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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Deskripsi Teori 

2.1.1. Kecerdasan Emosional 

2.1.1.1.Pengertian Kecerdasan Emosional 

Sebelum membahas tentang pengertian kecerdasan emosional, perlu 

diketahui pengertian dari kecerdasan dan emosi itu sendiri. Intelligence adalah 

potensi yang dimiliki seseorang untuk beradabtasi dengan lingkungannya. (Monti, 

P, 2003).  

Intelligence atau kecerdasan mengandung arti yang amat luas, menurut 

Monti, P (2003). Menjelaskan bahwa “Inteligensi bukan merupakan suatu 

konstruk unit tunggal namun merupakan konstruk sejumlah kemampuan yang 

masing-masing dapat berdiri sendiri, lebih lanjut Monti, P (2003) beranggapan 

bahwa sekurang-kurangnya ada 8 bentuk inteligensi yaitu “Inteligensi bahasa 

(Linguistik), Inteligensi logika-matematika (Logic-Mathematical), Inteligensi 

keruangan (Spatial), Inteligensi musikal (Musical), Inteligensi kinestetik (Bodily-

kinesthetic), Inteligensi Interpersonal, Inteligensi Intrapersonal dan Intelligensi 

naturalis. 

Mubayidh (2010). “Kecerdasan adalah; kemampuan sempurna 

(komprehensif) seseorang untuk berperilaku terarah, berpikir logis, dan 

berinteraksi secara baik dengan lingkungannya.  

Setelah mengetahui arti dari kecerdasan, perlu diketahui pula pengertian 

dari emosi: 
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Menurut Davies dalam buku Monti P. Satia Darma (2003) menjelaskan 

bahwa “intelligence emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan 

emosi dirinya sendiri dan orang lain, membedakan satu emosi dengan lainnya, dan 

menggunakan informasi tersebut untuk menuntun proses berpikir serta perilaku 

seseorang.” mereka mengemukakan bahwa kemampuan ini suatu yang amat 

penting dalam kemampuan psikologis seseorang. 

Golongan utama emosi dan beberapa anggota kelompoknya sebagai 

berikut: 

1) Amarah : bringas, mengamuk marah besar, jengkel, kesal hati.  

2) Kesedihan : pedih, sedih, muram, suram, putus asa, depresi berat. 

3) Rasa takut : cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, 

waspada, sedih, tidak tenag, ngeri, takut sekali. 

4) Kenikmatan : bahagia, gembira, puas, riang, senang, terhibur, bangga, takjub, 

rasa terpesona. 

5) Cinta : penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, 

bakti, hormat, kasmaran, kasih. 

6) Terkejut : terkesiap, terkejut. 

7) Jengkel : hina, jijik, muak, benci, tidak suka 

8) Malu : rasa salah, malu hati, kesal, sesal, dan hati hancur lebur. (Hamzah B. 

Uno, 2008). 

Istilah “Kecerdasan Emosional” pertama kali dilontarkan pada tahun 

1990 oleh dua orang ahli, yaitu Peter Salovey dan John Mayor. Kecerdasan 

emosional merupakan kemampuan seperti kemampuan untuk memotivasi diri 
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sendiri dan bertahan menghadapi frustrasi, mengendalikan dorongan hati dan 

tidak melebihlebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar 

beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berfikir, berempati dan berdoa. 

(Hamzah B. Uno, 2008). 

Kecerdasan emosional muncul dari beberapa pengalaman, bahwa 

kecerdasan intelektual yang tinggi saja tidak cukup untuk menghantarkan 

orang menuju suskes. Banyak contoh disekitar kita membuktikan bahwa orang 

yang memiliki kecerdasan otak saja, memiliki gelar yang tinggi, belum tentu 

sukses di dunia pekerjaan. Seringkali justru yang berpendidikan formal lebih 

rendah, banyak yang ternyata mampu lebih berhasil. Kebanyakan program 

pendidikan hanya berpusat pada kecerdasan akal (IQ), padahal diperlukan pula 

pengembangan kecerdasan emosional seperti ketangguhan, inisiatif, 

optimisme, dan kemampuan beradaptasi (Agustian, 2001). 

Menurut Daniel Goleman pengembangan kecerdasan emosional, orang-

orang sukses selain memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi tetapi juga 

memiliki stabilitas emosi motivasi kerja yang tinggi, mampu mengendalikan 

stress, tidak mudah putus asa. Pengalaman-pengalaman demikian memperkuat 

keyakinan bahwa disamping kecerdasan intelektual juga ada kecerdasan 

emosional. Orang yang memiliki kecerdasan yang tinggi adalah mereka yang 

mampu mengendalikan diri (mengendalikan gejolak emosi), memelihara, dan 

memacu motivasi untuk terus berupaya dan tidak mudah menyerah atau putus 

asa,mampu mengendalikan dan mengatasi stress, mampu menerima kenyataan, 

dapat merasakan kesenangan meskipun dalam kesulitan. (Sukmadinata, 2009). 
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Jadi kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan, memahami 

dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber 

informasi, koneksi dan pengaruh yang manusiawi (Hamzah B. Uno, 2008). 

Kecerdasan emosi ini menekankan tentang bagaimana seseorang mampu 

menjalin hubungan baik dengan orang lain, menanamkan rasa empati, juga 

bagaimana cara mengalahkan emosi dengan cara memotivasi diri (Azhari, 

2004). 

