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2.1 Konsep kecerdasan emosional 

Akar kata emosi adalah movere, kata kerja bahasa latin yang berarti 

“menggerakkan atau bergerak”ditambah awalan “e-” untuk memberi arti 

“bergerak menjauh”. Sedangkan emosi menurut kamus besar bahasa Inggris 

Oxford adalah setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap 

keadaan mental yang hebat dan meluap-luap, emosi merujuk kepada suatu 

perasaan dan pikiran- pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis 

serta kecenderungan untuk bertindak. Emosi dapat dikelompokan sebagai suatu 

rasa amarah, kesedihan, cinta, terkejut, jengkel dan malu (Mohammad, 2005).
 

    
 
   Kecerdasan berasal dari kata yang berarti penggunaan inteltual secara nyata 

sifat hakikat kecerdasan ada 3 macam yaitu; kecerdasan untuk menetapkan dan 

mempertahankan (memperjuangkan) tujuan tertentu, kemampuan melakukan 

penyesuaian untuk mencapai tujuan tersebut, dan kemampuan untuk melakukan 

otokritik atau kemampuan untuk belajar dari kesalahan yang telah diperbuat 

(Hamzah, 2012). 

Istilah kecerdasan emosional atau dalam bahasa inggris Emotional  

mempuanyai peran yang sangat penting untuk sukses pendidikan selain itu, 

bukan hanya di dunia pendidikan tetapi usaha. Proses pembelajaran yang diikuti 



 

 

selama menuntut ilmu di lembaga pendidikan formal secara langsung ataupun 

tidak langsung akan melatih kecerdasan emosional. Emotional Quotient (EQ) 

atau yang meliputi kecerdasan emosional itu itu meliputi pengenalan diri, 

pengendalian diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Walaupun pada 

kenyataanya, system masih menekankan atau mengedepankan Intelligence (IQ) 

sebagai symbol kecerdasan (Purwanata, 2010). 

Kecerdasan emosional merupakan kemampuan emosional yang meliputi 

kemampuan mengendalikan diri, mampu bertahan menghadapi frustrasi, mampu 

mengendalikan impuls, memotivasi diri, mampu mengatur suasana hati, 

berempati dan membina hubungan yang baik dengan individu lain. Sedangkan 

menurut Salovey (dalam Goleman, 2016), kecerdasan emosional adalah 

kemampuan mengenali perasaan diri sendiri maupun orang lain, kemampuan 

motivasi diri sendiri, dan dapat mengelola emosi diri dengan baik dalam 

membina hubungan dengan individu lain. Bahwa kecerdasan emosional 

mempunyai peran penting dalam pembentukan kepribadian. Individu yang 

memiliki kecerdasan emosi yang tinggi dapat memaksimalkan potensi akal, hati, 

dan perilakunya ke ranah yang positif, sehingga akan membantunya dalam 

menghadapi tekanan yang ada dari luar dirinya.
 
Adanya kecerdasan emosional 

dalam diri individu, menunjukan bahwa individu mampu memikirkan untuk 

menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung. Individu yang memiliki 

kecerdasan emosional yang tinggi mampu untuk mengungkapkan emosi dalam 

dirinya dengan baik, dan mampu bertahan menghadapi tekanan-tekanan dari luar 



 

 

dirinya, sehingga dapat menekan perasaan frustrasinya yang akan mendorong ia 

melakukan agresi (Purwanto, 2010). 

Menurut para pakar psikologi mendefinisikan bahwa  sangat fungsional 

dan terbatas, yaitu: “kecerdasan adalah penyesuaian diri secara mental terhadap 

situasi atau kondisi baru” selain itu, kecerdasan emosional merupakan perbuatan 

yang disertai dengan pemahaman atau pengertian. Pengertian suatu kemampuan 

mental yang sangat umum yang antara lain melibatkan kemampuan akal, 

merencana, memecahkan masalah, berfikir abstrak, memahami ide-ide yang 

kompleks, cepat belajar dari pengalaman. Kecerdasan bukan hanya menyangkut 

tentang kemampuan belajar dari tes. Sebaliknya, inteligensi menggambarkan 

suatu kemampuan yang lebih mendalam dan meluas dalam memahami 

lingkungan “menangkap”, “mengerti”, mereka-reka apa yang terjadi dan apa 

yang akan dilakukan (Wirawan, 2007). 

Kecerdasan merupakan salah satu anugerah besar dari Allah SWT kepada 

manusia dan menjadikannya sebagai salah satu kelebihan manusia dibandingkan 

dengan makhluk lainnya. Dengan kecerdasannya, manusia dapat terus menerus 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidupnya yang semakin kompleks, 

melalui proses berfikir dan belajar secara terus menerus. Kecerdasan Quantum 

adalah kecerdasan manusia yang mampu mengoptimalkan seluruh potensi diri 

secara seimbang, sinergi dan komprehensif meliputi ketiga kecerdasan tersebut di 

atas. Karakteristik utama kecerdasan quantum adalah terbuka kepada ide-ide baru 

dan senantiasa bergerak maju menuju kesempurnaan (Amaliyah, 2017). 



 

 

Kecerdasan berbeda dengan bidang pekerjaan dan bidang ilmu yang 

dikenal masyarakat seperti seni, pertanian atau kedokteran. Kecerdasan adalah 

kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau produk yang dibuat dalam satu 

atau beberapa budaya, kecerdasan dapat didefinisikan sebagai: 

(1)Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan   

nyata, (2)Kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk 

diselesaikan, (3)Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang akan 

menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. 

