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 BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Kecerdasan Emosional (EQ) 

Kecerdasan adalah kapasitas keseluruhan seseorang untuk 

adaptasi melalui kognisi efektif dan proses informasi. Secara 

spesifik hal ini berkaitan dengan kompetensi dari pikiran (keahlian 

mental) atau kecakapan urutan lebih tinggi seperti memahami, 

pemecahan masalah, pemikiran dan berpikir pada hal pokok yang 

kompleks dan terstruktur. kecerdasan merupakan kapasitas mental, 

selain definisi diatas juga memasukkan kecepatan belajar, belajar dari 

pengalaman, berpikir abstrak dan membuat rencana (Akimas, 2011.h 

261) 

Kecerdasan sebagai kemampuan memahami dunia, berfikir 

secara rasional, dan menggunakan sumber-sumber secara efektif 

pada saat dihadapkan pada tantangan. Dalam pengertian ini, 

kecerdasan terkait dengan kemampuan memahami lingkungan atau 

alam sekitar, kemampuan penalaran atau berfikir logis, dan sikap 

bertahan hidup dengan menggunakan sarana dan sumber-sumber 

yang ada. Kecerdasan juga mendefinisikan kecerdasan sebagai 

kapasitas global dari seseorang untuk bertindak secara benar, berpikir 

secara rasional, dan lingkungannya (Hamzah, 2012). 

Menurut Goleman (2016, h 25) emosi merujuk pada suatu 
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perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan 

psikologis  dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. 

Biasanya emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan 

dalam diri individu. Sebagai contoh emosi gembira mendorong 

perubahan suasana hati seseorang, sehingga secara fisiologi terlihat 

tertawa, emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis. 

kemampuan, dan motivasi yang diarahkan dalam perilaku; 

contohnya adalah tanggung jawab dalam pekejaan. Kinerja karyawan   

secara   umum   merupakan   hasil yang dicapai  oleh karyawan  

dalam bekerja yang berlaku untuk suatu pekerjaan tertentu. 

menyatakan emosi sebagai suatu keadaan di dalam diri seseorang 

yang tidak kentara dan sulit diukur. Bila seseorang memberikan 

reaksi terhadap pengalamannya.  

Cooper dan Sawaf (2015, h 44), menegaskan bahwa emosi 

kita seperti halnya tubuh dan pikiran kita, berisi riwayat kita, semua 

yang kita alami, pemahaman kita yang mendalam,dan hubungan 

dalam hidup kita. Emosi meliputi perasaan tentang siapa kita, dan 

memasuki kita dalam wujud energi. Energi inilah sumber utama 

pengaruh dan kekuasaan.  Menurut Goleman (2016, h 33), emosi 

merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan 

biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk 

bertindak. Setelah mengetahui apa itu kecerdasan dan apa itu emosi, 

selanjutnya akan dibahas tentang kecerdasan emosional. Kecerdasan 

emosional merupakan kemampuan mengenali dan mengendalikan 
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perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, serta menggunakan 

perasaan-perasaan itu untuk memandu pikiran dan tindakan. 

Perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh dua faktor 

yaitu internal dan eksternal menurut Golman (2016), menjelaskan 

bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan 

emosional yaitu: 1) faktor otak 2) faktor keluarga 3) lingkungan 

sekolah. Atas dasar aktivitasnya, tingkah laku emosional dapat dibagi 

menjadi empat macam,yaitu: (1) Marah, orang bergerak menentang 

sumber frustasi: (2) meninggalkan sumber frustasi; (3)Cinta, orang 

bergerak menuju sumber kesenangan;(4)Depresi, orang 

menghentikan respons-respons yang ada 

 Menurut Saphiro, (2015, h 24), istilah kecerdasan emosi 

pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 oleh dua orang ahli, yaitu 