Seseorang yang cerdas emosi adalah mereka yang selalu berusaha untuk 

mempertahankan pikiran dan sikap positif sepanjang masa, walaupun pada saat 

itu sedang dihinggapi perasan-perasaan negatif. Dia akan selalu berjuang untuk 

mengubah perasaan negatif menjadi positif agar benar-benar bisa 

memancarkan sikap yang menyenangkan dan cocok dengan lingkungannya, 

kemudian berupaya menerjemahkan diri ke dalam prilaku yang sedap 

dipandang mata dan serasi. Perasaan negatif menjadi positif tidak bisa secara 

langsung dinilai, namun dapat disimpulkan dari caranya bertindak. (Azhari, 

2004). dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

kecerdasan emosional disini adalah kemampuan untuk memiliki kesadaran diri, 

pengaturan diri, dan motivasi yang tinggi serta memiliki kecakapan sosial yang 

meliputi empati dan keterampilan sosial yang tinggi pula. 
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2.1.1.2.Indikator Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional menentukan potensi kita untuk mempelajari 

keterampilan-keterampilan praktis yang di dasarkan pada lima indikatornya : 

mengenali emosi diri, mengelola emosi, motivasi diri sendiri, empati dan 

membina hubungan dengan orang lain (Goleman, 2005). 

Selanjutnya akan dijelaskan berikut ini : 

1) Mengenali Emosi Diri 

Kesadaran diri adalah mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu 

saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri, 

memiliki tolak ukur yang realitas atas kemampuan diri dan kepercayaan diri 

yang kuat. 

Unsur kesadaran diri dalam kecerdasan emosi melahirkan kecakapan 

yang meliputi kesadaran emosi, penilaian diri secara teliti dan percaya diri. 

Selanjutnya akan dipaparkan sebagai berikut : 

a. Kesadaran emosi, menurut Goleman orang memiliki kecakapan 

kesadaran emosi adalah: Tahu emosi mana yang sedang mereka rasakan 

dan mengapa, Menyadari keterkaitan antara perasaan mereka dengan 

dengan yang mereka pikirkan, perbuat dan katakan, Mengetahui 

bagaimana perasaan mereka memengaruhi kinerja, Mempunyai 

kesadaran yang menjadi pedoman untuk nilainilai dan sasaran-sasaran 

mereka. 

b. Penilaian Diri, orang yang memiliki penilaian diri secara teliti dan 

pengukuran yang akurat maka ia akan : Sadar tentang kekuatan dan 
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kelemahannya, Menyempatkan diri untuk merenung, belajar dari 

pengalaman, Terbuka terhadap umpan balik yang tulus, bersedia 

menerima umpan perspektif baru, mau terus belajar dan mengembangkan 

diri sendiri, Mampu menunjukkan rasa humor dan bersedia memandang 

diri sendiri dengan perspektif yang luas. 

2) Mengelola emosi 

Mengelola emosi yaitu menangani perasaan agar perasaan dapat 

terungkap dengan pas. Kecakapan ini bergantung pula pada kesadaran diri. 

Mengelola emosi berhubungan dengan kemampuan untuk menghibur diri 

sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan, dan 

akibat-akibat yang timbul karena gagalnya keterampilan emosional dasar. 

Sementara orang-orang yang pintar dapat bangkit kembali dengan jauh lebih 

cepat dari kemerosotan dan kejatuhan dalam kehidupan. Sedangkan mereka 

yang buruk kemampuannya dalam ketrampilan ini akan terus-menerus 

bertarung melawan perasaan murung. 

Kemudian unsur pengaturan diri atau mengelola emosi dalam 

kecerdasan emosional, melahirkan kecakapan yang meliputi kendali diri, 

sifat dapat dipercaya, kewaspadaan, dan adaptabilitas. Selanjutnya akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Menurut Goleman orang yang cakap dalam kendali diri adalah mereka 

yang memiliki keterampilan berikut :Mengelola dengan baik perasaan 

implusif dan emosi yang menekan mereka, Tetap teguh, tetap positif, dan 
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tidak goyah walaupun dalam situasi yang paling berat, Berpikir dengan 

jernih dan tetap terfokus kendati dalam tertekan. 

b. Orang yang memiliki kecakapan dalam sifat dapat dipercaya adalah 

mereka yang memiliki kualifikasi sebagai berikut : Bertindak menurut 

etika dan tidak pernah mempermalukan orang, Membangun kepercayaan 

lewat keandalan diri dan autentitas, Mengakui kesalahan sendiri dan 

sendiri dan berani dan berani menegur perbuatan tidak etis orang lain, 

Berpegang pada prinsip secara teguh walaupun apabila akibatnya 

menjadi tidak disukai. 

c. Orang yang memiliki kecakapan dalam kewaspadaan, antara lain: 

Memenuhi komitmen dan mematuhi janji, Bertanggung jawab sendiri 

untuk memperjuangkan tujuan mereka, Terorganisasi dan cermat dalam 

bekerja. 

d. Orang yang memiliki kecakapan Adaptabilitas, antara lain ; Terampil 

menangani beragamnya kebutuhan, bergesernya prioritas dan pesatnya 

perubahan, Siap mengubah tanggapan dan taktik untuk menyesuaikan 

diri dengan keadaan, Luwes dalam memandang situasi (Goleman, 2005). 

3) Memotivasi diri sendiri 

Memotivasi diri adalah menggunakan hasrat yang paling dalam 

untuk menggerakkan dan menuntut kita menuju sasaran, membantu kita 

mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif, serta untuk bertahan 

menghadapi kegagalan dan frustasi. Sementara itu untuk unsur yang 

berkaitan dengan motivasi dalam kecakapa emosi melahirkan kecakapan 
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yang meliputi dorongan berprestasi, komitmen dan optimisme. Akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Orang yang memiliki kecakapan dorongan untuk berprestasi mempunyai 

ciri-ciri sebagai berikut: Berorientasi kepada hasil, dengan semangat 

juang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar, Menetapkan 

sasaran yang menantang dan berani mengambil resiko yang telah 

diperhitungkan, Mencari informasi sebanyak-banyaknya guna 

mengurangi ketidak pastian dan mencari cara yang lebih baik, Terus 

belajar untuk meningkatkan kinerja mereka. 