Setiap kecerdasan didasarkan pada potensi biologis, yang kemudian 

diekspresikan sebagai hasil dari faktor-faktor genetik dan lingkungan yang saling 

mempengaruhi. Secara umum, individu normal mampu menunjukkan bauran 

beberapa kecerdasan. Kecerdasan tidak pernah dijumpai dalam bentuk murni. 

Sebaliknya, kecerdasan tertanam dalam bentuk simbol, seperti bahasa, gambar, 

peta. Kecerdasan memiliki karakteristik konsep sebagai berikut: 

1. Semua kecerdasan itu berbeda-beda, tetapi semuanya sederajat. Dalam 

pengertian ini, tidak ada kecerdasan yang lebih baik atau lebih penting dari 

kecerdasan yang lain. 

2. Semua kecerdasan dimiliki manusia dalam kadar yang tidak persis sama. 

Semua kecerdasan dapat dieksplorasi, ditumbuhkan dan dikembangkan 

secara optimal. 



 

 

3. Terdapat banyak indikator kecerdasan dalam tiap-tiap kecerdasan. Dengan 

latihan, seseorang dapat membangun kekuatan kecerdasan yang dimiliki dan 

menipiskan kelemahan-kelemahan. 

4. Semua kecerdasan yang berbeda-beda tersebut bekerja sama untuk 

mewujudkan aktivitas yang diperbuat manusia. Satu kegiatan mungkin 

memerlukan lebih dari satu kecerdasan dan satu kecerdasan dapat digunakan 

dalam berbagai. 

5. Semua jenis kecerdasan tersebut ditemukan di seluruh atau lintas kebudayaan 

di seluruh dunia dan kelompok usia. 

6. Tahap-tahap alami dari kecerdasan dimulai dengan kemampuan membuat 

pola dasar. Musik misalnya, ditandai dengan kemampuan membedakan tinggi 

rendahnya nada. Sementara spasial dimulai dengan kemampuan pengaturan 

tiga dimensi. 

7. Saat seseorang dewasa, kecerdasan diekspresikan melalui rentang pencapaian 

profesi dan hobi. Logic-matematic intelligence yang dimulai sebagai 

kemampuan pola pada masa balita dan berkembang menjadi penguasaan 

simbolik pada masa anak-anak, misalnya, akhirnya mencapai kematangan 

ekspresi dalam wujud profesi sebagai akuntan, ahli matematika dan ilmuwan. 

8. Ada kemungkinan seorang anak berada pada kondisi “beresiko”. Mereka 

akan mengalami kegagalan dalam tugas-tugas tertentu yang melibatkan 

kecerdasan tersebut apabila tidak memperoleh bantuan khusus dari orang 

dewasa.  



 

 

Kecerdasan yang dimiliki seseorang dapat berkembang sampai tingkat 

kemampuan yang disebut mumpuni. Pada tingkat ini, kemampuan seseorang di 

bidang tertentu, yang berkaitan dengan kecerdasan itu, akan terlihat sangat 

menonjol (Raharjo, 2010). 

2.1.1. Emosional 

Emosional pada dasarnya merupakan suatu tekanan yang muncul akibat 

adanya rangsangan dari luar sehingga mengarahkan individu untuk melakukan 

suatu aktivitas. Dalam konsepsi lain mengenai emosional dapat di jelaskan: 

Emosi adalah suatu dorongan untuk bertindak, rencana seketika untuk 

mengatasi masalah yang telah ditanamkan secara berangsur-angsur oleh 

evolosi, Selain itu, emosi dalam kamus psikologi dirumuskan sebagai suatu 

keadaan yang terangsang dari organisme mencakup perubahan-perubahan 

yang didasari, yang mendalami sifat-sifat dan perilaku. Emosional adalah 

perasaan batin yang kuat, keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis seperti 

kegembiraan, kesedihan, keharusan, kecintaan, keberanian yang bersifat 

subjektif menyentuh perasaan, mengharukan, paham atau kecenderungan 

meninjau sesuatu secara emosional. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa 

emosional merupakan suatu tekanan atau perasaan batin yang lahir dalam diri 

seseorang secara psikologis dan fisiologis dimana dapat berbentuk 

kegembiraan, kecintaan, keberanian yang bersifat subjektif, jadi berdasarkan 

perjelasan tersebut maka tersebut maka dapat diketahui bahwa emosional 

merupakan suatu tekanan jiwa yang mengarahkan seseorang untuk bertindak 



 

 

secara subjektif. Dapat diuraikan bahwa emosi merupakan tindakan yang 

dihasilkan dari pemikiran otak yang bersifat positif, jadi tidak dibenarkan 

emosi itu adalah sinonim dari kata marah akan tetapi emosi merupakan suatu 

pola penganalisaan masalah yang positif dengan menggunakan pendekatan 

inteligen, namun ketika masalah ketika masalah tersebut sulit untuk 

dipecahkan tindak marah, depresi dll. Jadi, emosi adalah bagian dari perasaan, 

sehingga perasaan belum tentu emosi, karena emosi adalah bagian dari 

perasaan, atau yang kompleks lagi “emosi adalah ‘bahan bakar yang tidak 

tergantikan bagi otak agar mampu melakukan penalaran yang tinggi (Ari, 

2003). 

2.1.2 Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali perasaan 

kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan 

kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dalam hubungan 

dengan orang lain. Seperti kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, 

keterampilan sosial. Selain itu, kesadaran diri terdiri dari: kesadaran emosi 

diri, penilaian pribadi, dan percaya diri. Sedangkan pengaturan diri terdiri 

dari: pengendalian diri, dapat dipercaya, waspada dan inovatif. Motivasi 

terdiri dari: dorongan berprestasi, komitmen, inisiatif, dan optimis. Empati 

terdiri dari: memahami orang lain, pelayanan, mengembangkan orang lain, 

dan mengatasi keragaman. Keterampilan sosial terdiri dari: pengaruh, 



 

 

komunikasi, kepemimpinan, katalisator perubahan, manajemen konflik, 

pengikat jaringan, serta kerja tim.  

