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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kecerdasan Emosional 

1. Pengertian Kecerdasan Emosional (EQ) 

Kecerdasan menurut Spearman dan Jones, bahwa ada suatu konsepsi 

lama tentang kekuatan (power) yang dapat melengkapi akal pikiran 

manusia dengan gagasan abstrak yang universal, untuk dijadikan sumber 

tunggal pengetahuan sejati. Kekuatan demikian dalam bahasa Yunani 

disebut nous, sedangkan penggunaan kekuatan tersebut disebut noesis. 

Kedua istilah tersebut kemudian dalam bahasa Latin dikenal sebagai 

intellectus dan intelligentia. Selanjutnya, dalam bahasa Inggris masing-

masing diterjemahkan sebagai intellect dan intelligence. Transisi bahasa 

tersebut, ternyata membawa perubahan makna yang mencolok. 

Intelligence dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan inteligensi atau 

kecerdasan, yang semula berarti penggunaan kekuatan intelektual secara 

nyata, tetapi kemudian diartikan sebagai suatu kekuatan lain.
16

 

Istilah emosi berasal dari kata emotus/emove yang artinya mencerca, 

menggerakkan, yaitu mendorong sesuatu pada diri manusia.
17

 Berkaitan 

dengan hakikat emosi, Beck mengungkapkan pendapat James dan Lange 

bahwa Emotion is the perception of bodily changes wich occur in response 
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to an event. Yang berarti emosi adalah persepsi perubahan jasmaniah yang 

terjadi dalam memberi tanggapan atau respon terhadap suatu peristiwa.  

Definisi ini bermaksud menjelaskan bahwa pengalaman emosi merupakan 

persepsi dari reaksi terhadap situasi.
18

 

Setelah mengetahui apa itu kecerdasan atau inteligensi dan apa itu 

emosi, selanjutnya akan dibahas tentang Emotional Intelligence (EQ) atau 

biasanya dikenal dengan kecerdasan emosional (EQ).  

Istilah kecerdasan emosional pertama kali dilontarkan oleh Peter 

Salovely pada tahun 1990, yang kemudian dipopulerkan oleh Daniel 

Goleman, seorang penulis terkenal dengan bukunnya Emotional 

Intelligence. Menurut Khoirul Ummah, kecerdasan emosional adalah 

kemampuan untuk mendeteksi dan mengelola emosi diri sendiri maupun 

orang lain. Sedangkan, Salovely dan Meyer mendefinisikan kecerdasan 

emosional sebagai himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang 

melibatkan kemampuan memantau perasaan dan emosi, baik pada diri 

sendiri ataupun pada orang lain, memilah-milah semuanya, dan 

menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. 

Kecerdasan emosional merupakan refleksi kompleks yang saling 

keterkaitan secara mendalam dan dibarengi perasaan atau feeling. 

Kecerdasan emosional merupakan representasi dari beberapa kemampuan 

                                                           
18

Ibid., hal. 62 



22 
 

untuk mengendalikan potensi diri sendiri dalam mengenali emosi orang 

lain, dan kemampuan membina hubungan dengan orang lain.
19

 

Para pakar memberikan definisi beragam pada kecerdasan emosional 

(EQ), diantaranya adalah kemampuan untuk menyikapi pengetahuan-

pengetahuan emosional dalam bentuk menerima, memahami, dan 

mengelolanya.
20

 Kecerdasan emosional merupakan kemampuan seperti 

kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi 

frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan 

kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stress tidak 

melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati dan berdoa.
21

 Kecerdasan 

emosional adalah kemampuan untuk mengenali, mengekspresikan, dan 

mengelola emosi, baik emosi dirinya sendiri maupun emosi orang lain, 

dengan tindakan konstruktif, yang mempromosikan kerja sama sebagai tim 

yang mengacu pada produktuvitas dan bukan pada konflik.
22

 

Kecerdasan emosi merupakan kemampuan untuk merasa. Kunci 

kecerdasan emosi adalah kejujuran pada suara hati. Tiga pertanyaan yang 

selanjutnya akan dinyatakan kepada diri adalah apakah kita jujur pada diri 

sendiri, seberapa halus, dan cermat kita merasakan perasaan terdalam pada 

diri kita. Seberapa sering kita peduli atau tidak mempedulikannya diri kita. 
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Suara hati itulah yang menjadi pusat prinsip yang mampu memberi rasa 

aman, pedoman, kekuatan, serta kebijaksanaan. 

Covey berpendapat bahwa kita berurusan dengan visi dan nilai. Kita 

menggunakan anugerah atau kesadaran diri (self awareness) untuk 

memeriksa peta diri, dan jika kita menghargai prinsip yang benar, maka 

paradigma kita sesungguhnya berdasarkan pada prinsip dan kenyataan 

dimana suara hati berperan sebagai kompasnya. Namun demikian, 

seringkali suara hati ini terbenam jauh di dalam diri kita. Suara hati tidak 

muncul, karena berbagai sebab, berbagai hal dan berbagai kondisi.
23

 

Emosi menuntut kita menghadapi saat-saat kritis dan tugas-tugas yang 

terlampau. Bila hanya diserahkan kepada otak, maka akan bahaya. Setiap 

emosi menawarkan pola persiapan tindakan tersendiri, masing-masing 

menuntun kita ke arah yang telah terbukti berjalan baik ketika menangani 

tantangan yang datang berulang-ulang dalam hidup manusia.
24

 Semua 

emosi, pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak, rencana seketika 

untuk mengatasi masalah yang telah ditanamkan secara berangsur-angsur 

secara evolusi. Akar kata emosi adalah movere, kata kerja Bahasa Latin 

yang berarti menggerakkan, bergerak yang menyiratkan bahwa 

kecenderungan bertindak yang merupakan hal mutlak dalam emosi. 
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Bahwasannya emosi memancing tindakan. Emosi akar dorongan untuk 

bertindak dari reaksi-reaksi yang tampak di mata.
25

 

Teori lain dikemukakan oleh Reuven Baron, sebagaimana dikutip oleh 

Steven J. Stein dan Howard E. Book, ia menjelaskan bahwa kecerdasan 

emosional adalah serangkaian kemampuan, kompetensi, dan kecakapan 

non kognitif yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil 

mengatasi tuntutan dan tekanan lingkungan.
26

 

Kecerdasan Emosional memberi kita kesadaran mengenai perasaan 

memiliki diri sendiri dan juga perasaan orang lain serta memberi kita rasa 

empati, simpati, cinta, motivasi dan kemampuan untuk menanggapi 

kesedihan atau kegembiraan secara tepat.
27

 Kecerdasan emosionallah yang 

memotivasi seseorang untuk mencari manfaat dan mengaktifkan aspirasi 

dan nilai-nilai yang paling dalam, mengubah apa yang dipikirkan menjadi 

apa yang dijalani. Kecerdasan emosional menuntut seseorang untuk belajar 

mengakui dan menghargai perasaan pada dirinya dan orang lain untuk 

menanggapi dengan tepat, menerapkan dengan efektif informasi dan 

energi, emosi dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari.
28

 Dengan 

demikian, kecerdasan emosional memiliki dimensi ketajaman dan 

ketrampilan naluriah seseorang dalam mengatur dan mengelola emosi dan 

perasaan sendiri serta orang lain, sehingga melahirkan pengaruh yang 
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manusiawi dalam rangka kemampuan merasakan dan memahami serta 

membangun hubungan produktif dan efektif dengan orang lain.
29

 Salah 

satu ciri orang yang cerdas emosinya adalah banyaknya kosa kata emosi 

yang dimilikinya. Kemudian, ia bisa menggunakan kosa kata itu dalam 

berhubungan dengan emosi dirinya sendiri dan orang lain. Kita harus bisa 

membedakan antara kecerdasan emosional dan pengetahuan emosional. 