b. Orang yang memiliki kecakapan dalam Komitmen, mempunyai karakter 

sebagai berikut:Siap berkorban demi pemenuhan sasaran perusahaan 

yang lebih penting, Merasakan dorongan semangat dalam misi yang lebih 

besar, Menggunakan nilai-nilai kelompok dalam pengambilan keputusan 

dan penjabaran pilihan-pilihan dan Aktif mencari peluang guna 

memenuhi misi kelompok. 

c. Optimisme, adalah mereka yang mempunyai keterampilan berikut: 

Tekun dalam mengejar sasaran kendati banyak halangan dan kegagalan, 

Bekerja dengan harapan untuk sukses, bukannya takut gagal, 

Memandang kegagalan atau kemunduran sebagai situasi yang dapat 

dikendalikan ketimbang sebagai kekurangan pribadi. 

4) Empati 

Empati berarti merasakan yang dirasakan oleh orang lain, mampu 

memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan 
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menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang. Menurut teori Titchner 

dalam Hamzah B. Uno (2008) empati berasal dari semacam peniruan secara 

fisik atas beban orang lain, yang kemudian menimbulkan perasaan yang 

serupa dalam diri seseorang. Orang yang empatik lebih mampu menangkap 

sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang 

dibutuhkan atau dikehendaki orang lain. 

5) Keterampilan Sosial (membina hubungan dengan orang lain) 

Keterampilan sosial yaitu menangani emosi dengan baik ketika 

berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi dan 

jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, menggunakan keterampilan -

keterampilan untuk mempengaruhi dan memimpin, bermusyawarah dan 

menyelesaikan perselisihan dan mampu untuk bekerja sama dan bekerja 

dalam tim. Keterampilan sosial atau yang disebut dengan hubungan antar 

sesama manusia, bahwa persaudaraan antar sesama manusia itu terletak 

pada upaya yang sungguh-sungguh dan terus menerus dalam membina 

kekuatan dalam prinsip-prinsip akhlak, prinsip kebenaran, kejujuran, 

ketaqwaan, saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi dan 

lain-lain. Dengan mengamalkan amar ma’ruf nahi munkar secara terus 

menerus merupakan upaya pokok dalam membina hubungan antar sesama 

manusia yang sesuai dengan sunnah dan petunjuk Allah serta rasulNya 

Muhammad SAW. (Hamzah B. Uno, 2008). 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator 

kecerdasan emosional memiliki keterampilan seseorang dalam mengelola 
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emosi dalam perasaan sendiri maupun orang lain dan memiliki memotivasi 

dalam dirinya, sehingga dapat melahirkan pengaruh dalam memahami dan 

kemampuan merasakan serta menjalin hubungan yang baik dengan orang 

lain. Dari indikator kecerdasan emosional tersebut penulis menggunakannya 

untuk mengembangkan instrumen penelitian. 

2.1.1.3.Pengembangan Kecerdasan Emosional 

Kajian tentang perkembangan emosional dalam bidang psikologi masih 

relatif baru. Apakah emosional dipelajari atau ditentukan sebelumnya secara 

biologis, atau apakah anak dapat melakukan manajemen terhadap 

pengalaman dan perilaku emosionalnya. Kemampuan mengontrol emosional 

diperolehnya melalui peniruan dan latihan (pembiasaan). Dalam proses 

peniruan, kemampuan orang tua atau guru dalam mengendalikan emosinya 

sangatlah berpengaruh. Apabila anak dikembangkan di lingkungan keluarga 

yang suasana emosinya stabil, maka perkembangan emosi anak cenderung 

stabil atau sehat. Sebaliknya, apabila kebiasaan orang tua dalam 

mengekspresikan emosinya kurang stabil atau kurang terkontrol (seperti : 

marah-marah, mudah mengeluh, kecewa dan pesimis dalam menghadapi 

masalah), maka perkembangan emosi anak cenderung kurang stabil atau 

kurang sehat (Syamsu Yusuf, Nani M. Sugandhi, 2011). 

Nggermanto (2001) Ada beberapa cara untuk mengembangkan 

kecerdasan emosional (EQ) yang dirumuskan oleh John Gottman, yaitu : 

Langkah Pertama : Menyadari emosional anak, dalam menyadari 

emosional anak ini agar orang tua merasakan apa yang dirasakan oleh 
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anaknya. Oleh karena itu orang tua dapat sadar secara emosional dan dengan 

demikian siap menjadi pelatih emosi bagi anak-anaknya. Kesadaran 

emosional hanyalah berarti kita mengenali kapan kita merasakan suatu emosi, 

dapat mengidentifikasi perasaan kita, dan peka terhadap hadirnya emosi 

dalam diri orang lain. 

Langkah Kedua : Mengakui emosi sebagai kesempatan, maksudnya 

dalam meraih kesempatan entah kesempatan itu berwujud dari sebuah nilai 

matematika yang buruk, atau pengkhianatan seoarang teman, pengalaman-

pengalaman negatif semacam itulah dapat berguna sebagai peluang yang baik 

sekali untuk berempati, untuk membangun kedekatan dengan orang lain, dan 

untuk membantu cara-cara menangani perasaan mereka itu. 

Langkah Ketiga : Mendengarkan dengan empati, yaitu menggunakan 

mata mereka untuk mengamati petunjuk fisik emosi-emosi seseorang. 

Mereka menggunakan imajinasi mereka untuk melihat situasi tersebut dari 

titik pandang seseorang itu. Tetapi yang paling penting mereka menggunakan 

hati mereka untuk merasakan apa yang sedang dirasakan oleh seseorang. 