Selanjutnya kecerdasan emosi diadaptasi menjadi sebagai berikut:  

1. Kesadaran diri adalah kemampuan individu untuk mengetahui apa yang  

dirasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan  

    keputusan diri sendiri, memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri 

dan kepercayaan diri yang kuat. Kecakapan emosi yang terkait dengan 

dimensi ini meliputi: kesadaran emosi, penelitian diri secara teliti dan percaya 

diri. Kesadaran diri mengetahui apa yang kita rasakan dan menggunakannya 

untuk mengambil keputusan, memiliki tolak ukur yang realitas atas 

kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat.  

 a) Kesadaran emosi adalah mengenalih emosi dan pengaruhnya. Orang yang  

menpunyai kecakapan ini dapat; (1) mengetahui emosi mana yang sedang 

ia rasakan, (2) menyadari keterkaitan antara perasaan, pikiran, perbuatan 

dan perkataannya, (3) mengetahui bagaimana perasaannya dapat 

mempengaruhi kinerjanya, (4) mempunyai kesadaran yang menjadi 

pedoman untuk mencapai tujuannya.  

b) Penilaian diri secara teliti adalah mengetahui sumber daya batiniah,  

kemampuan dan keterbatasan diri. Orang yang mempunyai kecakapan ini 

dapat; (1) menyadari tentang kekuatan-kekuatan dan kelemahan 

kelemahannya, (2) menyempatkan diri untuk merenung, belajar dari 

pengalamannya, (3) terbuka terhadap umpan balik yang tulus, bersadia 



 

 

menerima umpan perspektif baru, ingin  belajar dan mengembangkan diri 

sendiri, (4) menunjukan rasa humor dan bersedia memandang diri sendiri 

dengan perspektif yang luas. 

c) Percaya diri adalah keyakinan tentang harga diri dan kemampuan diri 

sendiri. Orang yang mempunyai keyakinan ini dapat; (1) berani tampil 

dengan keyakinan sendiri dan menyatakan kebenarannya, (2) berani 

menyuarakan pendapat yang tidak populer dan bersedia berkorban demi 

kebenaran, (3) tegas dan mampu membuat keputusan yang baik kendati 

dalam keadaan tidak pasti dan tertekan.  

2. Pengaturan diri menangani emosi sedemikian sehingga, berdampak positif 

terhadap pelaksaan tugas seperti, peka terhadap kata hati dan sanggup 

menunda kenikmatan demi tercapainnya suatu tujuan atau sasaran. Dan 

mampu pulih kembali dari tekanan emosi. Pengaturan diri adalah mengelolah 

kondisi, impuls dan sumber daya diri sendiri. Kecakapan emosi yang terkait 

dengan dimensi yang terkait dengan dimensi ini meliputi pengendalian diri, 

dapat dipercaya dan inovatif. 

a) Pengendalian diri adalah menjaga agar emosi dan impuls yang merusak 

dapat terkendali. Orang yang mempunyai kecakapan ini dapat; (1) 

mengelolah dengan baik perasaan impulsif dan emosi-emosi yang 

menekannya, (2) bersikap tegas dan tidak goyah sekalipun dalam situasi 

yang sangat berat, (3) berfikir dengan jernih dan tetap fokus kendali dalam 

tekanan.   



 

 

b) Dapat dipercaya adalah memelihara norma kejujuran dan integritas serta  

tanggung jawab yang tinggi dalam mengelolah diri sendiri. Orang yang  

mempunyai kecakapan ini dapat; (1) bertindak menurut etika yang tidak 

mempermalukan orang, (2) membangun kepercayaan diri dengan 

mengandalkan diri sendiri, (3) mengakui kesalahan sendiri dan dan berani 

menegur perbuatan  orang lain bila tidak etis, (4) memengang prinsip dengan  

teguh, (5) memenuhi komitmen dan mematuhi janji, (6) bertanggung jawab  

sendiri untuk memperjuangkan tujuan, (7) terorganisasi dengan cermat 

dalam bekerja. 

c) Inovatif adalah keterbukaan dalam menerima gagasan, pendekatan dan  

informasi-informasi baru. Orang yang mempunyai kecakapan ini dapat; (1)  

mencari gagasan-gagasan baru dari berbagai sumber, (2) mendahulukan 

solusi-solusi yang orisinal dalam pemecahan masalah, (3) menciptakan  

gagasan-gagasan baru, (4) berani mengubah wawasan  dan mengambil 

resiko akibat pemikiran barunya. 

3. Motivasi menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan 

menuntun kita menuju sasaran, membantu mengambil inisiatif, bertindak 

sangat efektif, dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. 

Motivasi diri adalah dorongan kecenderungan emosi yang mengatur atau  

memudahkan untuk mencapai tujuan. Kecakapan emosi yang terkait dengan 

dimensi ini meliputi; dorongan berprestasi, komitmen, inisiatif dan 

optimisme. 