Kecerdasan menggambarkan adanya potensi, meski ia sendiri belum bicara 

atau belajar. Sementara pengetahuan emosional bisa dipelajari. Tentu saja, 

jika manusia mempunyai kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual 

yang tinggi, maka proses belajarnya akan bertambah cepat dan hasil yang 

dicapai akan lebih baik.
30

 Jadi kecerdasan emosional atau emotional 

intelligence adalah kemampuan memotivasi diri sendiri dan kemampuan 

mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan 

dengan orang lain.
31

 Kecerdasan emosional membantu manusia untuk 

menentukan kapan dan dimana ia bisa mengungkapkan perasaan serta 

membantu manusia mengarahkan dan mengendalikan emosinnya.
32

 

2. Ciri-ciri Kecerdasan Emosional 

a. Kesadaran Diri (self-awareness) 

Kesadaran diri yakni mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu 

saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan diri sendiri, 
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memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri sendiri dan 

kepercayaan diri yang kuat.
33

 Kesadaran diri merupakan kemampuan 

untuk mengenal dan memilah-milah perasaan, memahami hal yang 

sedang kita rasakan dan mengapa hal itu kita rasakan, dan mengetahui 

penyebab munculnya perasaan tersebut, serta pegaruh perilaku kita 

terhadap orang lain.
34

 

b. Pengaturan Diri (self-Regulation) 

Pengaturan diri ialah menangani emosi sedemikian rupa sehingga 

berdampak positif kepada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati 

dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya satu gagasan, 

maupun pulih kembali dari tekanan emosi. 

c. Motivasi (motivation) 

Motivasi ialah 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. 

Menurut Mc Donald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya „‟feeling‟‟ dan didahului 

dengan tanggapan terhadap adannya tujuan, motivasi akan 

menyebabkan terjadinnya suatu perubahan energi pada diri manusia, 

sehingga akan bergayut dengan persoalan gejala kejiwaan, perasaan, 

dan juga emosi, untuk kemudian bertindak atau melakukan sesuatu 
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semua ini di dorong karena adannya tujuan, kebutuhan, atau 

keinginan.
35

 

d. Empati (empathy) 

Empati adalah merasakan yang dirasakan oleh orang lain, mampu 

memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya 

dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang.
36

 

e. Keterampilan Sosial (social skill) 

Keterampilan sosial ialah 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, serta untuk bekerja 

sama dan bekerja dalam team.
37

 

3. Komponen-komponen Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional membantu manusia untuk menentukan kapan 

dan dimana ia bisa mengungkapkan perasaan dan emosinya. Kecerdasan 

emosional juga membantu manusia mengarahkan dan mengendalikan 

emosinya.
38

 

Daniel Goleman mengklasifikasikan kecerdasan emosional menjadi 

lima komponen penting yaitu: mengenali emosi diri, mengelola emosi, 
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memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain dan membina 

hubungan. 

a. Mengenali emosi diri 

Mengenali emosi diri adalah mengetahui apa yang dirasakan 

seseorang pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu 

pengambilan keputusan diri sendiri.
39

 Orang yang memiliki keyakinan 

yang lebih tentang perasaannya adalah orang yang handal bagi kehidupan 

mereka, karena memiliki perasaan lebih tinggi akan perasaan mereka 

yang sesungguhnya, atas pengambilan keputusan masalah pribadi. 

Kemampuan mengenali emosi diri juga merupakan kemampuan 

seseorang dalam mengenali perasaanya sendiri sewaktu perasaan atau 

emosi itu muncul. Ini sering dikatakan sebagai dasar dari kecerdasan 

emosional. Seseorang yang mampu mengenali emosinya sendiri adalah 

bila ia memiliki kepekaan yang tajam atas perasaan mereka yang 

sesunguhnya dan kemudian mengambil keputusan-keputusan secara 

mantap. Misalnya sikap yang diambil dapat menentukan berbagai 

pilihan, seperti memilih sekolah, sahabat, pekerjaan sampai kepada 

pemilihan pasangan hidup.  

b. 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 
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menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan, atau 

ketersinggungan, dan akibat-akibat yang timbul karena gagalnya 

keterampilan emosional dasar. Orang-orang yang buruk kemampuannya 

dalam keterampilan ini akan terus menerus bertarung melawan perasaan 

murung, sementara mereka yang pintar dapat bangkit kembali jauh lebih 

cepat dari kemerosotan dan kejatuhan dalam kehidupan. 

Kemampuan dalam mengelola emosi juga merupakan kemampuan 

seseorang untuk mengendalikan perasaannya sendiri sehingga tidak 

melean akhirnya dapat mempengaruhi perilakunya secara salah. Mungkin 

dapat diibaratkan sebagai seorang pilot pesawat yang dapat membawa 

pesawatnya ke suatu kota tujuan dan kemudian mendaratkanya secara 

mulus. Misalnya, seorang yang sedang marah, maka kemarahan itu tetap 

dapat dikendalikan secara baik, tanpa harus menimbulkan akibat yang 

akhirnya disesalinya di kemudian hari. 

c. Memotivasi diri sendiri 

Memotivasi diri sendiri adalah kemampuan menata emosi sebagai 

alat untuk mencapai tujuan dalam kaitan untuk memberi perhatian, untuk 

memotivasi diri sendiri dan menguasai diri sendiri. Orang-orang yang 

memiliki keterampilan ini cenderung jauh lebih produktif dan efektif 

dalam hal apapun yang mereka kerjakan.
40

 Menurut Goleman, motivasi 

dan emosi pada dasarnya memiliki kesamaan yaitu sama-sama 

menggerakkan. Motivasi menggerakkan manusia untuk meraih sasaran 
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sedangkan emosi menjadi bahan bakar untuk motivasi, dan motivasi pada 

gilirannya menggerakkan persepsi dan membentuk tindakan-tindakan. 

Kemampuan memotivasi diri juga merupakan kemampuan untuk 

memberikan semangat kepada diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang 

baik dan bermanfaat. Dalam hal ini terkandung adanya unsur harapan dan 

optimis yang tinggi, sehingga seseorang memiliki kekuatan semangat 

untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. 

d. Mengenali emosi orang lain 

Mengenali emosi orang lain atau empati adalah kemampuan untuk 

merasakan orang lain, mampu memmahami perspektif mereka, 

menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri dengan 

orang banyak atau masyarakat.
41

 Orang yang memiliki empati lebih 

mampu merangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang 

mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan atau dikehendaki orang lain.
42

 

Kemampuan mengenali emosi orang lain juga merupakan 

kemampuan untuk mengerti perasaan dan kebutuhan orang lain, sehingga 

orang lain akan merasa senang dan dimengerti perasaannya. Anak-anak 

yang memiliki kemampuan ini, sering pula disebut sebagai kemampuan 

berempati, mampu menangkap pesan non-verbal dari orang lain seperti 

nada bicara, gerak-gerik maupun ekspresi wajah dari orang lain tersebut. 

Dengan demikian anak-anak ini akan cenderung disukai orang lain. 
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e. Membina hubungan 

Membina hubungan yaitu kemampuan mengendalikan dan 

menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain, 

cermat membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, 

memahami dan bertindak bijaksana dalam hubungan antar manusia. 

Singkatnya keterampilan sosial merupakan seni mempengaruhi orang 

lain.
43

 

Kemampuan membina hubungan sosial juga merupakan kemampuan 

untuk mengelola emosi orang lain, sehingga tercipta keterampilan sosial 

yamh tinggi dan membuat pergaulan seseorang menjadi lebih luas. Anak-

anak dengan kemampuan ini cenderung mempunyai banyak teman, 

pandai bergaul dan menjadi lebih populer. 