Peter Salovey dan John Mayer untuk menjelaskan jenis-jenis kualitas 

emosi yang dianggap penting untuk mencapai keberhasilan. Jenis-

jenis kualitas emosi yang dimaksudkan antara lain: (1)empati, 

(2)mengungkapkan dan memahami perasaan, (3)mengendalikan 

amarah, (4)kemampuan kemandirian, (5)kemampuan menyesuaikan 

diri, (6)diskusi, (7)kemampuan memecahkan masalah antarpribadi, 

(8)ketekunan, (9)kesetiakawanan, dan (10)keramahan,  

Kecerdasan emosional adalah kecerdasan untuk menggunakan  

emosi sesuai dengan  keinginan, kemampuan untuk 

mengendalikan emosi  sehingga memberikan dampak  yang  positif 

Kecerdasan  emosional  dapat membantu membangun hubungan 
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dalam menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. kecerdasan emosional 

adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif 

menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, 

informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi kecerdasan 

emosional adalah kemampuan untuk mengenali perasaan, meraih dan 

membangkitkan perasaan untuk membantu pikiran, memahami 

perasaan dan maknanya, dan mengendalikan perasaan secara 

mendalam sehingga membantu perkembangan emosi dan intelektual 

(Nasution, 2010.h 114) 

Individu yang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang 

lebih baik, dapat menjadi lebih terampil dalam menenangkan dirinya 

dengan cepat, jarang tertular penyakit, lebih terampil dalam 

memusatkan perhatian, lebih baik dalam berhubungan dengan orang 

lain, lebih cakap dalam memahami orang lain dan untuk kerja 

akademis di sekolah lebih baik, kecerdasan emosional mencakup 

kemampuan   yang   berbeda,   tetapi   mempengaruhi   kecerdasan   

akademik (academic intellegence). Orang tidak akan mampu 

menggunakan kemampuan kognitif mereka sesuai dengan potensi 

yang maksimum tanpa memiliki kecerdasan  (Sarnoto, 2019.h.58) 

2.1.2 Motivasi Belajar 

Motivasi adalah proses internal yang mengaktifkan, 

menuntun, dan mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. Ada 

banyak jenis, intensitas, tujuan, dan arah motivasi yang berbeda-beda. 

Motivasi untuk belajar sangat berperan penting bagi siswa dan guru. 
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Pembelajaran mandiri, merujuk pada pembelajaran yang berasal dari 

pemikiran dan perilaku yang dihasilkan sendiri oleh siswa yang secara 

sistematis diarahkan ke sasaran pembelajaran mereka . Motivasi  

intrinsik siswa  pada  umumnya menurun dari sekolah dasar tahun-

tahun pertama hingga sekolah menengah. Karena alasan ini sekolah 

menerapkan berbagai insentif ekstrinsik (extrinsic incentive), yaitu 

imbalan untuk pembelajaran yang tidak melekat dalam bahan yang 

sedang dipelajari (Sjukur, 2017.h 373) 

Motivasi merupakan kekuatan yang mendorong manusia 

untuk melakukan sesuatu  dalam  mencapai  tujuan.   Hal  tersebut,  

terlaksana  karena  dirangsang  dari berbagai macam kebutuhan atau 

keinginan yang hendak dipenuhi.  Komponen utama motivasi, yaitu: 

a) kebutuhan, b) perilaku/dorongan, dan c)tujuan untuk mewujudkan 

terjadinya belajar, motivasi mempunyai kedudukan yang Sangat 

penting artinya bagi peserta didik, diantaranya adalah memperbesar 

semangat belajar. Motivasi   dipandang   sebagai   dorongan   mental   

yang   menggerakkan   dan mengarahkan prilaku  manusia termasuk 

prilaku  belajar.  Dalam motivasi terkandung adanya keinginan, 

harapan, tujuan, sasaran, dan insentif. Keadaan inilah yang 

mengaktifkan, menggerakkan,  menyalurkan,  dan  mengarahkan  

sikap  dan  prilaku individu belajar. (Idzhar, 2014.h 223) 

Motivasi diartikan sebagai suatu kondisi dari siswa untuk 

memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan  itu dan memelihara  

kesungguhan  dalam menjalani proses pembelajaran. Motivasi dapat 
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diartikan  sebagai  salah  satu  energi  yang mendorong siswa untuk 

terus giat, bersungguh- sungguh   dalam   belajar.   Komponen-

komponen dasar  motivasi  meliputi  beberapa  aspek diantaranya 

kebutuhan, perilaku dan tujuan. Motivasi belajar dapat berupa 

motivasi intrinsik (yang terkandung dalam diri siswa (individu). dan 

motivasi ektrinsik dorongan terhadap perilaku seseorang   yang   ada   

di   luar   perbuatan   yang dilakukan  siswa).  Walaupun  tidak  

mutlak, penguatan   dan  pengembangan   motivasi   belajar siswa 

tersebut juga berada di tangan guru atau pendidik dan anggota 

masyarakat lainnya. Guru sebagai  pendidik  dan pengajar  bertugas 

memperkuat motivasi belajar siswa di sekolah (Saputra, 2018.h 29) 