 

 

a) Dorongan berprestasi adalah upaya untuk meningkatkan kualitas diri atau  

memenuhi standar keberhasilan. Orang yang mempunyai kecakapan ini 

dapat; (1) berorientasi kepada hasil dengan semangat juang tinggi untuk 

meraih tujuan dan memenuhi standar, (2) menetapkan sasaran yang 

menantang dan berani mengambil resiko yang telah diperhitungkan, (3) 

mencari informasi sebanyak-banyak guna mengurangi ketidakpastian dan 

mencari cara yang lebih baik, (4) belajar terus untuk meningkatkan 

kinerjanya. 

b) Komitmen adalah menyelaraskan diri dengan sasaran kelompok. Orang  

dengan kecakapan ini dapat; (1) berkorban demi pemenuhan sasaran yang  

lebih penting, (2) merasakan dorongan semangat dalam misi yang lebih 

besar, (3) menggunakan nilai-nilai kelompok dan mengambil keputusan 

penjabaran pilihan-pilihan, (4) aktif mencari peluang guna memenuhi misi 

kelompok.  

c) Inisiatif adalah kesiapan untuk memanfaatkan kesempatan. Orang yang 

mempunyai kecakapan ini dapat; (1) memiliki kesiapan untuk memanfaatkan 

peluang, (2) mengejar sasaran yang melebihi persyaratan, (3) berani 

melanggar batas-batas dan aturan-aturan yang tidak prinsip bila perlu agar 

tugas dapat dilaksanakan, (4) mengajak orang lain melakukan sesuatu yang 

tidak lazim dan bernuansa petualangan. 

d) Optimisme adalah kegigihan dalam memperjuangkan sasaran kendati  

halangan dan kegagalan. Orang yang mempunyai kecakapan ini dapat; (1)  



 

 

memiliki ketekunan dalam mengejar sasaran kendati banyak halangan dan  

kegagalan, (2) bekerja dengan harapan untuk sukses, bukannya takut gagal,  

(3) memandang kegagalan atau kemunduran sebagai situasi yang dapat  

dikendalikan ketimbang sebagai kekurangan pribadi (Wibi, 2008). 

4. Empati yang dirasakan orang lain, mampu memahami pperspektif mereka, 

menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri dengan 

bermacam-macam orang. Empati adalah kesadaran terhadap perasaan, 

kebutuhan, dan kepentingan orang lain, kecakapan emosi yang terkait 

dengan dimensi ini meliputi: memahami orang lain, orientasi melayani, 

mengembangkan orang lain, mendayagunakan keragaman dan kesadaran 

politik. 

5. Keterampilan sosial menangani emosi dengan baik ketika berhubungan 

dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial, 

berinteraksi dengan lancar, menggunakan keterampilan-keterampilan ini 

untuk mempengaruhi dan memimpin, bermusyawarah dan menyelesaikan 

perselisihan, dan untuk bekerja sama (Daud, 2012). 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur 

kehidupan emosinya dengan kecerdasan (to manage our emotional life with 

intelligence); menjaga keselarasan emosi pengumkapannya (the 

appropriateness of emotion and its expression) melalui keterampilan 

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

social (Asrori, 2007). 



 

 

2.1.3. Aspek kecerdasan emosional  

Menurut Goleman (2000), aspek kecerdasan emosional terdiri dari lima 

yaitu: 

(a) Mengenali emosi diri/pengendalian diri merupakan suatu kemampuan 

untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi, mengenali 

perasaan bagaimana yang terjadi, mengetahui apa yang kita rasakan pada 

suatu saat, dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan 

diri sendiri, memiliki tolak ukur yang realitas atas kemampuan diri dan 

kepercayaan diri yang kuat.  

(b) Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam menangani 

perasaan agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras, sehingga 

tercapai keseimbangan dalam diri individu, atau mengelola perasaan 

secara tepat, mengenali emosi kita sedemikian sehingga berdampak 

positif pada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati dan sanggup 

menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran, mampu pulih 

kembali dari tekanan emosi. 

 (c) Memotivasi diri sendiri berarti yaitu menggunakan hasrat kita yang 

paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun kita menuju sasaran, 

membantu untuk mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif, dan 

untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Memiliki ketekunan 

untuk menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan 



 

 

hati, serta mempunyai perasaan motivasi yang positif, yaitu 

antusianisme, gairah, optimis dan keyakinan diri. 

(d)  Mengenali emosi orang lain yang disebut empati, yaitu merasakan apa 

yang dirasakan oleh orang lain, mampu memahami prespektif remaja, 

menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelarakan diri dengan 

bermacam-macam orang. 

(e) Membina hubungan merupakan suatu keterampilan yang menunjang 

popularitas, kepemimpinan dan keberhasilan antar pribadi. Menangani 

emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan 

cermat membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, 

bermusyawarah dan menyelesaikan perselisihan dan untuk bekerjasama 

dalam suatu kelompok.  

2.1.4. Prinsip kecerdasan emosional  

1. Bukan emosi yang mengendalikan saya, tapi sayalah yang mengendalikan 

saya. 

2. Sayalah pencipta suasana dan isi interaksi saya dengan orang lain.  

3. Pikiran memenuhi emosi saya, selanjutnya emosi memengaruhi kualitas 

tindakan saya. 

4.  Dibalik sikap dan perilaku seseorang, terdapat emosi terselubung. 

5. pertarungan emosi menyenangkan dan tidak menyenangkan, menyebabkan 

sukses atau gagalnya seseorang. 



 

 

6. Suatu kebiasaan lama dapat diubah, jika terdapat kebiasaan baru yang lebih 

menyenangkan dari kebiasaan sebelumnya. 

7.  Emosi adalah kekuatan dahsyat yang dapat melampaui batas kesadaran 

dan fisik manusia (Indriawati, 2018). 