Hal ini dapat kita simpulkan betapa pentingnya kecerdasan 

emosional dikembangkan pada diri siswa atau peserta didik. Karena 

betapa banyak kita jumpai siswa atau peserta didik, dimana mereka 

begitu cerdas disekolah, begitu cemerlang prestasi akademiknya, namun 

bila tidak dapat mengelola emosinya, seperti mudah marah, mudah putus 

asa atau angkuh dan sombong, maka prestasi tersebut tidak akan banyak 

bermanfaat untuk dirinya. Ternyata kecerdasan emosional perlu lebih 

dihargai dan dikembangkan pada siswa atau peserta didik sedini mungkin 

dari tingkat pendidikan usia dini sampai ke perguruan tinggi. Karena hal 

inilah yang mendasari keterampilan seseorang ditengah masyarakat 
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kelak, sehingga akan membuat seluruh potensinya dapat berkembang 

serta lebih optimal.
44

 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosi 

Perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah individu 

memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembangkan potensi yang 

dimiliki tersebut. Sedangkan faktor eksternal adalah dukungan dari 

lingkungan disekitarnya untuk lebih mengoptimalkan dari semua potensi 

yang dimilikinya, terutama kecerdasan emosioanl. 

Goleman mengatakan bahwa kecerdasan emosional juga dipengaruhi 

oleh kedua faktor tersebut, diantaranya faktor otak, faktor keluarga, dan 

faktor lingkungan sekolah. Berdasarkan uraian tersebut, maka faktor-

faktor yang mempengaruhi terbentuknya kecerdasan emosional adalah 

faktor otak, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor 

lingkungan dan dukungan sosial. 

a. Faktor otak 

La Doux mengungkapkan bagaimana arsitektur otak memberi tempat 

istimewa bagi amigdala sebagai penjaga emosi, penjaga yang mampu 

membajak otak. Amigdala adalah spesialis masalah-masalah emosional. 

Apabila amigdala dipisahkan dari bagian-bagian otak lainnya, hasilnya 

adalah ketidakmampuan yang sangat mencolok dalam menangkap makna 

emosi awal suatu peristiwa, tanpa amigdala tampaknya ia kehilangan 
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semua pemahaman tentang perasaan, juga setiap kemampuan merasakan 

perasaan. Amigdala berfungsi sebagai semacam gudang ingatan 

emosional.
45

 

b. Faktor lingkungan keluarga 

Orang tua memegang peranan penting terhadap perkembangan 

keerdasan emosional anak. Goleman berpendapat bahwa lingkungan 

keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak untuk mempelajari 

emosi. Dari keluargalah seorang anak mengenal emosi dan yang paling 

utama adalah orang tua. Jika orang tua salah dalam mengenalkan bentuk 

emosi, maka dampaknya akan sangat fatal terhadap anak.
46

 

c. Faktor lingkungan sekolah 

Lingkungan sekolah merupakan faktor penting kedua setelah 

keluarga, karena dilingkungan sekolah ini anak mendapatkan pendidikan 

lebih lama. Guru memegang peranan penting dalam mengembangkan 

potensi anak melalui beberapa cara, diantaranya melalui teknik, gaya 

kepemimpinan, dan metode mengajar, sehingga kecerdasan emosional 

berkembang secara maksimal. Setelah lingkungan keluarga, kemudian 

lingkungan sekolah mengajarkan anak sebagai individu untuk 

mengembangkan keintelektualan dan bersosialisasi dengan sebayanya, 

sehingga anak dapat berekspresi secara bebas tanpa terlalu banyak diatur 

dan diawasi secara ketat.
47
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d. Faktor lingkungan dan dukungan sosial 

Dukungan dapat berupa perhatian, penghargaan, pujian, nasihat, atau 

penerimaan masyarakat. Semuanya memberikan dukungan psikis atau 

psikologis anak. Dukungan sosial diartikan sebagai suatu hubungan 

imterpersonal yang didalamnya satu atau lebih bantuan dalam bentuk 

fisik atau instrumental, informasi dan pujian. Dukungan sosial cukup 

mengembangkan aspek-aspek kecerdasan emosional anak, sehingga 

memunculkan perasaan berharga dalam mengembangkan kepribadian 

dan kontak sosial.
48

 

 

B. Kecerdasan Spiritual 

1. Pengertian Kecerdasan Spiritual (SQ) 

Banyak  teori  tentang  kecerdasan  ini,  dan  setiap  teori  bertolak  

dari asumsi  yang  berbeda  dalam  memberikan  rumusan  yang  berbeda  

pula. Beberapa  teori  memperlihatkan  kecenderungan  yang  sama,  

bahwa kecerdasan menunjuk  kepada cara individu berbuat, apakah 

berbuat dengan cara  yang cerdas atau kurang cerdas atau tidak  cerdas 

sama sekali. Suatu perbuatan yang cerdas ditandai oleh perbuatan yang 

cepat dan tepat. Cepat dan tepat dalam memahami unsur-unsur yang ada 

dalam suatu situasi, dalam melihat  hubungan  antar  unsur,  dalam 

menarik  kesimpulan  serta  dalam mengambil keputusan atau tindakan.
49

 

Kecerdasan  spiritual  terdiri  dari  gabungan  kata  kecerdasan  dan 
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spiritual.
50

 Kecerdasan adalah perihal cerdas, kesempurnaan 

perkembangan akal  budi  (seperti  kepandaian,  ketajaman  pikiran).
51

 

Kecerdasan  sering diartikan  sebagai  kemampuan  untuk  memecahkan  

masalah  yang  dihadapi, terutama  pemecahan  yang  menuntut  

kemampuan  dan  ketajaman  pikiran. Namun ada juga yang mengartikan 

sebagai kemampuan (Al-Qudrah) dalam memahami  sesuatu  secara  

cepat  dan  sempurna.
52

 Kecerdasan  adalah kapasitas umum dari seorang 

individu yang dapat dilihat pada kesanggupan pikirannya  dengan  

mengatasi  problem  dan  memenuhi  tuntutan  kebutuhan-kebutuhan baru 

dalam kehidupan.
53

 

Kecerdasan adalah pemahaman, kecepatan dan kesempurnaan 

sesuatu. Kecerdasan  tidak  hanya  terbatas  pada  ketajaman  berpikir  

atau  otak  saja, namun  kecerdasan  juga  meliputi  kemampuan  

memecahkan  masalah-masalah  yang  abstrak.  JP.  Chaplin  kemudian  

merumuskan  tiga  dimensi kecerdasan, yaitu: 

a.  Kemampuan  menghadapi  dan  menyesuaikan  diri  terhadap  situasi  

yang baru secara tepat dan efektif. 
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b.  Kemampuan  menggunakan  konsep  yang  abstrak  secara  efektif,  

yang meliputi empat unsur, seperti memahami, berpendapat, mengontrol, 

dan mengkritisi. 

c.  Kemampuan  memahami  pertalian-pertalian  dan  belajar  dengan  

cepat sekali.
54

 

Sedangkan spiritual berasal dari kata “spirit” yang berasal dari 

bahasa latin  yaitu  spritus  yang  berarti  luas  atau  dalam,  keteguhan  

hati  atau keyakinan, energi atau semangat, dan kehidupan.
55

 Spiritual 

sendiri diartikan dengan  kejiwaan,  rohani,  batin,  dan  moral.
56

 

Sedangkan  Menurut  Ary Ginanjar Agustian, kecerdasan spiritual 

adalah: “Kecerdasan  spiritual  adalah  kemampuan  untuk  memberi  

makna  ibadah terhadap  setiap  perilaku  dan  kegiatan.  Melalui  

langkah-langkah  dan pemikiran  yang  bersifat  fitrah  menuju  manusia  

yang  seutuhnya  (hanif) dan  memiliki  pola  pemikiran  tauhidi  

(integralistik)  serta  berprinsip “hanya karena Allah”.
57

 

Sedangkan  Danah  Zohar  dan  Ian  Marshal  mendefinisikan 

kecerdasan  spiritual  (SQ)  sebagai  kecerdasan  untuk  menghadapi  dan  

memecahkan  persoalan  makna  dan  nilai,  yaitu  kecerdasan  untuk 

menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih 

luas dan  kaya,  kecerdasan  untuk  menilai  bahwa  tindakan  atau  jalan  
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hidup seseorang  lebih  bermakna  dibandingkan  dengan  yang  lain.  