Langkah Keempat : Membantu menemukan solusi, ada beberapa 

tahap dalam proses memecahkan masalah yaitu; menentukan batas-batas 

sasaran, memiliki pemecahan masalah yang mungkin, mengevaluasi 

pemecahan masalah yang disarankan, dan memilih satu pemecahan masalah. 

Kita dapat membantu seseorang melalui tahap tersebut. Tetapi terkadang 

seseorang dapat memecahkan masalah dengan pengalaman. 
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Langkah Kelima : Menjadi teladan, adalah tindakan ampuh dan efektif 

yang dapat dilakukan oleh seorang pengembang atau pelatih emosi. 

Keteladanan dapat mempengaruhi perilaku dan tindakan tanpa banyak kata-

kata.secara umum seseorang lebih senang melihat teladan daripada banyak 

diceramahi panjang lebar. 

2.1.1.4.Faktor Yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosional 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecerdasan emosional secara 

umum terdiri dari dua macam, yaitu: (Mubayidh, 2010). 

1) Faktor Keturunan 

Orang tua merupakan orang yang pertama kali berperan dalam 

pembentukan pribadi anak, manakala orang tua memiliki latar belakang 

dan pribadi yang baik, maka langsung maupun tidak langsung akan 

berpengaruh pada pribadi anak begitupun sebaliknya. 

2) Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kecerdasan emosional terdiri 

dari 3 macam, yaitu : 

a. Lingkungan keluarga, Adapun lingkungan keluarga yang dapat 

mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang diantaranya adalah : 

nilai-nilai dalam keluarga, cara orang tua mendidik anak, teladan yang 

diberikan orang tua kepada anak, dan keharmonisan keluarga. 

b. Lingkungan sekolah, Adapun lingkungan sekolah yang dapat 

mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang diantaranya adalah : 
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suri tauladan yang diberikan oleh guru, materi pendidikan yang 

diberikan, teman sekolah, peraturan atau tata tertib sekolah. 

c. Lingkungan masyarakat, Adapun lingkungan masyarakat yang dapat 

mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang diantaranya adalah : 

budaya atau adat istiadat setempat, dan teman sepermainan Dapat 

disimpulkan bahwa kecerdasan emosional seseorang dapat dipengaruhi 

oleh dua faktor, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan yang 

terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan 

masyarakat. 

2.1.2. Motivasi Belajar 

2.1.2.1.Pengertian 

Motivasi sangat berperan penting dalam kegiatan peserta didik, 

terutama dalam pencapaian  prestasi yang diharapkan. Motivasi adalah 

suatu dorongan yang ditunjukkan dengan perilaku tertentu untuk mencapai 

sebuah tujuan tertentu. Pendapat tersebut dikuatkan oleh pendapat tentang 

pengertian motivasi berdasarkan para ahli psikologi.  Sardiman (2012) 

menyatakan bahwa motivasi adalah daya penggerak yang telah menjadi 

aktif. Menurut Mc. Donald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya “Feeling” dan didahului 

dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. 

Menurut Hamzah B. Uno (2008) “motivasi adalah dorongan yang 

terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan 

tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. 
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Dari pengertian tersebut dapat dianalisa bahwa motivasi belajar 

adalah kebutuhan yang diperlukan siswa untuk belajar agar tujuannya 

dapat dicapai. Dengan motivasi yang tinggi dapat membantu dalam 

pencapaian prestasi yang optimal. 

2.1.2.2.Hakikat Motivasi Belajar 

Kegiatan belajar peserta didik sangat memerlukan dorongan atau 

motivasi belajar yang tinggi untuk mendukung kegiatan belajar peserta 

didik dalam mencapai tujuan. Motivasi belajar adalah dorongan yang 

timbul dari dalam diri maupun luar diri peserta didik yang menimbulkan 

kekuatan untuk melakukan suatu perilaku belajar untuk mencapai tujuan 

belajar yang diharapkan oleh peserta didik. Pendapat tersebut dikuatkan 

oleh pendapat dari Hamzah dan Dimyati, berikut ini tentang hakikat dari 

motivasi belajar. Hamzah B Uno menyebutkan hakikat motivasi belajar 

adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa – siswa yang sedang 

belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, dengan indikator atau 

unsur yang mendukung (Hamzah B. Uno, 2008). 

2.1.2.3.Peran dan Pentingnya Motivasi Dalam Belajar 

Motivasi dapat membantu dalam memahami dan menjelaskan 

perilaku individu. Hal tersebut didukung oleh pendapat para ahli. Dalam 

proses belajar motivasi mempunyai beberapa peran penting, Hamzah B 

Uno (2008) menyebutkan peran motivasi dalam belajar yaitu : 

1) Menentukan hal –hal yang dapat dijadikan penguat belajar. 

2) Memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai. 
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3) Menentukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar . 

4) Menentukan ketekunan belajar. 

Selanjutnya peranan motivasi dalam belajar menurut Eveline Siregar 

dan Hartini Nara (2014) ada dua macam, yaitu : 

5) Motivasi merupakan daya penggerak psikis dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan belajar demi 

mencapai satu tujuan. 

6) Motivasi memberikan gairah, semangat dan rasa senang dalam belajar. 

Sehingga siswa yang mempunyai motivasi tinggi mempunyai energi 

yang banyak untuk melaksanakan kegiatan belajar. 

Motivasi merupakan suatu hal yang sangat berperan dalam 

proses belajar. berdasarkan penjelasan di atas peran motivasi belajar 

dalam belajar dapat disimpulkan, bahwa peranan motivasi dalam belajar 

yaitu sebagai pendorong dan pemberi gairah kepada diri peserta didik 

untuk semangat belajar dalam mencapai tujuan belajar dan 

menunjukkan batasan – batasan perilaku yang dapat menunjang peserta 

didik untuk mencapai tujuan belajar.( Hamzah B Uno, 2008). 