2.2   Kreativitas Belajar 

2.2.1  Pengertian Kreativitas  

Merupakan istilah yang banyak digunakan di segala bidang. Dari 

lingkungan sekolah maupun lingkungan di luar sekolah. Kreativitas merupakan 

suatu hasil perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas otak (Muhammad, 

2005). Di dalam lingkungan sekolah, kreativitas sangat berperan penting untuk 

keberhasilan siswa dalam meraih prestasi. Pengertian tentang kreativitas banyak 

diuraikan oleh para pakar sebagai berikut: 

1. Menurut Robert L.Solso bahwa Kreativitas adalah suatu aktivitas kognitif 

yang menghasilkan suatu pandangan yang baru mengenai suatu bentuk 

permasalahan dan tidak dibatasi pada hasil yang pragmatis (selalu 

dipandang menurut kegunaannya). Jadi, proses kreativitas bukan hanya 

sebatas menghasilkan sesuatu yang bermanfaat saja (meskipun sebagian 

besar orang yang kreatif hampir selalu menghasilkan penemuan, tulisan, 

maupun teori yang bermanfaat). 

2. Utami Munandar mendefinisikan kreativitas adalah kemampuan yang 

mencerminkan kelancaran, keluwesan dan orisinalitas dalam berfikir serta  



 

 

kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan. Kreativitas yang ada ketika  

berinteraksi dengan lingkungannya mencari berbagai alternative 

pemecahannya sehingga dapat tercapai penyesuaian diri secara kuat. 

3. Elizabeth B.Hurlock mendefinisikan kreatifitas sebagai manifestasi 

kecerdikan berkaitan dengan imajinasi dalam beberapa pencarian yang 

bernilai. Kecerdikan dekat sekali dengan persoalan intelegensi. Ranah 

pendidikan terkait erat dengan kecerdikan (kecerdasan). Dengan kecerdikan 

yang dimiliki, individu mengembara dalam pencarian sesuatu yang baru. 

Proses pencarian ini pasti melibatkan aktifitas imajinasi. Sedangkan imajinasi 

adalah salah satu unsur dalam kreativitas. 

4. Guilford menyatakan bahwa kreativitas mengacu pada kemampuan yang  

menandai ciri-ciri seorang kreatif. Orang kreatif selalu berfikir secara 

divergen yaitu kemampuan individu untuk mencari berbagai alternatif 

jawaban terhadap suatu persoalan. 

5. Torrance mendefinisikan kreativitas sebagai proses kemampuan memahami  

kesenjangan-kesenjangan atau hambatan-hambatan dalam hidupnya, 

merumuskan hipotesis-hipotesis baru, dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya, 

serta sedapat mungkin memodifikasi dan menguji hipotesis-hipotesis yang 

telah dirumuskan. 

Bersadarkan dari beberapa pendapat para ahli bahwa, Kreativitas 

adalah kemampuan seseorang dalam menciptakan hal-hal baru dalam suatu 

pemecahan  masalah baik berupa kemampuan mengembangkan informasi 



 

 

yang diperoleh dari diri sendiri maupun dari orang lain dan lingkungannya 

sehingga dapat membuat kombinasi yang baru dari sebelumnya. 

2.2.2 Teori Kreativitas 

Kreativitas mencerminkan pemikiran divergen yaitu kemampuan yang 

dapat memberikan bermacam-macam alternative jawaban. Kreativitas dapat 

digunakan untuk memprediksi keberhasilan belajar, namun sebenarnya setiap 

orang adalah kreatif, dan untuk mendapatkan orang yang demikian perlu 

adanya latihan dan bimbingan dari orang tua atau pun guru.  Winkel 

menyatakan dalam kreativitas berfikir atau berfikir kreatif. Kreativitas 

merupakan tindakan berfikir yang menghasilkan gagasan kreatif atau cara 

berfikir dan cara yang baru. Kreatif dipandang sebuah proses mental, daya 

kreativitas menunjukkan pada kemampuan berfikir yang lebih orisinal 

dibandingkan dengan kebanyakan orang lain.  

Menurut Mohammad Ali dan Mohammad Asrori (2012) berpendapat 

bahwa Kreativitas diartikan secara berbeda-beda oleh para pakar berdasarkan 

sudut pandang masing-masing. Jadi kreativitas merupakan kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru disini bukan berarti harus 

sama sekali baru, tetapi dapat juga sebagai kombinasi dari unsure-unsur yang 

telah ada sebelumnya. 

 Munandar (2004) Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat 

kombinasi baru berdasarkan data informasi atau unsure yang ada, berdasarkan 



 

 

data atau informasi yang tersedia, menemukan banyak kemungkinan jawaban 

terhadap suatu masalah, dimana penekanannya adalah pada kualitas, ketepatan 

gunaan dan keragaman jawaban, dan yang mencerminkan kelancaran, 

keluasan dan orisinilitas dalam berfikir serta kemampuan untuk mengelaborasi 

suatu gagasan. 

Istilah kreativitas digunakan dalam dua cara, pertama adalah 

kreativitas sebagai kemampuan mental untuk berfikir kreativ. Kedua adalah 

kreativitas sebagai energi yang bekerja dalam pikiran. Ketika seseorang 

mengembangkan gagasan usaha baru, merancang sesuatu yang baru dan 

inovatif, dapat terlihat energi tersebut (Ahmad, 2017).  

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kreativitas belajar 

adalah suatu kondisi, sikap, kemampuan, dan proses perubahan tingkah laku 

seseorang untuk menghasilkan produk atau gagasan, mencari pemecahan 

masalah yang lebih efisien dan unik dalam proses belajar. 

2.2.3 Ciri-ciri kreativitas  

1. Keberanian, berani menghadapi tantangan baru dan bersedia menghadap 

resiko kegagalan. 

2. Ekspresif, tidak takut menyatakan pemikiran dan perasaan. 

3. Humor, humor berkaitan dengan kreativitas menggabungkan hal-hal 

sedemikian rupa sehingga menjadi berbeda, tidak terduga dan tidak lazim. 