Kecerdasan spiritual adalah landasan yang diperlukan untuk 

memfungsikan kecerdasan rasional  dan  kecerdasan  emosional  secara  

efektif.  Bahkan,  kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan tertinggi 

kita.
58

 

Emosional  Spiritual  Quotient  (ESQ)  adalah  sebuah  mekanisme  

sistematis  untuk  mengatur  ketiga  dimensi  manusia,  yaitu  body,  mind  

dan soul  atau  dimensi  fisik,  mental  dan  spiritual  dalam  satu  

kesatuan  yang integral.  Sederhananya,  Emosional  Spiritual  Quotient  

(ESQ)  berbicara tentang  bagaimana  mengatur  tiga  komponen  utama  :  

Iman,  Islam,  Ihsan dalam  keselarasan  dan  kesatuan  tauhid.  Seperti  

kita  ketahui  bahwa  dalam setiap  diri  manusia  ada  titik  Tuhan  (God  

Spot)  yang  didalamnya  terdapat energi berupa percikan sifat-sifat Allah 

Sang Pencipta. Dalam  God Spot  ini bermuara suara hati Ilahiah atau  

self  yang merupakan  collectif unconcious, yang kemudian berpotensi 

besar sebagai kekuatan spiritual. Pada titik ilmiah terjadi  komunikasi  

Ilahiah  yang  senantiasa  memberitahu  apa  saja  yangdiinginkan-Nya.  

Melalui  titik  ini  pula  Ia  memberitahu  larangan-Nya,  agar manusia 

selaras dengan ketentuan alam semesta.
59

 

Dalam Islam, hal-hal  yang berhubungan dengan kecakapan emosi 

dan spiritual  seperti  konsistensi  (istiqomah),  kerendahan  hati  

(tawadhu), berusaha  dan  berserah  diri  (tawakkal),  ketulusan  atau  

                                                           
58

 Danah Zohar dan Ian Marshall, Kecerdasan Spiritual¸ (Bandung : Mizan, 2007), hal. 4 
59

 Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun..., hal. 28 



38 
 

sincerity  (ikhlas), totalitas  (kaffah),  keseimbangan  (tawazun),  

integritas  dan  penyempurnaan (ihsan) itu dinamakan akhlakul 

karimah.
60

 

2. Dasar Kecerdasan Spiritual (SQ) dalam Islam 

Secara  explicit  istilah  SQ  dalam  Islam  secara  normatif  hukum  

Islam memang  tidak  ada,  tetapi  apabila  ditarik  benang  merah  sesuai  

dengan maknanya SQ lebih cenderung atau bermakna kecerdasan ruhiah 

(hati/qalb). Spiritual dalam Islam oleh Al-Ghazali dikenal dengan kata 

“alruh” dimana ia merupakan sifat halus manusia yang dapat menangkap 

segala pengertian dan  ruh  bersifat  ketuhanan.  Dan  ruh  juga  

berhubungan  erat  dengan  hati(qalb).
61

 Ruh  merupakan  rahasia  Allah  

yang  pada  hakikatnya  tidak  bisa diketahui  oleh  manusia.  Sedangkan  

kecerdasan  ruhiyah  sangat  ditentukan oleh upaya untuk memberikan 

dan memberikan pencerahan qalbu (hati).
62

 

Kita  menggunakan  kecerdasan  spiritual  (SQ)  untuk  berhadapam 

dengan masalah eksistensial yaitu saat kita secara pribadi merasa 

terpuruk, terjebak  oleh  kebiasaan,  kekhawatiran  dan  masalah  masa  

lalu  kita  akibat penyakit  dan  kesedihan.  Kecerdasan  spiritual  (SQ)  

menjadikan  kita  sadar bahwa  kita  mempunyai  masalah  eksistensial  

dan  membuat  kita  mampu mengatasinya atau setidak-tidaknya bisa 
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berdamai dengan masalah tersebut. Kecerdasan  spiritual  (SQ)  memberi  

kita  suatu  rasa  yang  “dalam” menyangkut perjuangan hidup.
63

 

3. Ciri-Ciri Kecerdasan Spiritual 

Menurut  Marsha  Sinetar,  pribadi  yang  memiliki  kecerdasan  

spiritual (SQ)  mempunyai  kesadaran  diri  yang  mendalam,  intuisi  dan  

kekuatan keakuan atau  otoritas  tinggi, kecenderungan merasakan 

pengalaman puncak dan bakat-bakat estetis.
64

 Menurut Suhrawardi Al-

Maqtul, ada dua hal untuk mencapai  kecerdasan  spiritual.  Pertama,  

yakni  latihan  yang  bersifat intelektual dan  kedua,  menjalani hidup 

secara spiritual. Latihan intelektual, seperti logika dan metalogis, sangat 

penting dalam membentuk kecerdasan spiritual  ini,  karena  latihan  

tersebut  bisa  mempertajam  dan  menguatkan analisa  atas  ide-ide  atau  

inspirasi  yang  timbul.  Sedangkan  menjalankan kehidupan spiritual, 

seperti ketekunan beribadah, menjalankan hal-hal yang disunnahkan, 

puasa dan menjauhi hal yang subhat, akan  mendorong proses pendakian  

transendental,  menuju  kedekatan  Ilahi,  dimana  wahyu  dan inspirasi 

itu berasal.
65

 

Kecerdasan spiritual ditandai dengan sejumlah ciri, yaitu : 

a.  Mengenal motif kita yang paling dalam 

b.  Memiliki tingkat kesadaran yang tinggi 

c.  Bersikap responsif pada diri yang dalam 

                                                           
63

 Danah Zohar dan Ian Marshall, Kecerdasan Spiritual..., hal. 12 
64

 Monty P. Satiadarma, Fidelis E. Waruwu, Mendidik Kecerdasan..., hal. 46 
65

 Suharsono, Akselerasi Intelegensi Optimalkan : IQ, EQ, dan SQ Secara Islami, (Jakarta 

: Insani Press, 2004),  hal. 227   



40 
 

d.  Mampu memanfaatkan dan mentransendenkan kesulitan 

e.  Sanggup berdiri, menentang dan berbeda dengan orang banyak 

f.  Enggan mengganggu atau menyakiti orang dan makhluk yang lain 

g.  Memperlakukan agama cerdas secara spiritual 

h.  Memperlakukan kematian cerdas secara spiritual.
66

 

Motif  yang  paling  dalam  berkaitan  erat  dengan  motif  kreatif. 

Motif kreatif adalah motif yang menghubungkan kita dengan kecerdasan 

spiritual. Ia tidak terletak pada kreatifitas, tidak bisa dikembangkan lewat 

kecerdasan rasional.  Kecerdasan  rasional  hanya  akan  membantu  

untuk  menganalisis atau  mencari  pemecahan  soal  secara  logis.  

Sedangkan  kecerdasan  emosi adalah  kecerdasan  yang  membantu  kita  

untuk  bisa  menyesuaikan  diri dengan  orang-orang  disekitar  kita,  

berempati  dengan  orang-orang disekeliling kita, untuk bisa bersabar 

menerima orang lain apa adanya, serta bisa mengendalikan diri. 