Pada dasarnya motivasi adalah suatu usaha yang disadari 

untuk menggerakkan, menggarahkan dan menjaga tingkah laku 

seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu 

sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Motivasi mempunyai 

fungsi yang penting dalam belajar, karena motivasi akan menentukan 

intensitas usaha belajar yang dilakukan siswa. Menurut Sardiman 

(2011, h 40) mengemukakan ada tiga fungsi motivasi, yaitu: a) 

mendorong manusia untuk berbuat. Motivasi dalam hal ini merupakan 

motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. b) 

menuntun arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai, 

dengan demikian motivasi dapat memberi arah, dan kegiatan yang 

harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. c) menyeleksi 

perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus 
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dikerjaka yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

Motivasi yang dipengaruhi baik dari dalam atau dari luar diri 

siswa tersebut. Kebanyakan siswa yang memperoleh nilai bagus karena 

mempunyai motivasi yang kuat dan mempunyai kecerdasan yang tinggi 

tapi ada anak yang biasa-biasa jika dia memiliki motivasi yang kuat bisa 

melejit juga. Sebagai contoh beberapa kasus murid privat penulis dan 

murid di sekolah. motivasi,  diibaratkan  seperti batu keras jika ketetsan 

air setetes demi setetes setiap saat lama kelamaan batu itu hancur atau 

pecah. Dan ini diumpamakan anak yang tidak menonjol atau kurang jika 

diberi motivasi dan banyak latihan akhirnya anak ini bisa luar biasa 

(Warti, 2016.h 78) 

Motivasi ternyata tercakup dan cenderung kepada 

keseluruhan proses interaksi antara motivasi dengan situasi yang 

mendorong serta timbulnya perilaku kearah tujuan tertentu. perilaku 

manusia tidak terjadi dalam suatu ruang hampa, akan tetapi 

berlangsung dalam konteks sosial. Oleh karena itu, motivasi pada 

hakikatnya merupakan faktor rangsangan yang terjadi baik secara 

internal maupun oleh pengaruh lingkungan eksternal yang datang dari 

luar, yang selanjutnya akan menyebabkan manusia mengalami 

rangsangan atau dorongan dan kemudian bersikap dan berperilaku.  

Hal  ini  berarti  motivasi  adalah  merupakan  seperangkat  daya  

ataupun kekuatan dalam jiwa yang harus diterjemahkan oleh 

seseorang kedalam bentuk perilaku yang sesuai dengan tuntutan  
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yang timbul  dari dalam (internal)  dirinya  maupun  oleh dorongan 

dan lingkungannya (eksternal) (Cleopatra, 2015.h 173). 

Macam-macam motivasi menurut Sardiman (2011, h 50), 

dilihat dari dasar pembentukannya terdiri dari: (1) motif bawaan; 

adalah motif yang dibawa sejak lahir, motif itu ada tanpa dipelajari 

seperti dorongan untuk makan, minum, bekerja, istirahat, seksual. 

Motif ini sering disebut dengan motif yang disyaratkan secara 

biologis, (2) motif yang dipelajari; maksudnya motif yang timbul 

karena dipelajarinya. Seperti dorongan untuk mengajarkan sesuatu di 

masyarakat. Secara umum, terdapat dua peranan penting motivasi 

dalam belajar yaitu motivasi merupakan daya penggerak psikis dalam 

diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar. 

Belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. 

Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan 

secara potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau pengetahuan 

yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi belajar 

dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa hasrat dan keinginan 

berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. 

Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adannya penghargaan, 

lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik 

(Hamzah, 2012, h 26)  

Motivasi dan belajar adalah dua kata yang dirangkai yang 

saling mempengaruhi  satu  sama  lain  dalam  hal  perubahan  tingkah  

laku  seseorang yang relatif permanen akibat dari praktik atau 
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penguatan (reinforced) untuk mencapai tujuan tertentu. motivasi  

merupakan  suatu  proses  yang menentukan tingkatan kegiatan, 

intensitas, konsisten, serta arah umum dari tingkah laku manusia. 