4. Intuisi, menerima intuisi sebagai aspek wajar dalam kepribadiannya. 



 

 

Beberapa cirri pribadi yang kreatif yaitu: imajinatif, mempunyai 

prakarsa, mempunyai minat luas, mandiri dalam berfikir, senang berpetualang, 

penuh energi, percaya diri, bersedia mengambil resiko, dan berani dalam 

berpendirian dan berkeyakinan. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa ciri-ciri kreativitas antara lain: bebas dalam berfikir dan bertindak, 

adanya inisiatif menumbuhkan rasa ingin tahu, percaya pada diri sendiri dan 

mempunyai daya imajinasi yang baik. 

2.2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kreativitas 

Kreativitas tidak hanya tergantung pada potensi bawaan yang khusus, 

tetapi pada perbedaan mekanisme mental atau sikap mental yang menjadi 

sarana untuk menggungkapkan sikap bawaan tersebut. Beberapa kegiatan untuk 

meningkatkan kreativitas: 

1. Waktu Untuk menjadi kreatif kegiatan anak seharusnya jangan diatur 

sedemikian rupa sehingga anak mempunyai sedikit waktu bebas untuk 

bermain-main dengan gagasan dan konsep yang dipahaminya.  

2. Kesempatan Apabila mendapat tekanan dari kelompok, kemudian anak 

menyendiri maka ia menjadi lebih kreatif.  

3. Dorongan Orang tua sangat berperan dalam hal ini, anak seharusnya 

dibebaskan dari ejekan dan kritik yang seringkali memojokkan anak.  

4. Sarana Harus disediakan untuk merangsang dorongan ekperimen dan 

eksplorasi yang merupakan unsur penting dari kreativitas.  

5. Lingkungan Keadaan lingkungan yang merangsang kreativitas anak.  



 

 

6. Hubungan dengan orang tua Orang tua yang terlalu melindungi atau posesif 

terhadap anak dapat menghambat proses kreativitas.  

7. Cara mendidik anak mendidik secara demokratis dan persimis dirumah dan 

di sekolah akan meningkatkan kreativitas, sedangkan mendidik dengan 

otoriter menghambat proses kreativitas. 

8.  Pengetahuan Semakin banyak yang diperoleh anak maka semakin banyak 

dasar untuk mencapai proses kreativitas. 

2.3    Hasil belajar 

2.3.1 Pengertian Hasil Belajar 

  Hasil belajar adalah salah satu indikator yang bisa digunakan untuk 

mengukur keberhasilan belajar seseorang. Nilai hasil belajar mencerminkan 

hasil yang dicapai seseorang dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 

Menurut (Rusman, 2011) mengatakan bahwa penilaian hasil belajar adalah 

kegiatan atau cara yang ditinjau untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan 

pembelajaran dan juga proses pembelajaran yang telah dilakukan.  

Hasil belajar merupakan tingkat penguasaan seseorang terhadap 

bidang ilmu setelah menempuh proses belajar mengajar. Sesungguhnya hasil 

belajar merupakan terminal perkembangan kepribadian siswa dalam proses 

pendidikan dan pengajaran. Tujuan tersebut dicapai oleh peserta didik dengan 

kurikulum sekolah yang di dalamnya telah terkandung nilai-nilai kehidupan 

yang meliputi kesadaran dan penguasaan terhadap gejala alam (pelajaran), 



 

 

berpikir logis (pelajaran Matematika), kehidupan sosial (Pelajaran IPA), serta 

penguasaan bahasa (Hamalik, 2010).  

Hasil belajar siswa yang diharapkan adalah kemampuan lulusan yang 

utuh yang mencakup kemampuan kognitif, kemampuan psikomotor dan 

kemampuan afektif atau perilaku”, Kemampuan kognitif adalah kemampuan 

berpikir secara hirarki yang terdiri dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis dan evaluasi. Kemampuan psikomotor berkaitan dengan 

kemampuan gerak dan banyak terdapat dalam pelajaran praktik. Sedangkan 

kemampuan afektif siswa meliputi perilaku sosial, sikap, minat disiplin dan 

sejenisnya. Hasil belajar merupakan perkumpulan pola-pola perbuatan, nilai-

nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan (Suprijono, 

2009). 

Hasil belajar merupakan indikator kualitas dan pengetahuan yang dimiliki 

oleh siswa. hasil belajar sebagai indikator kualitas dari pengetahuan yang 

dikuasai oleh anak setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam suatu 

selang waktu tertentu”. Tinggi rendahnya hasil belajar dapat menjadi indikator 

tentang sedikit banyaknya pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai siswa dalam 

bidang studi tertentu. Mutu hasil belajar yang berkaitan dengan kemampuan 

kognitif, lazimnya diukur melalui tes hasil belajar”. Hasil belajar itu sangat 

dipengaruhi oleh kualitas proses belajar yang dialami siswa dan faktor-faktor 

lain yang berada di luar proses belajar itu sendiri, seperti perbedaan latar 

belakang sosial budaya antara guru dan siswa.  



 

 

Hasil belajar yang ideal meliputi segenap ranah psikologis yang berubah 

sebagai akibat pengalaman dan proses belajar murid. Namun demikian, 

ungkapan perubahan tingkah laku seluruh ranah itu khususnya ranah 

psikomotor sangat sulit. Oleh karena itu, hal yang dapat dilakukan untuk 

mengetahui perubahan tingkah laku yang menunjukkan prestasi adalah 

evaluasi. hasil belajar adalah tingkat penguasaan yang dicapai oleh pelajar 

dalam mengikuti program belajarmengajar sesuai dengan tujuan pendidikan 

yang ditetapkan”. Hasil belajar yang dimaksud meliputi kawasan kognitif, 

afektif dan psikomotor. dalam konteks evaluasi hasil belajar ada tiga domain 

atau arah sasaran yang perlu dalam setiap kegiatan evaluasi hasil belajar. Ketiga 

ranah atau domain tersebut dalam Kurikulum KBK atau Kurikulum 2004.  