Untuk  bisa  kreatif,  kita  memerlukan  suatu  kecerdasan,  yaitu 

kecerdasan spiritual. Jadi, motif kreatif adalah motif yang lebih dalam, 

dan salah  satu  ciri  orang  yang  cerdas  secara  spiritual  adalah  orang  

yang mengetahui motifnya yang paling dalam.
67
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4. Indikator-indikator Kecerdasan Spiritual 

Adapun indikator dari tercapainya Kecerdasan Spiritual (SQ) 

seseorang secara optimal diantaranya adalah:
68

 

a. Kemampuan bersikap fleksibel (adaptif secara spontan dan aktif) 

b. Tingkat kesadaran yang tinggi 

c. Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan 

d. Kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit 

e. Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai 

f. Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu 

g. Kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal 

(pandangan “holistic”) 

h. Kecenderungan nyata untuk bertanya “Mengapa?” atau “Bagaimana 

jika?” untuk mencari jawaban-jawaban yang mendasar 

i. Menjadi yang disebut oleh para psikolog sebagai “bidang mandiri” 

yaitu memiliki kemudahan untuk bekerja melawan konvensi 

Sedangkan Dimensi keberagamaan menurut Islam diantaranya: 

a. Dimensi keyakinan atau akidah Islam menunjuk kepada beberapa 

tingkat keyakinan Muslim terhadap kebenaran ajaran-ajaran 

agamanya, terutama yang bersifat fundamental dan dogmatik. Isi 

dimensi keimanan menyangkut keyakinan terhadap Allah ,Malaikat, 

Nabi/Rasul, kitab Allah Swt, surge dan neraka, serta qadha dan 

qadar. 
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b. Dimensi peribadatan (praktik agama) atau syariah menuju kepada 

beberapa tingkat kepatuhan Muslim dalam mengerjakan kegiatan-

kegiatn ritual sebagaimana disuruh dan dianjurkan oleh agamanya. 

Dimensi ini menyangkut pelaksanaan shalat, puasa,zakat,haji, 

membaca Al-Qur‟an, zikir, kurban,iktikaf, dan sebagainya. 

c. Dimensi pengamalan (akhlak) menunjuk pada beberapa tingkatan 

muslim berperilaku yang dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, 

yaitu bagaimana individu berelasi dengan duniannya, terutama 

dengan sesame manusia. Dimensi ini meliputi : perilaku suka 

menolong, bekerjasama dan lain sebagainya.
69

 

Sedangkan menurut Glock & Stark ada lima macam dimensi 

keberagaman, yaitu: 

a. Dimensi keyakinan. Dimensi-dimensi ini berisi pengharapan-

pengharapan dimana orang religius berpegang teguh pada pandangan 

teologis tertentu dan mengikuti kebenaran doktrin –doktrin tersebut. 

b. Dimensi praktik agama. Dimensi ini mencangkup perilaku 

pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang untuk 

menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Praktik-

praktik keagamaan ini terdiri atas dua kelas penting, yaitu: 

1). Ritual, mengacu kepada seperangkat rituis, tindakan keagamaan 

formal an praktik-praktik suci yang semua mengharapkan para 

pemeluk melaksanakannya. 
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2).  Ketaatan, ketaatan dan ritual bagaikan ikan dengan air,meski ada 

perbedaan penting. Ketaatan bersifat spontan, informal,dan khas 

pribadi contohnya diungkapkan dengan sembahyang. 

c.  Dimensi Pengalaman. Dimensi ini berisikan dan memperhatikn fakta 

bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu. 

Dimensi ini berkaitan dengan pengalaman keagamaan,perasaan-

perasaan,persepsi-persepsi, dan sensai-senssi yang dialami seseorang. 

d. Dimensi Pengetahuan Agama. Dimensi ini mengacu pada harapan 

bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memilki sejumlah 

minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, tituis-ritusi, 

kitab suci, dan tradisi-tradisi. Dimensi pengetahuan dan keyakinan 

jelas berkaitan satu sama lain,karena pengetahuan mengenai suatu 

keyakinan adalah syarat bagi penerimanya. Walaupun demikian, 

keyakinan tidak perlu diikuti oleh syarat pengetahuan, juga semua 

pengetahuan agama tidak selalu bersandar pada keyakinan.seseorang 

dapat berkeyakinan kuat tanpa benar-benar memahami agamanya,atau 

kepercayaan bisa kuat atas dasar pengetahuan yang amat sedikit. 

e. Dimensi Pengalaman atau Konsekuensi. Dimensi ni mengacu pada 

identifikasi akibat-akibat keyakinan, paktik,pengalaman, dan 

pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Walaupun agama telah 

menggariskan bagimana sehrusnya seseorang berfikir dan 

bertindak,tapi tidak sepenuhnya jelas sebatas man konsekuansi-
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konsekuensi agama merupakan bagian dari komitmen keagamaan atau 

semata-mata berasal dari agama.
70

 

 

C. Hakekat Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar adalah suatu kegiatan yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

manusia. Sejak lahir, manusia telah mulai melakukan kegiatan belajar 

untuk memenuhi kebutuhan dan sekaligus mengembangkan dirinya. 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada 

diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan 

dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, 

sikap, dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan dan kemampuan. 

Banyak definisi yang diberikan tentang belajar, belajar merupakan 

“Suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pemgalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.” 

Belajar itu senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau 

penampilan, dan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, 

mengamati, mendengar, meniru, dan lain sebagainya. Dan juga belajar itu 

akan lebih baik lagi apabila subjek belajar itu mengalami atau melakukan 

sendiri, sehingga tidak bersifat verbalistik. Belajar adalah suatu perilaku. 

Pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik, sebaliknya 

bila ia tidak belajar maka responnya menurun. 
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Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan 

pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat 

ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuannya, 

pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, keterampilannya, kecakapan 

dan kemampuannya, daya reaksinya, daya penerimaannya dan lain-lain 

aspek yang ada pada individu. Oleh sebab itu belajar adalah proses yang 

aktif, belajar adalah proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada 

disekitar individu. Belajar adalah proses yang diarahkan kepada tujuan, 

proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar adalah proses 

melihat, mengamati, memahami sesuatu. Apabila kita berbicara tentang 

belajar maka kita berbicara bagaimana mengubah tingkah laku 

seseorang.
71

 

Banyak dari para ahli yang menyebutkan tentang pengertian hasil 

belajar, diantaranya: 

a. Menurut Winkel, hasil belajar adalah perubahan yang 

mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya.
72

 

b. Menurut A.J. romizowski, hasil belajar merupakan keluaran 

(outputs) dari suatu sistem pemrosesan masuka (input).
73

 

c. Menurut Abdurrahman, hasil belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar, belajar itu sendiri 

merupakan suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap.
74
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Hasil belajar adalah usaha-usaha yang dilakukan seeorang melalui 

perbuatan belajar, sehingga memperoleh hasil dalam bentuk tingkah laku 

yang baru atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hasil belajar 

adalah tingkat penguasaan siswa setelah proses belajar mengajar sesuai 

dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 

Menurut Sudjana hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Horward 

Kingsley membagi tiga macam hasil belajar, yakni (a) keterampilan dan 

kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, (c) sikap dan cita-cita. Gagne 

membagi lima kategori hasil belajar, yakni (a) informal verbal, (b) 

keterampilan intelektual, (c) strategi kognitif, (d) sikap, dan (e) 

keterampilan motoris. Dalam sistem pendidikan nasional menggunakan 

kalasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar 

membaginya menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan 

ranah psikomotoris. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan 

berfikir, ranah afektif berhubungan dengan kemampuan perasaan, sikap, 

dan kepribadian, sedangkan ranah psikomotor berhubungan dengan 

persoalan keterampilan, motorik yang dikendalikan oleh kematangan 

psikologis.
75

 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Merujuk pemikiran 

Gagne, hasil belajar berupa: 
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a. Informasi verbal yaitu kemampuan mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan, maupun tertulis. Kemampuan 

merespon secara spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan 

tersebut tidak memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah, 

maupun penerapan aturan. 

b. Kemampuan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep 

dan lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan 

mengategorisasi, kemampuan analitis-sintesis fakta konsep dan 

mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual 

merupakan kemampuan melakukan aktifitas kognitif bersifat khas. 

c. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktifitas kognitif sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan 

konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah. 

d. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian 

gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud 

otomatisme gerak jasmani. 