2.1.2.4.Macam – macam Motivasi 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling 

mempengaruhi. Di dalam kegiatan belajar, peserta didik memerlukan 

motivasi. Motivasi di dalam belajar berfungsi sebagai pengarah untuk 

perbuatan belajar kepada tujuan yang jelas sesuai yang diharapkan peserta 

didik. Motivasi terdiri dari dua macam yaitu motivasi intrinsik dan 



 

24 

 

motivasi ekstrinsik, ini dikuatkan oleh pendapat dari para ahli. Motivasi 

belajar dapat timbul karena suatu faktor tertentu, yaitu faktor intrinsik dan 

faktor ekstrinsik. Selain memiliki dua faktor, motivasi juga ada macamnya, 

Sardiman A.M (2012) menyebutkan macam – macam motivasi dari empat 

sudut pandang, yaitu : 

1) Motivasi dilihat dari dasar pembentukkannya. Macam motivasi yang 

dilihat dari dasar pembentukkannya ini dijabarkan sebagai berikut : Motif 

– motif bawaan, dan Motif – motif yang dipelajari. 

2) Motivasi menurut pembagiannya dari Woodworth dan Marquis, yaitu 

motif atau kebutuhan organis, motif – motif darurat, dan motif – motif 

objektif. 

3) Motivasi jasmaniah dan rohaniah. Motivasi jasmaniah meliputi reflex, 

insting otomatis, dan nafsu. Sedangkan motivasi rohaniah yaitu kemauan. 

4) Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motif- 

motif yang ada di dalam diri peserta didik atau dorongan yang muncul dari 

dalam diri peserta didik untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi 

ekstrinsik merupakan muncul dari luar diri peserta didik. 

2.1.3. Hasil Belajar 

2.1.3.1.Pengertian 

Hasil tidak lain suatu yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara 

individu maupun kelompok dalam bidang tertentu. Sedangkan kata 

“belajar” menurut James O. Whittaken seperti yang dikutip oleh Abu 

Ahmadi Widodo dalam bukunya Psikologi Belajar , belajar diartikan 
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sebagai proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui 

latihan atau pengalaman. (Learning may be defined as the process by 

which behavior originates or is altered through training or experiences). 

(Widodo, 2004). 

Berdasarkan uraian tentang konsep belajar di atas, dapat dipahami 

tentang makna hasil belajar, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada 

diri peserta didik, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Secara sederhana, yang 

dimaksud dengan hasil belajar peserta didik adalah kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena belajar itu sendiri 

merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh 

suatu bentuk perubahan perilaku yang relative menetap (Susanto, 2016). 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sains adalah upaya sistematis 

untuk menciptakan, membangun, dan mengorganisasikan pengetahuan 

tentang gejala alam. Tujuan pembelajaran IPA kelas 8 SMP/MTs 

sesuai Kurikulum 2013 berbentuk kompetensi, yang terdiri dari (1) 

Kompetensi Sikap Spiritual, tertuang dalam KI – 1; (2) Kompetensi Sikap 

Sosial, tertuang dalam KI – 2; (3) Kompetensi Pengetahuan, tertuang 

dalam KI – 3; dan (4) Kompetensi Keterampilan. tertuang dalam KI – 4. 

(Mularsih, 2010). 

Perbuatan dan hasil belajar dapat dimanifestasikan dalam wujud: 
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1) Pertambahan materi pengetahuan yang berupa fakta; informasi, prinsip, 

hukum, kaidah prosedur, pola kerja atau teori sistem nilai-nilai dan 

sebagainya. 

2) Penguasaan pola-pola perilaku kognitif (pengamatan) proses berpikir, 

mengingat atau mengenal kembali; perilaku afektif (sikap-sikap apresiasi, 

penghayatan dan sebagainya); perilaku psikomotorik (ketarampilan-

keterampilan psikomotorik termasuk yang bersifat ekspresif). 

3) Perubahan dalam sifat-sifat kepribadian (Mularsih, 2010). 

2.1.3.2.Klasifikasi Hasil Belajar 

Perumusan aspek-aspek kemampuan yang menggambarkan output 

peserta didik yang dihasilkan dari proses pembelajaran dapat digolongkan 

dalam tiga klasifikasi berdasarkan Taksonomi Bloom. Menurut Benyamin 

Bloom tujuan pembelajaran dapat diklasifikasikan ke dalam tiga ranah 

(domain), yaitu: 

1) Domain kognitif, berkenaan dengan kemampuan dan kecakapan 

intelektual berpikir. 

Domain Kognitif terdiri atas enam kategori” yaitu: 

a. Pengetahuan (knowledge), yaitu jenjang kemampuan yang 

menuntut peserta didik untk dapat mengenali atau mengetahui 

adanya konsep, prinsip, fakta atau istilah tanpa harus mengerti atau 

dapat menggunakannya. 

b. Pemahaman (comprehension), yaitu jenjang kemampuan yang 

menuntut peserta didik untuk memahami atau mengerti tentang 
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materi pelajaran yang disampaikan guru dan dapat 

memanfaatkannya tanpa harus menghubungkannya dengan hal-hal 

lain. 

c. Penerapan (application), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut 

peserta didik untuk menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun 

metode, prinsip, dan teoriteori dalam situasi baru dan konkret. 

d. Analisis (analysis), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut 

peserta didik untuk menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu 

ke dalam unsur-unsur atau komponen pembentukannya. 

e. Sintesis (syntesis), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut 

peserta didik untuk menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara 

menggabungkan berbagai faktor. Hasil yang diperoleh dapat berupa 

tulisan, rencana atau mekanisme. 

f. Evaluasi (evaluation), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut 

peserta didik untuk dapat mengevaluasi suatu situasi, keadaan, 

pernyataan atau konsep berdasarkan kriteria tertentu. 

