pendapat pendidik tersebut terhadap peserta didiknya, terutama 

mengenani perkembangan, kemajuan dan hadil-hasil yang telah 

dicapai peserta didik yang berada dibawah asuhannya, setelah 

mereka menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu 

tertentu.
20

 Sehingga dalam menentukan nilai akhir merupakan 

lambang dari tingkat keberhasilan siswa, menjadi tugas dan 

kewajiban guru untuk menentukan prestasi siswanya. 

Seperti dijelaskan dalam Al-Qur’an bahwa, seseorang yang 

menuntut ilmu dan benar-benar belajar untuk menimba ilmu 

pengetahuannya yang dapat bermanfaat bagi kehidupannya dan 

berguna bagi orang lain sehingga ilmu yang didapat tidak sia-sia. 

                                                             
19

  Sri Hastutik, Penerapan Media Audio Visual untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
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Dan seseorang tidak disarankan untuk tergesa-gesa atau terburu-

buru dalam menjalani sesuatu yang akan berdampak tidak baik 

untuknya. Seperti pada salah satu ayat Al-Qur’an yang merupakan 

firman Allah SWT yang berkaitan dengan ilmu , yaitu dalam QS. 

Thaahaa:114, yang berbunyi: 

                               

                 

Artinya: 

114.  Maka Maha Tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya, 

dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum 

disempurnakan mewahyukannya kepadamu[946], dan Katakanlah: 

"Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan."
21

 

 

Maksud ayat tersebut, bahwa nabi Muhammad s.a.w. dilarang 

oleh Allah menirukan bacaan Jibril a.s. kalimat demi kalimat, 

sebelum Jibril a.s. selesai membacakannya, agar dapat nabi 

Muhammad s.a.w. menghafal dan memahami betul-betul ayat yang 

diturunkan itu. Untuk itu kita tidak boleh memotong atau mengikuti 

pembicaraan seseorang sebelum orang tersebut selesai berbicara, 

sehingga kita dapat mencerna dan menelaah setiap perkataannya. 
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2. Jenis-Jenis Belajar 

Belajar sebagai suatu aktivitas mencakup beberapa jenis-jenis belajar, 

yaitu:  

a) Belajar bagian, yaitu peserta didik belajar dengan membagi mteri 

pelajaran ke dalam bagian-bagian agar mudah dipelajari untuk 

memahami makna materi pelajaran secara keseluruhan.  

b) Belajar wawasan adalah proses belajar merorganisasikan pola-pola 

perilaku yang terbentuk menjadi satu tingkah laku yang ada 

hubungannya sengan penyelesaian suatu persoalan.  

c) Belajar deskriminatif diartikan sebagai suatu usaha untuk memilih 

beberapa sifat situasi rangsangan dan kemudian menjadikannya secara 

pedoman dalam berprilaku.  

d) Belajar global/keseluruhan, yaitu individu mempelajari keseluruhan 

bahan pelajaran lalu dipelajari secara berulang untuk dikuasai.  

e) Belajar insidental yaitu proses yang terjadi secara sewaktu-waktu tanpa 

ada petunjuk yang diberikan oleh guru sebelumnya.  

f) Belajar instrumental ialah proses belajar yang terjadi karena adanya 

hukuman dan hadiah dari guru sebagai alat untuk menyukseskan 

aktivitas belajar peserta didik.  

g) Belajar intensional ialah belajar yang memiliki arah, tujuan, dan 

petunjuk yang dijelaskan oleh guru.  

h) Belajar laten yaitu belajar yang ditandai dengan perubahan-perubahan 

perilaku yang terlihat tidak terjadi dengan segera.  
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i) Belajar mental yaitu perubahan kemungkinan tingkah laku yang terjadi 

pada individu tidak nyata terlihat, hanya berupa perubahan proses 

kognitif dari bahan yang dipelajari.  

j) Belajar produktf yaitu belajar dengan transfer maksimum, dan 

k) Belajar verbal ialah belajar dengan materi yang verbal dengan melalui 

proses latihan dan proses ingatan. Beberapa pengertian belajar yang 

merupakan dasar bagi seseorang untuk menuntut ilmu.
22

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ada banyak 

macam-macam belajar yang berhubungan dengan proses belajar seseorang 

dalam suatu aktifitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Dari sejak lahir 

hingga dewasa kitapun tidak jauh dari belajar. Karena seseorang selalu 

berusaha dan belajar sejak ia lahir.  

3. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Belajar 

Belajar sebagai suatu aktivitas mental atau psikis dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Yang juga merupakan factor kecerdasan emosional dalam 

belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar tersebut 

dibagi atas dua faktor utama, yaitu faktor yang bersumber dari dalam 

diri(intern) dan dari luar(ekstern) diri peserta didik.
23

 Seorang siswa yang 

bersikap conserving terhadap ilmu pengetahuan atau bermotif ekstrinsik 

(faktor eksternal), biasanya cenderung mengambil pendekatan belajar yang 

sederhana dan tidak mendalam.  
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Sebaliknya, seorang siswa yang berintelegensi tinggi (faktor internal) dan 

mendapat dorongan positif dari orangtuanya (faktor eksternal), mungkin akan 

memilih pendekatan belajar yang lebih mementingkan kualitas hasil belajar. 

Jadi, karena pengaruh faktor-faktor tersebut, muncul peserta didik yang high-

achievers (berprestasi tinggi) dan underachievers (berprestasi rendah) atau 

gagal sama sekali. Dalam hal ini, seorang guru yang kompeten dan 

profesional diharapkan mampu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan 

munculnya kelompok peserta didik yang menunjukkan gejala kegagalan 

dengan berusaha mengetahui dan mengatasi faktor yang menghambat proses 

belajar mereka.
24

 Faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri meliputi 

dua aspek yakni:  

a) Aspek Fisiologis 

Kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang menandai 

tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat 

memengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. 

Kondisi organ tubuh yang lemah, apalagi jika disertai sakit kepala 

misalnya, dapat menurunkan kualitas ranah cipta (kognitif) sehingga 

materi yang dipelajarinya pun kurang atau tidak berbekas. Untuk 

mempertahankan tonus jasmani agar tetap bugar, siswa sangat dianjurkan 

mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Selain itu, siswa 

juga dianjurkan memilih pola istirahat dan olahraga ringan yang sedapat 

mungkin terjadwal secara tetap dan berkesinambungan. 
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b) Aspek Psikologis 

Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat 

memengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan belajar siswa. Namun, di 

antara faktor-faktor rohanilah siswa yang pada umumnya dipandang 

lebih esensial itu adalah sebagai berikut:  

1) Intelegensi siswa 

Intelegensi pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan 

psiko-fisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan 

lingkungan dengan cara yang tepat. Jadi, intelegensi sebenarnya bukan 

persoalan kualitas otak saja, melainkan juga kualitas organ-organ 

tubuh lainnya. Akan tetapi, memang harus diakui bahwa peran otak 

dalam hubungannya dengan intelegensi manusia lebih menonjol 

daripada peran organ-organ tubuh lainnya, lantaran otak merupakan 

“menara pengontrolan” hampir seluruh aktivitas manusia. 

2) Sikap siswa 

Sikap siswa adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa 

kecenderungan untuk mereaksi atau merespons (response tendency) 

dengan cara yang relatif tetap terhadap objek orang, barang, dan 

sebagainya, baik berupa secara positif dan negatif. Sikap (attitude) 

siswa yang positif, terutama kepada anda dan mata pelajaran yang 
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anda sajikan merupakan pertanda awal yang baik bagi proses belajar 

belajar siswa tersebut.
25

 

3) Bakat siswa 

Secara umum, bakat (aptitude) adalah kemampuan potensial yang 

dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan 

datang. Dengan demikian, sebetulnya setiap orang pasti memiliki 

bakat dalam arti berpotensi untuk mencapai prestasi sampai ke tingkat 

tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi, secara umum 

bakat itu mirip dengan intelegensi. Itulah sebabnya seorang anak yang 

berintelegensi sangat cerdas (superior) atau cerdas luar biasa (very 

superior) disebut juga sebagai talented child, yakni anak berbakat. 