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. 

Menurut Bloom, hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge (pengetahuan, 

ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), 

aplication (menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan 
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hubungan), syhthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk 

bangunan baru), dan evaluation (menilai). Domain afektif adalah 

receiving (sikap menerima), responding (memberikan respons), valuing 

(nilai), organization (organisasi), characterization (karakterisasi). 

Domain psikomotor meliputi initiatory, pre-routine, dan rountinized. 

Psikomotor juga mencakup keterampilan prodiktif, teknik, fisik, sosial, 

manajerial, dan intelektual. Sementara menurut Lindgren hasil 

pembelajaran meliputi kecakapan, informasi, pengertian, dan sikap. Yang 

harus diingat, hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan 

bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Artinya, hasil 

pembelajaran yang dikategorisasikan oleh para pakar pendidikan 

sebagaimana tersebut diatas tidak dilihat secara fragmentaris atau 

terpisah, melainkan komprehensif.
76

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor dari 

dalam diri siswa, dan faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor 

lingkungan. Menurut Slameto faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

adalah sebagai berikut: 

a. Faktor-faktor Internal 

1) Jasmaniah (kesehatan, cacat, tubuh) 

2) Psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, kesiapan) 
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3) Kelelahan 

b. Faktor-faktor Eksternal 

1) Keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, 

suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, 

latar belakang kebudayaan) 

2) Sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, 

relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu 

sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, 

metode belajar, tugas rumah) 

3) Masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, media, teman 

bergaul, bentuk kehidupan masyarakat) 

Menurut Caroll dalam R. Angkowo & A. Kosasih, bahwa hasil belajar 

siswa dipengaruhi oleh lima faktor yaitu: 

a. Bakat belajar. 

b. Waktu yang tersedia untuk belajar. 

c. Kemampuan individu. 

d. Kualitas pengajaran. 

e. Lingkungan. 

Clark dalam Nana Sudjana & Ahmad Rivai mengungkapkan bahwa 

hasil belajar siswa di sekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa 

dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan. Sedangkan menurut Sardiman, 

faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah faktor intern (dari 

dalam) diri siswa dan faktor ekstern (dari luar) siswa. Berkaitan dengan 
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faktor dari dalam diri siswa, selain faktor kemampuan, ada juga faktor 

lain yaitu motivasi minat, perhatian, sikap, kebiasaan belajar, ketekunan, 

kondisi sosial ekonomi, kondisi fisik dan psikis. Kahadiran faktor 

psikolgis dalam belajar akan memberikan andil yang cukup penting. 

Faktor-faktor psikologis akan senantiasa memberikan landasan dan 

kemudahan dalam upaya mencapai tujuan belajar secara optimal. 

Thomas F. Staton dalam Sardiman menguraikan enam macam faktor 

psikologis yaitu: 

a. Motivasi 

b. Konsentrasi 

c. Reaksi 

d. Organisasi 

e. Pemahaman 

f. Ulangan 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpilkan bahwa 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah faktor internal 

siswa anatara lain kemampuan yang dimiliki siswa tentang materi yang 

akan disampaikan, sedangkan faktor eksternal antara lain strategi 

pembelajaran yang digunakan guru di dalam proses belajar mengajar.
77

 

3. Tipe Hasil Belajar 

Telah dijelaskan bahwa tujuan hasil belajar adalah perubahan yang 

positif pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Disini peneliti 
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hanya membahas mengenai aspek kognitif. Berikut ini dikemukakan 

unsur-unsur yang terdapat dalam aspek kognitif: 

a. Tipe hasil belajar bidang kognitif, yaitu:
78

 

1) Tipe hasil belajar pengetahuan hafalan 

Tipe hasil belajar ini termasuk tipe hasil belajar tingkat rendah jika 

dibandingkan dengan tipe hasil belajar lainnya. Namun demikian, 

tipe hasil belajar ini penting sebagai persyaratan untuk menguasai 

dan mempelajari tipe hasil belajar lain yang lebih tinggi. 

2) Tipe hasil belajar pemahaman 

Pemahaman memerlukan kemampuan menangkap makna atau arti 

dari suatu konsep. Untuk itu maka diperlukan adanya hubungan 

atau peraturan antara konsep dengan makna yang ada dalam konsep 

tersebut. 

3) Tipe hasil belajar penerapan (aplikasi) 

Aplikasi adalah kesanggupan menerapkan dan mengabstraksi suatu 

konsep, ide, rumus, hukum, dalam situasi yang baru. 

4) Tipe hasil belajar analisis 

Analisis adalah kesanggupan memecah, mengurai, suatu integritas 

(kesatuan yang utuh) menjadi bagian-bagian yang mempunyai arti 

atau mempunyai tingkatan. 
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5) Tipe hasil belajar sintetis 

Sintetis adalah lawan analisis yaitu kesanggupan menyatukan 

bagian-bagian menjadi satu integritas. Jadi sintesis sudah barang 

tentu memerlukan kemampuan hafalan, pemahaman, aplikasi, dan 

analisis. 

6) Tipe hasil belajar evaluasi 

Evaluasi adalah kesanggupan memberi keputusan tentang nilai 

suatu berdasarkan kebijakan yang dimilikinya, dan kriteria yang 

dipakainya. Tipe belajar ini dikategorikan paling tinggi dan 

terkandung semua tipe hasil belajar yang telah disebutkan 

sebelumnya. 

4. Indikator Hasil Belajar 

Sebagian besar kalangan guru sulit menjelaskan apakah pembelajaran 

yang telah dilakukan berhasil atau tidak. Untuk mengetahui keberhasilan 

suatu pembelajaran seorang guru harus mengetahui kriteria hasil belajar, 

setelah itu guru bisa menetapkan suatu alat untuk menaikkan 

keberhasilan dari pembelajarnnya tersebut. Menurut Sudjana kriteria 

hasil belajar ada dua yaitu: 

a. Kriteria ditinjau dari sudut prosesnya 

Kriteria ini menekankan kepada pembelajaran sebagai suatu proses 

yang merupakan interaksi dinamis sehingga siswa sebagai subjek 

mampu mengembangkan potensinya melalui belajar sendiri. Untuk 
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mengukur keberhasilan pembelajaran dari sudut prosesnya dapat 

dikaji melalui beberapa persoalan di bawah ini : 

1) Apakah pembelajaran direncanakan dan dipersiapkan terlebih 

dahulu oleh guru dengan melibatkan siswa secara sistematik? 

2) Apakah kegiatan siswa belajar dimotivasi guru sehingga dia 

melakukan kegiatan belajar dengan penuh kesabaran, 

kesungguhan, dan tanpa paksaan untuk memperoleh tingkat 

penguasaan, pengetahuan, kemampuan serta sikap yang 

dikehendaki dari pembelajaran itu? 

3) Apakah guru memakai multimedia? 

4) Apakah siswa mempunyai kesempatan untuk mengontrol dan 

menilai sendiri hasil belajar yang dicapainya? 

5) Apakah proses pembelajaran dapat melibatkan semua siswa 

dalam kelas? 

6) Apakah suasana pembelajaran cukup menyenangkan dan 

merangsang siswa belajar? 