2) Domain afektif, berkenaan dengan sikap, kemampuan dan penguasaan 

segi-segi emosional, yaitu perasaan, sikap, dan nilai. 

3) Domain psikomotorik, berkenaan dengan suatu keterampilan-

keterampilan atau gerakan-gerakan fisik. (Sudjana, 2009). 

2.1.3.3.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar peserta 

didik dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu: Syah (2012) 
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1) Faktor Internal 

Faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik sendiri yang meliputi 

dua aspek yakni: 

a. Aspek fisiologis yaitu kondisi jasmani dan keadaan fungsi-fungsi 

fisiologis.Faktor fisiologis sangat menunjang atau melatar 

belakangi aktivitas belajar. Keadaan jasmani yang sehat akan lain 

pengaruhnya dibanding jasmani yang keadaannya kurang sehat. 

Untuk menjaga agar keadaan jasmani tetap sehat, nutrisi harus 

cukup. 

b. Apek psikologis, banyak faktor yang termasuk aspek psikologis 

yang dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan 

pembelajaran peserta didik. Namun, diantara faktor-faktor rohaniah 

peserta didik yang pada umumnya dipandang lebih esensial itu 

adalah sebagai berikut: 

(1) Inteligensi peserta didik/ tingkat kecerdasan. Inteligensi pada 

umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan psiko-fisik untuk 

mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan 

lingkungan dengan cara yang tepat. Jadi intilegensi sebenarnya 

bukan persoalan kualitas otak saja, melainkan juga kualitas 

organ-organ tuguh lainnya. 

(2) Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa 

kecenderungan untuk mereaksi atau merespon (response 
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tendency) dengan cara yang relatif tetap terhadap objek orang, 

barang, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. 

(3) Bakat. Secara umum, bakat (aptitude) adalah kemampuan 

potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan 

pada masa yang akan datang. 

(4) Minat. Secara sederhana, minat (interest) berarti kecenderungan 

dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap 

sesuatu. 

(5) Motivasi. Pengertian dasar motivasi ialah keadaan internal 

organisme baik manusia maupun hewan yang mendorongnya 

untuk berbuat sesuatu. 

Adapun motivasi ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang datang 

dari luar individu peserta didik yang juga mendorongnya untuk 

melakukan kegiatan belajar. (Syah, 2012). 

2) Faktor Eksternal 

a. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, para 

staf administrasi, dan teman-teman kelas dapat mempengaruhi 

semangat belajar seorang peserta didik. Para guru yang selalu 

menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik dan memperlihatkan 

suri teladan yang baik dan rajin khususnya dalam hal belajar, dapat 

menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar. 

b. Lingkungan nonsosial. Faktor-faktor yang termasuk lingkungan 

nonsosial ialah gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal 
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keluarga peserta didik dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca 

dan waktu belajar yang digunakan peserta didik. Faktor-faktor ini 

dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan belajar peserta 

didik. (Syah, 2012). 

3) Faktor Pendekatan Belajar 

Selain faktor-faktor internal dan eksternal peserta didik yang 

telah dipaparkan di atas, faktor pendekatan belajar juga sangat 

mempengaruhi hasil belajar. Peserta didik, sehingga semakin mendalam 

cara belajar peserta didik maka semakin baik hasilnya. Banyak 

pendekatan belajar yang dapat ajarkan kepada peserta didik untuk 

mempelajari bidang studi atau materi pelajaran yang sedang mereka 

tekuni, dari yang paling klasik sampai yang paling modern (Syah, 2012). 

2.2. Kerangka teori 

2.2.1. Kajian teori 

Dalam proses belajar mengajar di sekolah untuk meraih prestasi 

belajar sering ditemukan siswa yang tidak dapat meraih prestasi belajar yang 

setara dengan kemampuan inteligensinya. Ada siswa yang mempunyai k 

mampuan inteligensi tinggi tetapi memperoleh hasil belajar yang relatif 

rendah, namun ada siswa yang walaupun kemampuan inteligensinya relatif 

rendah, dapat meraih hasil belajar yang relatif tinggi. Itu sebabnya taraf 

inteligensi bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan 

keberhasilan seseorang, karena ada faktor lain yang mempengaruhi seperti 

kecerdasan emosional. 
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Dalam proses pendidikan, kecerdasan emosional mempunyai  peranan 

yang besar dalam mencapai hasil pendidikan secara lebih  bermakna. Hal ini 

mengandung makna bahwa kecerdasan intelektual saja  belum memberikan 

jaminan penuh bagi pencapaian sukses pendidikan, akan tetapi perlu 

didukung oleh kecerdasan emosional secara lebih optimal. Dengan 

kecerdasan emosional yang tinggi seseorang akan mampu mengendalikan 

potensi intelektualnya dalam pendidikan sehingga terwujud dalam sukses 

yang bermakna (Surya, 2014). 

Dari berbagai hasil penelitian banyak terbukti bahwa kecerdasan  

emosi memiliki peran jauh lebih penting dibandingkan kecerdasan  

intellectual (IQ). Kecerdasan otak baru mempunyai syarat minimal untuk  

meraih keberhasilan, sedang kecerdasan emosilah yang sesungguhnya  

mengantarkan seseorang menuju puncak prestasi, bukan IQ. Terbukti  

banyak yang mempunyai kecerdasan intellectual tinggi, tetapi terpuruk di  

tengah persaingan. Sebaliknya, banyak yang mempunyai kecerdasan emosi  

biasa-biasa saja justru sukses menjadi bintang-bintang kerja, pengusaha- 

pengusaha sukses, dan pemimpin-pemimpin di berbagai kelompok (Agustin, 

2001). 