Seseorang termotivasi atau terdorong untuk melakukan sesuatu 

karena adanya tujuan atau kebutuhan yang hendak dicapai. Dorongan 

adalah suatu kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam 

memenuhi harapan atau tujuan. Dorongan yang beorientasi pada 

tujuan tersebut merupakan inti dari motivasi. Sedangkan tujuan 

merupakan hal yang ingin dicapai seseorang sehingga mengarahkan 

perilaku belajar, pola perilaku yang diharapkan orang lain dan 

bagaimana mengendalikan dorongan hati untuk berbuat nakal, mampu 

menunggu, mengikuti petunjuk motivasi siswa yang mengikuti 

pembelajaran (Sarnoto, 2019.h.59). 

2.1.3 Hasil Belajar Biologi 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

seseorang dengan adanya usaha- usaha secara sadar setelah melakukan 

proses belajar. Menurut Hernawan (2011, h 40) menyatakan bahwa 

segala perubahan perilaku baik pada ranah kognitif (pengetahuan), 

afektif (sikap), maupun psikomotor (ketrampilan) yang terjadi karena 

proses pengalaman, dapat dikategorikan sebagai perilaku hasil belajar. 

Menurut Warti (2016.h 182), hasil   belajar   merupakan   

perubahan tingkah laku dari yang tidak bisa menjadi bisa dari yang belum 

tahu menjadi tahu. Misalnya: siswa mampu menirukan beberapa kalimat, 

mengumpulkan perbendaharaan kata, menghafalkan lagu, menghitung dan 
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mengerjakan soal-soal matematika dan perubahan nilai sikap menghargai. 

Sekolah diharapkan berperan dalam pembentukan sikap dan  nilai, 

seperti sikap menghormati orang lain, kesediaan bekerjasama, tanggung 

jawab atau keinginan terus menerus belajar, ada tipe hasil belajar, yaitu: (1) 

Kemampuan     Intelektual, adalah sejumlah kemampuan mulai dari baca 

tulis hitung sampai dengan kemampuan memperhitungkan kekuatan 

sebuah jembatan atau akibat devaluasi. (2) Strategi kognitif , Kemampuan 

mengatur “cara belajar dan berfikir” seseorang dalam arti yang seluas-

luasnya, termasuk kemampuan  memecahkan  masalah. (Self-management 

behavior) (3) Informasi Verbal, adalah kemampuan menyerap 

pengetahuan dalam arti informasi dan fakta termasuk kemampuan untuk 

mencari dan mengolah informasi. (4) Keterampilan motorik,  adalah 

kemampuan yang erat kaitannya dengan ketrampilan pisik seperti 

ketrampilan menulis,  mengetik,  menggunakan jangka, busur dan lain lain. 

(5) Sikap dan nilai, adalah kemampuan yang erat hubungannya dengan 

arah serta intensitas emosional yang dimiliki seseorang, sebagimana dapat 

disimpulkan dari kecendrungan nya bertingkah laku terhadap orang, 

barang atau kejadian. 

Hasil belajar menurut Dewi (2016.h 45), merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami 

kegiatan belajar. Kemudian hasil adalah pola-pola perbuatan, nilai-

nilai, pengetahuan-pengetahuan, sikap- sikap, apresiasi dan 

keterampilan. Hasil belajar ditunjukkan dengan nilai tes berupa angka-

angka atau bilangan-bilangan.Jadi hasil belajar merupakan perubahan 
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perilaku yang berkaitan dengan pola- pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengetahuan, sikap, apresiasi dan keterampilan yang diperoleh siswa 

setelah kegiatan belajar dan ditunjukkan dengan nilai tes berupa 

angka-angka atau bilangan- bilangan. 