Diistilahkan dengan kompetensi afektif, kompetensi kognitif, dan 

kompetensi psikomotor. Ketiga ranah atau kompetensi itu adalah sebagai 

berikut. (1). Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental 

(otak). Menurut Bloom bahwa segala upaya yang menyangkut otak adalah 

termasuk dalam ranah kognitif, terdapat enam jenjang berpikir, mulai dari 

jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, yaitu: (a) pengetahuan (knowledge), 

(b) pemahaman (comprehension), (c) penerapan atau aplikasi (application), (d) 

analisis (analysis), (e) sintesis (synthesis), dan (f) evaluasi (evaluation). (2). 

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Beberapa 

pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila 



 

 

seseorang telah memiliki penguasaaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil 

belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku.  

Berdasarkan beberapa pandangan tentang hasil belajar dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar merupakan tingkat penguasaan yang diperoleh siswa setelah 

mengikuti proses belajar dalam setiap mata pelajaran dalam selang waktu 

tertentu. Juga dapat diartikan sebagai suatu tingkat keberhasilan yang dicapai 

pada akhir suatu kegiatan pada setiap mata pelajaran. Tidak jarang pula terjadi 

bahwa dalam belajar, perubahan tingkah laku yang diharapkan tidak sepenuhnya 

tercapai, atau bahkan kemungkinan sama sekali tidak terjadi perubahan atau 

dengan kata lain hasil belajar tidak tercapai. Hal ini disebabkan adanya faktor-

faktor yang kurang mendukung atau bahkan sama sekali tidak mendukung proses 

belajar tersebut. Makin banyak faktor yang tidak mendukung kegiatan belajar 

tersebut makin kecil pula kemungkinan terjadinya proses perubahan tingkah laku 

yang diharapkan. 

Dalam proses belajar mengajar, ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

pencapaian nilai hasil belajar yaitu: faktor yang berasal dari dalam diri siswa atau 

internal dan faktor dari luar atau eksternal. Faktor internal meliputi: (1) faktor 

fisik, yakni faktor yang bersumber dari kondisi fisik anak meliputi: kesehatan 

jasmani anak, susunan syaraf yang baik, pendengaran yang baik dan sebagainya. 

(2) faktor psikis yaitu faktor yang bersumber dari kondisi kejiwaan anak, 

meliputi inteligensi, perhatian, minat, bakat, konsentrasi, motivasi, dan 

sebagainya. Faktor yang berasal dari luar diri siswa atau eksternal, yaitu: (1) 



 

 

fasilitas belajar mencukupi seperti buku-buku pelajaran, alat tulis menulis dan 

sarana lain yang mendukung proses belajar mengajar, (2) waktu belajar, yakni 

keteraturan dan kedisiplinan dalam belajar. 

Hasil belajar biologi adalah keberhasilan seseorang mempelajari biologi, 

yang tidak hanya dipengaruhi oleh minat, kesadaran, kemampuan, tetapi juga 

tergantung pada kemampuannya terhadap biologi serta diperlukan keterampilan 

intelektual, misalnya keterampilan berhitung.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan kecakapan nyata, yang dapat diukur langsung dengan menggunakan 

tes prestasi belajar dan setiap kegiatan belajar manusia selalu ada prestasi belajar 

dan biasanya inilah yang menjadi sasaran akhir dari proses belajar seseorang, 

terutama kepada siswa dan mahasiswa. 

2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar yang optimal dapat dicapai dengan dipengaruhi beberapa 

faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar siswa secara global terbagi kedalam tiga macam yaitu: (a) faktor internal 

(faktor dari dalam diri siswa), yakni keadaan/kondisi jasmani dan rohani siswa, 

(b) faktor eksternal (faktor dari luar), yakni kondisi lingkungan sekitar siswa 

dan (c) faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya 

belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran materi pembelajaran (Syah, 2010). 



 

 

Ketiga faktor diatas merupakan suatu hal yang dapat menjadi pengaruh 

dalam keberhasilan belajar peserta didikagar berjalan optimal, karena jika 

salah satu faktor terganggu seperti kondisi jasmani dan rohani seorang siswa 

kurang sehat, maka hasil belajar yang akan dicapai akan terpengaruh dan 

kurang optimal pula sehingga hasil belajarpun kurang. Kemudian faktor yang 

ada dalam diri seorang siswa seperti minat, bakat, dan motivasi yang positif 

akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Dengan minat, bakat, 

dan motivasi yang positif dapat membantu dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa.  

Dari uraian diatas mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar, yakni faktor internal dan eksternal, pendekatan, minat belajar siswa, 

bakat dan motivasi, alat bantu dalam belajar, dan suasana belajar sangat  

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

2.4 Konsep dasar Biologi 

 Biologi berasal bahasa yunani yaitu bios (hidup) sedangkan logos (ilmu), 

dari bahasa tersebut dapat diartikan bahwa biologi adalah ilmu yang mempelajari 

makhluk hidup. Selain itu biologi juga merupakan salah satu mata pelajaran yang 

berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematik, sehingga 

biologi bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 

konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan proses 

penemuan. Pembelajaran biologi diharapkan dapat menjadi wahana peserta didik 



 

 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar serta prospek pengembangan 

lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. 

 Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup 

beserta lingkungannya. Terdapat banyak hal yang dapat di pelajari dalam ilmu 

biologi, khususnya yang mengenai kehidupan. Biologi menjadi dasar disiplin 

dari ilmu-ilmu lain sehingga mampu menunjang berbagai aspek bidang 

kehidupan. (Natsir, 2016) Dalam kehidupan sehari-hari, segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kehidupan tidak lepas dari ilmu Biologi. Biologi merupakan 

ilmu yang mampu mempelajari segala aspek dalam kehidupan,  Biologi memiliki 

cabang-cabang yang cukup banyak. Cabang-cabang ilmu biologi tersebut 

digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan di pelajari. Contoh cabang-

cabang antara lain sebagai berikut: 

1.    Bakteriologi, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai bakteri 

2.    Bioteknologi yaitu cabang ilmu mengenai teknologi pemanfaatan makhluk 

hidup             

3.    Botani yaitu ilmu mengenai tumbuhan 

4.    Ekologi yaitu ilmu mengenai hubungan timbale balik antara makhluk hidup 

dan lingkungannya, baik abiotik maupun biotik. 

5.    Entomologi yaitu ilmu mengenai serangga. 

6.    Generika yaitu ilmu mengenai sifat keturunan dan cara pewarisan sifat 

7.    Mikologi yaitu ilmu mengenai jamur 



 

 

8.    Morfologi yaitu ilmu mengenai struktur bentuk luar tubuh makhluk hidup 

9.    Virology yaitu ilmu mengenai virus 

10. Zoologi yaitu ilmu mengenai hewan 

2.5 Penelitian Relevan 

          Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh 

beberapa penulis lain yang telah penulis temukan yaitu sebagai berikut 

1. Penelitian oleh Israwani Said (2018) Yang berjudul Hubungan Kreativitas dan 

Kecerdasan Emosional dengan Hasil Belajar Biologi Kelas XI siswa SMAN 3 

Takalar, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana antara tingkat 

Kreatif dan Kecerdasan Emosional dengan Hasil Belajar pada siswa SMAN 3 

Takalar. 

2.  Penelitian oleh Cynthia Tesarani (2016) Yang berjudul Hubungan Kretivitas 

dan Kecerdasan Emosional Terhadap Prestasi Seni Tari Siswa Kelas IXA 

SMPN 2 Pengasih, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya 

peningkatan Kreativitas siswa di kelas IXA  

3. Penelitian oleh Munlifatun Sadiyah (2014) Yang berjudul Hubungan 

Kecerdasan Emosional Dengan Hasil Belajar Mahasiswa Prodi Pendidikan 

Biologi Universitas Negeri Malang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana hubungan antara Kecerdasan Emosional dengan Hasil Belajar 

Mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang. 

 



 

 

Penelitian yang dilakukan diatas identik dengan judul yang diteliti 

oleh peneliti sehingga tidak ada keraguan untuk meyakini hasil penelitian 

bahwa terdapat Hubungan Kecerdasan Emosional dan Kreativitas dengan Hasil 

Belajar Biologi, sebab hasilnya didukung oleh tiga penelitian yang di atas. 

Namun demikian tidak berarti peneliti melakukan duplikasi terhadap penelitian 

sebelumnya. Penelitian yang disebutkan diatas hanya memiliki keidentikan 

dengan penelitian yang peneliti lakukan, Yakni membahas Hubungan 

Kecerdasan Emosional dan Kreativitas dengan Hasil Belajar Biologi di SMAN 

5 Kendari. 

Adapun aspek lain memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti 

lakukan, diantaranya sebab penelitian/latar belakang, lokasi dan waktu serta 

populasi dan sampel penelitian. Sedangkan persamaan dengan penelitian yang 

peneliti lakukan diantaranya hasil belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proses Pembelajaran  

Internal  Eksternal                  

Kecerdasan Emosional 

1. Kesadaran diri  

2. Pengelolaan diri 

 3. Motivasi  

4. Empati  

5. Kecerdasan memahami orang 

lain 

Hasil belajar Biologi 

 

Kreativitas belajar 

1. Kelenturan  

2. Orisinalitas  

3. Elaborasi  

4. kelancaran  

 



 

 

2.6 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ada maka hipotesis 

penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar Biologi 

siswa kelas X SMA Negeri 5 Kendari tahun ajaran 2019/2020. 

H1: Terdapat hubungan signifikan antara kecerdasan emosional terhadap 

hasil belajar biologi siswa. 

H0: Tidak terdapat hubungan signifikan antara kecerdasan emosional 

terhadap hasil belajar biologi siswa.  

H0: ρ1 = 0 

H1: ρ1 = 0    

2. H1: Terdapat hubungan signifikan kreativitas terhadap hasil belajar biologi 

siswa. 

H0: Tidak terdapat hubungan signifikan antara kreativitas terhadap hasil 

belajar biologi siswa. 

H0: ρ2= 0 

H1: ρ2 = 0     

3. Ada hubungan antara lingkungan belajar dan minat belajar secara bersama 

sama dengan prestasi belajar Biologi siswa kelas X SMA Negeri 5 Kendari 

tahun ajaran 2019/2020. 



 

 

H1: Terdapat hubungan signifikan secara bersama-sama kecerdasan 

emosional dan kreativitas terhadap hasil belajar biologi 

siswa. 

H0: Tidak terdapat hubungan signifikan secara bersama-sama kecerdasan 

emosional dan kreativitas terhadap hasil belajar biologi 

siswa. 

H0: ρ3 = 0 

H1: ρ3 = 0    

 

 

 

 

 

 

 

 