Dari beberapa serangkaian pendapat tersebut menunjukkan bahwa  

kecerdasan emosional memiliki peran yang sangat penting bagi prestasi  dan 

kinerja seseorang, baik sebagai orang tua, kepala keluarga, pemimpin  

maupun sebagai guru. 
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Motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa-siswi dalam setiap kegiatan 

pembelajaran sangat berperan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

mata pelajaran tertentu (Nashar, 2004:11). Siswa-siswi tersebut akan 

mememahami apa yang dipelajari dan dikuasai serta tersimpan dalam 

jangka waktu yang lama. Siswa menghargai apa yang telah dipelajari 

sehingga merasakan kegunaannya di dalam kehidupan sehari-hari di tengah-

tengah masyarakat. Siswa yang bermotivasi tinggi dalam belajar 

memungkinkan akan memperoleh hasil belajar yang lebih tinggi pula, 

artinya semakin tinggi motivasinya semakin intensitas usaha dan upaya 

yang dilakukan, maka semakin tinggi hasil belajar yang diperolehnya. Siswa 

melakukan usaha atau upaya untuk meningkatkan keberhasilan dalam 

belajar sehingga mencapai keberhasilan yang cukup memuaskan 

sebagaimana yang diharapkan. Disamping itu motivasi juga menopang 

upaya-upaya dan menjaga agar proses belajar siswa tetap jalan. Hal ini 

dijadikan siswa gigih dalam belajar. Apabila motif atau motivasi belajar 

muncul setiap kali belajar, besar kemungkinan hasil belajarnya meningkat 

(Nashar, 2004). 
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2.2.2. Penelitian Relevan 

Tabel 2.1. Penelitian terdahulu 

No Penelitin/judul Metode Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1  Nur Aisyah Putri 

Rambe/ hubungan 

kecerdasan emosional 

dengan hasil belajar 

Biologi siswa kelas X 

MIA MAN 3 Medan 

2018 

Metode penelitian 

kuantitatif: 

- Uji korelasi 

- Uji t 
 

- Hasil uji koefisien 
korelasi diperoleh 

koefisien korelasi 

terdapat hubungan 

kecerdasan emosional 

dengan hasil belajar 

biologi siswa 

- Hasil uji hipotesis 
dengan uji t 

menunjukkan t hitung  

> t tabel bahwa 

terdapat hubungan 

yang signifikan antara 

kecerdasan emosional 

dengan hasil belajar 

biologi siswa 

- Ruang lingkup 
penelitian, yaitu 

tentang 

kecerdasan 

emosional dan 

hasil belajar 

- Jenis penelitian 
adalah kuantitatif 

 

- Variabel penelitian 
terdapat 2 variabel yaitu 

kecerdasan emosional 

dan hasil belajar 

- Variabel penelitian 
memfokuskan pada mata 

pelajaran IPA Biologi 

- Sampel pada objek 
tingkat SMA dan Lokasi 

Penelitian peneliti 

terdahulu adalah di 

MAN 3 Medan 

2 Nasrudin Syah / 

Hubungan motivasi 

belajar terhadap  

Prestasi belajar IPA 

terpadu tahun 2018  

Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah penelitian 

kuantitatif dan 

dokumen 

- Korelasi antara variabel 
kedua (rxy) (koefisien 

korelasi valid). 

- Regresi Nilai b adalah 
positif, adalah motivasi 

belajar positif karena 

hasil siswa. 

- Linearitas yang 

dihasilkan = 6.91 dan 

distribusinya adalah a = 

- Ruang lingkup 
penelitian, yaitu 

mengenai 

motivasi belajar 

dan hasil belajar 

IPA 

- Metode 

kuantitatif 

dengan uji 

korelasi dan 

- Variabel penelitian 
terdapat 2 variabel yaitu 

kecerdasan motivasi 

belajar dan hasil belajar 

- Lokasi Penelitian 
peneliti terdahulu adalah 

MTs Mazro'illah 

Lubuklinggau 
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0,05. Nilai statistik = 
7.029>t tabel 2.05. 

 

persamaan 
regresi 

- Variabel 

penelitian pada 

mata pelajaran 

IPA 

- Subjek pada 

tingkat SMP/MTs 

3  Gusti Ayu Dewi 

Setiawati/ pengaruh 

Motivasi Belajar dan 

Gender Terhadap 

Prestasi Belajar IPA 

Siswa Kelas Bilingual 

SMP (SLUB) Saraswati 

1 Denpasar 2018 
 

Jenis penelitian ex 

post facto, yaitu 

penelitian 

eksperimen yang 

juga menguji 

hipotesis. 

- Pengaruh Motivasi 

Belajar dan Gender 

Terhadap Prestasi 

Belajar IPA dengan 

Hipotesis nol yang 

menyatakan bahwa 

persamaan regresi tidak 

berarti, diterima. Jadi 

persamaan regresi tidak 

berarti atau tidak 

signifikan. 
-  

- Ruang lingkup 
penelitian, yaitu 

mengenai 

motivasi belajar 

dan prestasi 

belajar IPA 

- Metode 
penelitian dengan 

pengujian 

hipotesis 

- Variabel 
penelitian pada 

mata pelajaran 

IPA 

- Subjek pada 
tingkat SMP/MTs 

- Variabel penelitian 
terdapat 1 variabel 

pembeda yaitu gender 

- Variabel y prestasi 
belajar dan memberikan 

perlakuan 

-  Lokasi Penelitian 
peneliti terdahulu adalah 

SMP (SLUB) Saraswati 

1 Denpasar 
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Kesimpulan perbedaan dan persamaan hasil penelitian terdahulu dengan 

penelitian penulis: 

 

1. Penelitian Nur Aisyah Putri Rambe/ hubungan kecerdasan emosional dengan 

hasil belajar Biologi siswa kelas X MIA MAN 3 Medan 2018, terdapat 

persamaan hasil uji t yaitu hasil analisis nilai uji t hitung > t tabel, sedangkan 

perbedaanya adalah pada penelitian sebelumnya hanya terdapat satu variabel 

bebas yaitu kecerdasan emosional. 