Hasil   belajar   merupakan   kemampuan yang  diperoleh  

individu  setelah proses  belajar berlangsung, yang dapat memberikan 

perubahan tingkah laku baik pengetahuan, pemahaman, sikap dan 

keterampilan siswa sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya 

belajar itu adalah proses perubahan   melalui   kegiatan   atau   

prosedur latihan baik latihan di dalam laboratorium maupun dalam 

lingkungan alamiah. secara instrinsik dan seharusnya menghindari 

membagikan  imbalan  material  kalau  hal  itu tidak perlu, tetapi guru 

seharusnya tidak merasa enggan menggunakan imbalan ekstrinsik 

apabila hal itu diperlukan (Sjukur, 2017.h 375) 

Hasil belajar merupakan salah satu acuan terhadap 

keberhasilan dalam proses pendidikan. Hasil  belajar  dapat  berupa  

kemampuan- kemampuan yang dimiliki siswa. Kemampuan  ini 

didapat  setelah  melalui dan  menerima pengalaman-pengalaman  

dalam   proses   belajar yang dilakukan siswa. Ketercapaian dan 

suksesnya sebuah proses pembelajaran dapat dilihat dari nilai hasil 

belajar  yang diperoleh oleh siswa. Tinggi dan bagus  nilai  hasil  

belajar  berarti  proses pembelajaran telah sukses. Akan tetapi 

Rendahnya hasil belajar siswa menunjukkan tidak tercapai dan 
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suksesnya  proses pembelajaran yang kurang baik atau pun baik 

penyebab rendahnya hasil belajar siswa (Saputra, 2018.h 25) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat 

dibedakan menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut: a.) Faktor-faktor 

yang bersumber dari dalam diri manusia, faktor ini dapat 

diklasifikasikan menjadi dua yakni faktor biologis dan faktor 

psikologis. Faktor biologis antara lain usia, kematangan dan 

kesehatan. Sedangkan faktor psikologis adalah kelelahan, suasana 

hati, motivasi, minat dan kebiasaan belajar. b.) Faktor-faktor yang 

bersumber dari luar diri manusia, faktor ini diklasifikasikan menjadi 

dua yakni faktor manusia dan faktor non manusia seperti alam, benda, 

hewan, dan lingkungan fisik (Wulandari, 2016. h 118)  

Menurut Syah (2015, h 45) mengatakan bahwa hasil belajar 

dipengaruhi oleh dua faktor  yaitu : (1) Faktor internal (faktor dalam 

diri siswa) yaitu aspek fisiologis dan aspek Psikologis : a) aspek 

fisiologis yaitu kesehatan siswa sangat berpengaruh terhadap   

kemampuan siswa dalam menyerap informasi dalam proses 

pembelajaran. b) aspek psikologis intelegensi siswa yaitu tingkat 

kecerdasan sangat menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa, 

sikap siswa yang positif dalam merespon dengan cara yang relatif 

tetap terhadap objek orang, barang dan sebagainya merupakan 

pertanda awal yang baik bagi proses belajar siswa, bakat siswa yaitu 

kemampuan individu untuk melakukan tugas tertentu tanpa banyak 

bergantung pada upaya pendidikan dan pelatihan, minat siswa yaitu 
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Kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar 

terhadap sesuatu, motivasi siswa yaitu Keadaan internal organisme 

yang mendorong untuk berbuat sesuatu, (2) Faktor eksternal (faktor 

dari luar siswa), kondisi lingkungan disekitar siswa yaitu: a) 

lingkungan sosial; b) Lingkungan keluarga. 

Hasil belajar   setiap siswa  dapat  terus  ditingkatkan. Dalam  

usaha  untuk  meningkatkan kualitas lulusan, juga dibutuhkan 

kerjasama yang baik antara pemerintah, manajemen sekolah, 

kemitraan dengan dunia industri, Beberapa elemen  tersebut sangat 

berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

peningkatan mutu mahasiswa, yang  pada akhirnya akan berimbas 

pada peningkatan kualitas pendidikan. Adapun  atribut  dari data yang 

akan dikelola meliputi data asal sekolah, jurusan sekolah dan peringkat 

kelas pada saat di sekolah dan Indeks Prestasi Komulatif (Sembiring, 

2018.h 74) 

2.2 Penelitian Relevan 

2.2.1 Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus Daus (2012) dengan judul 

“Pengaruh Kecerdasan Emosional (EQ) dan Motivasi Belajar 

Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa SMA 3 Negeri Kota Palopo”. 