4) Minat siswa 

Secara sederhana, minat (interest) berarti kecenderungan dan 

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. 

Minat tidak termasuk istilah populer dalam psikologi karena 

kebergantungannya yang banyak pada faktor-faktor internal lainnya 

seperti: pemusatan, perhatian, keingintahuan, motivasi, dan 

kebutuhan. 
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5) Motivasi siswa 

Pengertian dasar motivasi ialah keadaan internal organisme baik 

manusia ataupun hewan yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. 

Dalam pengertian ini, motivasi berarti pemasok daya (energizer) 

untuk bertingkah laku secara terarah. Dalam perkembangan 

selanjutnya, motivasi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: 1) 

motivasi instrinsik; 2) motivasi ekstrinsik. Motivasi instrinsik adalah 

hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang 

mendorongnya melakukan tindakan belajar. Motivasi ekstrinsik 

adalah hal dan keadaan yang datang dari luar individu siswa yang juga 

mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar.
26

 

Selanjutnya, yang termasuk ke dalam faktor-faktor ekstern yang 

berpengaruh terhadap proses pembelajaran di kelas, ialah faktor keluarga, 

sekolah, dan masyarakat yang mendukung aktivitas belajar anak akan 

cenderung memiliki prestasi belajar yang baik jika dibanding dengan 

yang tidak mendapat dukungan aktivitas belajar. 

Di lingkungan keluarga, peranan orang tua dan anggota keluarga seisi 

rumah sangat menentukan bagi kesuksesan belajar anak di rumah. Di 

lingkungan sekolah, peranan kepala sekolah, guru, wali kelas, fasilitas 

belajar, seperti halnya media pembelajaran, perpustakaan, laboratorium 

dan infrastruktur lainnya berpengaruh dalam membantu kesuksesan 
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belajar anak disekolah. Di lingkungan masyarakat, peranan para tokoh 

masyarakat juga berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan di 

sekolah. 

C. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan sangat diperlukan guna mendukung kerangka 

teori-teori dan kerangka berfikir yang dikemukakan sehingga dapat 

digunakan sebagai acuan dalam pengajuan pertanyaan dalam penelitian.  

1) Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Akhwan Muhsinin 

mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengenai Pengaruh 

kecerdasan Emosional terhadap hasil belajar matematika siswa di 

SDN Srengat III Kabupaten Blitar. Dalam hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan 

kecerdasan emosional terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 

V SD Negeri Srengat III. Kecerdasan emosional memberikan 

pengaruh atau konstribusi terhadap hasil belajar matematika sebesar 

2,3% dan sisanya 97,7% dipengaruhi oleh variable lain selain 

kecerdasan emosional siswa. 

2) Penelitian yang dilakukan oleh Iwanina Hidanah mahasiswi 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang mengenai 

Hubungan antara Kecerdasan Emosional dengan Hasil Belajar PKn 

siswa kelas IV SD di Kecamatan Gunungpati Semarang 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 
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kecerdasan emosional dengan hasil belajar PKn siswa kelas IV SD 

di Gugus Larasati Kecamatan Gunungpati Semarang serta 

perolehan koefisien korelasi 0,764 lebih besar dari r tabel 0,213 

dengan interpretasi (tingkat hubungan) kuat. 

3) Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Ratih Savitri dengan judul 

Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Hasil Belajar Mata 

Pelajaran Pkn pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 23 

Kecamatan Pontianak Barat. Dari hasil penelitian yang dilakukan 

secara umum dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara 

kecerdasan emosional dengan hasil belajar mata pelajaran Pkn pada 

sisiwa kelas V SD Negeri 23 Kecamatan Pontianak Barat. Adapun 

besar nilai rtabel dengan jumlah responden 50  orang dan interval 

kepercayaan 95%, yaitu 0,297. 

4) Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Pristiani dengan judul 

Hubungan Kecerdasan Emosional dan Perilaku Disiplin terhadap 

Hasil Belajar PKn Siswa Kelas V MIN 9 Bandar Lampung. Dari 

hasil penelitian menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif dan 

signifikan antara kecerdasan emosional dan perilaku disiplin  

terhadap hasil belajar PKn siswa Kelas V MIN 9 Bandar Lampung 

dengan harga F tabel (9,324 > 3,23), koefisien korelasi R sebesar 

0,613 dan nilai signifikan 0,01. 
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D. Kerangka Berfikir 

Hasil belajar peserta didik banyak dipengaruhi oleh beberapa factor. 

Factor-faktor tersebut bisa berasal dari dalam maupun luar dari diri siswa. 

Contoh factor dari dalam yaitu kecerdasan, minat, dan perhatian, motivasi 

belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan, serta kesehatan, sedangkan factor dari 

luar yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hasil observasi 

menunjukkan bahwa hasil belajar dari siswa kelas IV MIN 6 Bandar 

Lampung kurang maksimal. Kurang maksimalnya hasil belajar siswa ini 

kemungkinan ada faktor-faktor yang mempengaruhi siswa baik factor dari 

luar maupun dalam. 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Muhammad 

Akhwan mengenai Pengaruh kecerdasan Emosional terhadap hasil belajar 

matematika siswa di SDN Srengat III Kabupaten Blitar, Iwanina mengenai 

Hubungan antara Kecerdasan Emosional dengan Hasil Belajar PKn siswa 

kelas IV SD di Kecamatan Gunungpati Semarang, Penelitian yang 

dilakukan oleh Dewi Ratih Savitri dengan judul Hubungan Kecerdasan 

Emosional dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran Pkn pada Siswa Kelas V 

Sekolah Dasar Negeri 23 Kecamatan Pontianak Barat, Penelitian yang 

dilakukan oleh Dwi Pristiani dengan judul Hubungan Kecerdasan 

Emosional dan Perilaku Disiplin terhadap Hasil Belajar PKn Siswa Kelas 

V MIN 9 Bandar Lampung. Oleh karena itu peneliti mencoba meneliti 

Hubungan Antara Kecerdasan Emosional Dengan Hasil Belajar Peserta 

Didik kelas IV MIN 6 Bandar Lampung. 
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Peneliti ingin lebih mengutamakan dari segi kecerdasan emosional. 

Hal ini terkait menurut pernyataan dari Goleman kecerdasan umum 

semata-mata hanya dapat memprediksi kesuksesan hidup seseorang 

sebanyak 20% saja, sedang 80% lainnya adalah apa yang disebut dengan 

kecerdasan emosional. Dengan kecerdasan emosional yang tinggi, 

seseorang akan mampu mengendalikan potensi intelektualnya dalam 

pendidikan sehingga terwujud dalam sukses yang bermakna. Intelegensi 

dan emosional merupakan dua sumber yang sinergis, tanpa yang satu maka 

yang lainnya menjadi tidak lengkap dan efektif. Dan seseorang yang 

memiliki IQ tanpa EQ akan mendapatkan nilai A dalam tes tanpa 

menjadikan dirinya yang terdepan dalam hidupnya. 

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu diketahui sejauh mana 

hubungan kecerdasan emosional yang memberikan pengaruhnya dalam 

menentukan hasil belajar peserta didik kelas IV, dan diharapkan 

kecerdasan emosional mampu untuk membawa pengaruh positif pada 

peserta didik dan hasil belajarnya. 

 

Gambar 1 Kerangka Berfikir 

Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Hasil Belajar Peserta Didik 
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E. Hipotesis 

Ha : ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional 

dengan hasil belajar peserta didik kelas IV MIN 6 Bandar Lampung.  

Ho : tidak ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan 

emosional dengan hasil belajar peserta didik kelas IV MIN 6 Bandar 

Lampung. 
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