2. Penelitian Nasrudin Syah / Hubungan motivasi belajar terhadap Prestasi belajar 

IPA terpadu tahun 2018, pada variabel  motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar terdapat persamaan pada nilai t hitung > t tabel, perbedaan dengan hasil 

penelitian penulis yaitu metode analisis yang di gunakan dan hanya satu 

variabel bebas yaitu variabel motivasi belajar. 

3. Penelitian Gusti Ayu Dewi Setiawati/ pengaruh Motivasi Belajar dan Gender 

Terhadap Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas Bilingual SMP (SLUB) Saraswati 1 

Denpasar 2018, terdapat persamaan variabel motivasi belajar dan hasil belajar, 

perbedaan dengan hasil penelitian penulis,  metode analisis berbeda dan pada 

hasil persamaan regresi tidak berarti atau tidak significan. 
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2.3. Kerangka Pikir 

2.3.1. Hubungan kecerdasan emosional dengan hasil belajar IPA siswa. 

Suatu pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila pembelajaran 

tersebut dapat diterima dengan baik oleh siswa. Kecerdasan emosional saat 

ini menentukan keberhasilan dari belajar siswa di sekolah, khususnya 

belajar IPA. Dengan melatihkan kecerdasan emosional yang dimili oleh 

anak sejak dini, diharapkan pula agar kelak anak dapat mengendalikan dan 

mengolah emosinya dengan baik pada diri sendiri maupun bagi orang lain. 

Dengan cara itu pula anak dapat mengenali perasaan diri sendiri dan 

perasaan orang lain ketika dalam kondisi tertentu. 

Ketika seseorang dapat mengolah emosinya dengan baik dan sesuai 

dengan situasi tertentu, maka orang tersebut kelak diharapkan mampu untuk 

mempelajari suatu bidang dengan baik. Hal tersebut sangan relevan 

digunakan oleh anak-anak ketika belajar IPA di sekolah.  

2.3.2. Hubungan motivsi dengan hasil belajar IPA siswa 

Tingkat kesuksesan suatu pembelajaran dipengaruhi oleh kondisi 

psikologis siswa, salah satunya adalah suasana hati siswa. Apabila suasana 

hati siswa kurang nyaman, bosan, dan kurang bahagia dalam belajar, maka 

hasil belajar yang diperoleh kurang maksimal. Dalam hal ini, motivasi 

belajat siswa sangat dibutuhkan. Bagaimana motivasi siswa berupa 

dorongan dimiliki oleh siswa akan sangat menentukan hasil belajar siswa. 

Apabila siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi maka akan berbanding 
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lurus pula dengan hasil belajar yang tinggi. Sebaliknya, jika motivasi belajar 

siswa rendah, maka hasil belajar yang diperoleh akan rendah. 

2.3.3. Hubungan  kecerdasan emosional dengan motivasi belajar siswa 

Kecerdasan emosional dalam belajar biasannya berkaitan dengan 

kestabilan emosi untuk bisa tekun konsentrasi, tenang, teliti, dan sabar 

dalam memahami materi yang dipelajari. Memang diakui untuk mendidik 

seseorang untuk bisa menjadi pintar mungkin terlalu mudah dan bisa 

dilakukan oleh siapapun. Akan tetapi mendidik seseorang untuk memiliki 

emosi yang baik dengan cara mewujudkan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan tanpa ada perasaan tertekan, tidak semua orang bisa 

melakukannya. Seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan memilih 

dan menggunakan metode yang tepat serta sesuai dengan pokok bahasan 

tertentu dan tingkat perkembangan intelektual siswanya. 

2.3.4. Hubungan kecerdasan emosional dan motivasi belajar siswa secara 

bersama-sama dengan hasil belajar IPA siswa. 

Siswa yang memiliki motivasi belajar yang baik akan berusaha untuk 

belajar dengan giat dengan harapan mendapatkan hasil belajar yang 

memuaskan. Motivasi yang baik akan mendorong siswanya juga untuk 

memiliki kemampuan mengolah emosi dengan baik dan sesuai dengan 

situasi tertentu, terutama situasi pembelajaran di kelas. Dengan kemampuan 

tersebut, maka siswa dapat menyerap pembelajaran yang baik pula. 

Sebaliknya, jika kecerdasan emosional dan motivasi belajar siswa rendah, 

siswa kurang minat dalam mengikuti pembelajaran dan siswa tidak dapat 
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menyerap materi pembelajaran dengan baik sehingga hasil belajar IPA 

siswa akan menjadi buruk pula. 

  BAGAN KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1. Skema Kerangka Konsep 

2.4.Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan kerangka pikir dalam 

penelitian ini, maka berikut merupakan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu: 

2.4.1. Ada hubungan kecerdasan emosional dengan hasil belajar IPA siswa kelas 

VIII di MTs Negeri 2 Konawe Selatan. 

2.4.2.  Ada hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar IPA siswa kelas VIII 

di MTs Negeri 2 Konawe Selatan. 

2.4.3. Ada hubungan kecerdasan emosional dengan motivasi belajar siswa kelas 

VIII di MTs Negeri 2 Konawe Selatan. 

Hasil belajar 

(nilai raport) 

Kecerdasan emosional 

 Kesadaran diri 

 Pengaturan diri 

 Motivasi 

 Empati 

 Keterampilan Sosial 

Motivasi belajar 

 Keinginan berhasil 

 Dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar 

 Adanya harapan dan cita 

– cita masa depan 
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2.4.4. Ada hubungan kecerdasan emosional dan motivasi belajar dengan hasil 

belajar IPA siswa kelas VIII di MTs Negeri 2 Konawe Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