Di simpulkan bahwa kecerdasan emosional siswa SMA Negeri di 

Kota Palopo berada dalam kualitas tinggi dan motivasi belajar siswa 

berada dalam kualitas sedang sampai tinggi, hasil belajar biologi siswa 

berada pada kualitas tinggi. 
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2.2.2 Penelitian dilakukan oleh Agus Reski (2018) dengan judul “Pengaruh 

Kecerdasan Emosional (EQ) dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi 

Belajar Ekonomi Siswa Kelas X SMA  Negeri 1 Raya Tahun Belajar 

2017/2018”. Yaitu dari hasil kecerdasan emosional dan motivasi 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap prestasi belajar 

ekonomi siswa kelas X IIS Sma Negeri 1 Raya T.P 2017/2018. Hal ini 

ditandai dengan thitung > ttabel dimana hasil uji t pada variabel 

kecerdasan emosional sebesar 5,889 lebih besar dari ttabel sebesar 

1,665, dan pada variabel motivasi belajar menunjukan hasil sebesar 

7,703 lebih besar dari ttabel 1,665. 

2.2.3 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusadewa Estu Ramadha (2016) 

dengan judul “Pengaruh Kecerdasan Emosional (EQ) dan Motivasi 

Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa SD Muhammadiyah 10 Tipes 

Surakarta Tahun 2015/2016”. Dapat disimppulkan bahwa 1) ada 

pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa SD 

Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta tahun 2015/2016. 3) ada pengaruh 

kecerdasan emosional dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

siswa SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta tahun 2015/2016. 

Variabel kecerdasan emosional memberikan sumbangan efektif 

sebesar 23,6% dan variabel motivasi belajar sebesar 25,3%. 

Berdasarkan penelitian relevan terdapat perbedaan dengan 

skripsi yang peneliti lakukan yaitu dari Firdaus Daus bahwa populasi 

sampel seluruh siswa SMA 3 kota palopo, untuk melihat hasil 

belajarnya penulis membuat soal sendiri dengan tes esay. Dari Agus 
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Reski untuk judul menggabungkan dengan prestasi belajar serta 

populasi siswa kelas X IIS. DariYusadewa Estu Ramadha kecerdasan 

emosional memberikan sumbangan efektif sebesar 23,6% dan variabel 

motivasi belajar sebesar 25,3%. Sedangkan pada penelitian skripsi ini 

untuk judul Kecerdasan Emosional dan Motivasi Belajar Terhadap 

Hasil Belajar, populasi sampel kelas XI MIPA SMA Negeri 1 

Ladongi, untuk hasil belajar mengambil nilai rapor serta variabel 

kecerdasan emosional kontribusi sebesar 23,4% dan motivasi sebesar 

21,6%. 

2.3 Kerangka Berfikir 

Menurut Goleman (2016, h. 164), kecerdasan emosional 

(emotional intelligence) adalah kemampuan untuk mengenali perasaan kita 

sendiri dan perasaan oaring lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan 

kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dalam 

hubungan dengan orang lain. Seperti kesadaran diri, pengetahuan diri, 

motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Kesadaran diri terdiri dari : 

kesadaran emosi diri, penilaian pribadi, dan percaya diri. Pengaturan diri   

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

Motivasi terdiri dari : dorongan berprestasi, komitmen, inisiatif,  dan  

optimis.  Empati  terdiri  dari  : mamahami  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.  
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Tanpa kecerdasan emosional, kemampuan untuk memahami dan 

mengelola perasaan-perasaan kita dan perasaan-perasaan orang lain, 

kesempatan kita untuk hidup bahagia menjadi sangat tipis. Bahwa apabila 

seseoarng memiliki  kecerdasan  emosional  yang baik,  ia  akan  meraih  

hasil  belajar  yang optimal. Jika peserta didik ingin sukses dalam meraih 

hasil belajar yang optimal maka ia harus memiliki EQ yang baik. Karena 

dengan memiliki kecerdasan emosional yang baik maka seseorang akan 

mampu memotivasi diri sendiri. 

2.4 Hipotesis Statistik 

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka diatas maka maka 

rumusan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

2.4.1 Ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa kelas 

XI-MIPA SMA Negeri 1 Ladongi       

2.4.2 Ada pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa kelas XI-MIPA 

SMA Negeri 1 Landongi. 

2.4.3 Ada pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi belajar secara 

bersama-sama terhadap hasil belajar siswa kelas XI-MIPA SMA 

Negeri 1 Landongi? 

 

 

 

 

 

 