7) Apakah kelas memiliki sarana belajar yang cukup kaya, sehingga 

menjadi laboratorium belajar?
79

 

b. Kriteria ditinjau dari hasilnya 

Selain dari segi proses keberhasilan pembelajaran dapat dilihat dari 

hasil. Berikut ini adalah beberapa persoalan yang dapat 
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dipertimbangkan dalam menentukan keberhasilan pembelajaran 

ditinjau dari segi hasil yang dicapai siswa: 

1) Apakah hasil belajar yang diperoleh siswa dari proses 

pembelajaran nampak dalam bentuk perubahan tingkah laku 

secara menyeluruh? 

2) Apakah hasil belajar yang diperoleh siswa dari proses 

pembelajaran dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa? 

3) Apakah hasil belajar yang diperoleh siswa tahan lama diingat dan 

mengendap dalam pikirannya, serta cukup mempengaruhi 

perilaku dirinya? 

4) Apakah yakin bahwa perubahan yang ditunjukkan oleh siswa 

merupakan akibat dari proses pembelajaran?
80

 

 

D. Aqidah Akhlak 

1. Pengertian Akidah Akhlak 

Kata aqidah, menurut bahasa berasal dari bahasa arab: aqada-yaqidu-

uqdatan-qaidatan artinya ikatan atau perjanjian. Maksudnya sesuatu yang 

menjadi tempat bagi hati nurani terikat kepadanya.
81

 

Istilah aqidah di dalam istilah umum disepakati untuk menyebut 

“keputusan pikiran yang mantap, benar maupun salah”.
82

 Sedangkan 

dalam Pendidikan Agama Islam, “inti akidah adalah percaya dan 

pengakuan terhadap keesaan Allah atau yang disebut tauhid yang 
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merupakan landasan keimanan terhadap keimanan lainya seperti keimanan 

terhadap malaikat, rasul, kitab, hari akhirat serta qadha dan qadhar”.
83

 

Pengertian akhlak secara bahasa (linguistik), kata akhlak berasal dari 

bahasa arab, yaitu isim masdar (bentuk infinif) dari kata akhlak, yukhliqu, 

ikhlakan, yang berarti al-sajiyah (perangai), al-thabiah (kelakuan), tabiat 

(watak dasar), al-‘adat (kebiasaan, kedzaliman), al-maru’ah (peradaban 

yang baik), dan al-din (agama).
84

 

Akhlak ditinjau dari segi etimologi adalah bentuk jama‟ dari kata 

khulk yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.
85

 

Dengan demikian, akhlak dapat dikatakan sebagai sifat yang tertanam 

dalam jiwa yang melahirkan macam-macam perubahan baik atau buruk, 

tanpa membutuhkan pemikiran atau pertimbangan.
86

 Dengan kata lain, 

akhlak merupakan suatu perbuatan yang berasal dari hasil kebiasaan. 

Selanjutnya menurut Imam Ghazali ”akhlak adalah suatu istilah 

tentang bentuk batin yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorong 

seseorang berbuat (bertingkah laku), bukan karena suatu pemikiran dan 

bukan pula karena suatu pertimbangan”.
87

 Pendapat senada juga 

dikemukakan dalam mujama al wasih. Ibrahim Anis dalam bukunya 

Aminudin dkk, ”akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa dengannya 
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lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan 

pemikiran dan pertimbangan.
88

 

Hasil akhlak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akhlak baik dan 

akhlak buruk. Diantara apara ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai 

tolak ukur akhlak baik dan akhlak yang buruk. Hal ini karena nilai baik 

dan buruk itu relatif dan bersifat subyektif. Tapi dalam ajaran Islam, 

perbuatan lahir itu merupakan hasil dari perbuatan batin yaitu niat, seperti 

yang tercantum pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: 

ًَُم ِبا انُِ ًَا ْاأَلْع َٕٖ )يحفق عهيّ(ِإََ ًَا ِنُكٍم اْيِرٍإ َيا ََ ََ َِٔإ َياِت   

Artinya: Segala perbuatan selalu mempunyai niat. Dan suatu 

perbuatan itu dinilai sesuai dengan niatnya. (HR. Bukhari-Muslim). 

Menilai perbuatan manusia itu tidak mudah karena niat itu merupakan 

perbuatan batin. Untuk memudahkan pengukuran baik atau tidaknya 

akhlak manusia telah membuat aturan-aturan yang tidak tertulis. Aturan 

tersebut dibuat tidak selalu sama antara satu komunitas dengan komunitas 

yang lain. 

Ajaran Islam telah sempurna mengupas masalah akhlak. Berbagai 

macam akhlak baik telah diajarkan dalam Islam seperti yang telah 

dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya sehari-hari, 

seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi: 

ًَِى َيَكا ِرَو  ًَا ُبِعْثُث ِنُأَج   ِِق )رٔاِ انهيٓ(ٗ(اْنَأْخاَلِإََ
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Artinya: Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan 

akhlak. (HR. Baihaqi) 

Allah SWT telah menjanjikan balasan yang setimpal terhadap manusia 

yang mengerjakan amal shalih, seperti firman Allah SWT dalam Al quran 

aurah An Nahl ayat 97: 

ُّ َحَيًٕة َطِيَهًة  ٌٍ َفَهُُْحِيَيَُ َٕ ُيْؤِي ُْ َٔ ََْثٗ  ْٔ ُأ ٍْ َذَكٍر َا ًَِم َصاِنًحا ِي ٍْ َع َي

ْٕا  ٍِ َياَكاَُ ُْْى ِبَاْحَس ُْٓى َاْجَر َُْجِزَيَُ ٌَََٔن ْٕ ًَُه َيْع        

Artinya: Barang siapa mengerjakan amal shalih baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka Kami akan 

memberikannya kehidupan yang baik dan akan Kami berikan balasan 

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan. (QS. An-Nahl:97) 

Berdasarkan rumusan di atas, maka yang dimaksud dengan akidah 

akhlak adalah suatu kepercayaan seseorang sehingga menciptakan 

kesadaran diri manusia tersebut untuk berpegang teguh kepada norma dan 

nilai-nilai budi pekerti yang luhur tanpa membutuhkan pertimbangan dan 

pemikiran, sehingga muncullah kebiasaan-kebiasaan dari seseorang 

tersebut dalam bertingkah laku. 

2. Dasar dan Tujuan Akidah Akhlak 

a. Dasar akidah akhlak 

Dasar dari akidah akhlak  adalah “Al quran dan As Sunnah”. Di 

dalam Al quran dan As Sunnah terdapat banyak ayat yang 
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menjelaskan pokok akidah akhlak. Dalam Al quran dan As Sunnah itu 

juga dijadikan dasar atau landasan untuk akhlak, disebutkan dalam 

firman Allah SWT: 

ٌَ َي ٍْ َكا ًَ ٌَٕة َحَسٌَُة ِن ِّ ُأْس ِْٕل اَنه ٌَ َنُكْى ِفٗ َرُس َْٕو اْنأِخَر َنَ(ْد َكا َٔاْنَي  َّ ْٕا َنه ْرُج

َّ َكِثْيًرا  ََٔذَكَراَنه  

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak 

menyebut Allah. (QS. Al-Ahzab (33):21)
89

 

b. Tujuan akidah akhlak 

Tujuan merupakan suatu titik arah yang dikehendaki, maka tujuan 

dari akidah akhlak adalah terciptanya insane kamil yaitu manusia 

semourna yang memiliki jiwa maupun perbuatan yang sesuai dengan 

tuntunan Al quran dan As Sunnah. Adapun tujuan dari mata pelajaran 

akidah akhlak adalah sebagai berikut: 

1. Menumbuh kembangkan akidah akhlak melalui pemberian, 

pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, 

pengalaman, pembiasaan serta pengalaman peserta didik tentang 

akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus 

berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Swt. 

2. Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan 

menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari baik 
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dalam kehidupan individu maupun social, sebagai manifestasi 

dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. 

3. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

Ada beberapa ruang lingkup pelajaran aqidah akhlak menurut Moh. 

Rifa‟i yaitu:
90

 

a. Hubungan manusia dengan Allah 

b. Hubungan vertikal antara manusia dengan Khaliqnya mencakup dari 

segi aqidah yabg meliputi : Iman kepada Allah, Iman kepada malaikat-

malaikat-Nya, Iman kepada kitab-kitab-Nya, Iman kepada Rasul-Nya, 

Iman kepada hari akhir dan Iman kepada Qadha dan Qodar-Nya. 

c. Hubungan manusia dengan manusia 

d. Materi yang dipelajari meliputi : akhlak dalam pergaulan hidup sesama 

manusia, kewajiban membiasakan berakhlak yang baik terhadap diri 

sendiri dan orang lain, serta menjauhi akhlak yang buruk. 

e. Hubungan manusia dengan lingkungannya 

f. Materi yang dipelajari meliputi : akhlak manusia terhadap alam 

lingkungannya, baik lingkungan dalam arti luas maupun makhluk 

hidup selainmanusia, yaitu binatang dan tumbuh-tumbuhan. 

Sedangkan menurut Departemen Agama, pendidikan aqidah akhlak di 

Madrasah Tsanawiyah cakupan pembahasannya antara lain sebagai berikut 

:
91
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a. Aspek aqidah, terdiri atas keimanan kepada sifat wajib, mustahil dan 

jaizAllah, keimanan kepada kitab Allah, Rasul Allah, sifat-sifat, 

mu‟jizatnya dan hari kiamat. 

b. Aspek akhlak terpuji yang terdiri atas khauf, raja‟, taubat, tawadhu, 

ikhlas, bertauhid, inovatif, kreatif, percaya diri, tekad yang kuat, 

ta‟aruf, ta‟awun, tafahum, tasamuh, jujur, adil, amanah, menepati janji 

dan bermusyawarah. 

c. Aspek akhlak tercela meliputi kompetisi dasar kufur, syirik, munafik, 

namimah dan ghadab. 

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa pelajaran aqidah 

akhlak tidak hanya mencakup hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi 

meliputi hubungan baik manusia dengan sesama manusia dan hubungan 

manusia dengan lingkungannya. Sehingga terwujudlah kayakinan yang 

kuat yang pada akhirnya terbentuklah akhlak yang luhur yakni akhlak 

terpuji. 

E. Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual Dengan 

Hasil Belajar Akidah Akhlak Siswa Kelas VII Di MTs Negeri Bandung 

Tulungagung 

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, perkembangan 

kecerdasan anak pun sangat dipengaruhi oleh berbagai rangsangan-

rangsangan mental yang kaya sejak usia dini. Di samping guru, orang tua pun 

memegang peranan penting bagi usaha pengembangan potensi tersebut secara 
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optimal. Dalam hal ini tentu dibutuhkan suatu kesungguhan dan para orang 

tua untuk secara tekun dan rendah hati melakukan hal yang terbaik bagi 

putra-putrinya.
92

 

Konsepsi Goleman mengenai EQ memberikan spesifikasi dua puluh 

kompetensi yang berbeda, dan dengannya dia berpandangan yang substansial 

lebih luas mengenai EQ diri pada yang diberikan oleh Salovey dan Mayer. 

Secara khusus, beberapa kompetensi yang diidentifikasikan oleh Goleman 

mungkin tidak secara nyata merupakan kemampuan dalam semua hal (dan 

oleh karenanya tidak akan secara teknis memberikan kualifikasi sebagai satu 

jenis kecerdasan), tetapi lebih dari itu dapat mencerminkan kepribadian. 

Sejumlah penelitian terbaru mengenai otak manusia semakin 

memperkuat keyakinan bahwa emosi mempunyai hubungan yang besar dalam 

menentukan keberhasilan belajar anak. Penelitian Le Doux misalnya 

menunjukkan betapa pentingnya integrasi antara emosi dan akal dalam 

kegiatan belajar. Tanpa keterlibatan emosi, kegiatan saraf otak akan 

berkurang dari yang dibutuhkan untuk menyimpan memori. Demikian 

pentingya faktor emosi dalam menentukan keberhasilan belajar anak, maka 

De Poter Reardon & Singer Nourie dalam buku mereka yang sangat terkenal 

Quantum Teaching Orchestrating Student Succes menyarankan agar guru 

memahami emosi para siswa mereka. Dengan memperhatikan dan memahami 
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emosi siswa, akan dapat membantu guru mempercepat proses pembelajaran 

yang lebih bermakna dan permanen.
93

 

Melihat manfaatnya yang begitu besar dalam menunjang kesuksesan 

hidup seseorang, tentunya kecerdasan emosional juga mempengaruhi dalam 

berbagai aktivitas belajar. 

Nggermanto dalam Suroso mengatakan bahwa 80% kecakapan umum 

yang menjadikan seseorang berprestasi istimewa adalah kecerdasan emosi. 

Zohar dan Marshall menjelaskan bahwa SQ adalah landasan yang 

diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Bahkan SQ 

merupakan kecerdasan tertinggi. IQ dan EQ, terpisah atau bersama-sama, 

tidak cukup untuk menjelaskan keseluruhan kompleksitas kecerdasan 

manusia dan juga kekayaan jiwa serta imajinasinya. Menurut Yadi Purwanto, 

ada dua aspek hal yang dianggap penting oleh Zohar dan Marshall, yaitu 

aspek nilai dan makna sebagai unsur penting dari SQ. hal ini terlihat dari 

beberapa ungkapan Zohar dan Marshall diantaranya: 

1) SQ adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan masalah 

makna dan nilai 

2) SQ adalah kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup manusia 

dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. 

3) SQ adalah kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup 

seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. 

                                                           
93

 Desmita, Psikologi Perkembangan…, hal. 172-173 



63 
 

4) SQ adalah kecerdasan yang tidak hanya untuk mengetahui nilai-nilai 

baru. 

SQ adalah suatu kemampuan yang sama tuanya dengan umat manusia. 

Untuk mengetahui secara pasti bagaimana perkembangan SQ dalam setiap 

tahap perkembangan manusia, belum tersedia data penelitian yang bias 

dijadikan pedoman. Hal ini dapat dimengerti, karena SQ merupakan konsep 

baru dalam khasanah psikologi. 

Meskipun demikian, yang pasti adalah anak-anak telah memiliki dasar-

dasar kemampuan SQ yang dibawanya sejak lahir. Untuk mengembangkan 

kemampuan ini, pendidikan mempunyai peran yang sangat penting. Oleh 

karena itu, untuk melahirkan manusia yang ber-SQ tinggi, dibutuhkan 

pendidikan yang tidak hanya memperhatikan pengembangan aspek IQ saja 

melainkan sekaligus EQ dan SQ.
94

 Kecerdasan emosi (EQ) , kecerdasan 

spiritual (SQ) dan kecerdasan intelektual (IQ) akan berfungsi maksimal jika 

saling berkaitan erat satu sama lain.
95

 

Untuk itu, sesuai dengan konsep SQ yang digagas oleh Zohar dan 

Marshall, pendidikan agama nampaknya harus terus dipertahankan sebagai 

bagian penting dari program-program pendidikan yang diberikan sekolah-

sekolah.
96

 

 Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual mempunyai hubungan yang besar 
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dalam pencapaian kesuksesan hidup seseorang termasuk dalam mencapai 

hasil belajar yang baik khususnya dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. 

  

F. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan  penelusuran  peneliti  tentang  fokus  penelitian  yang  akan 

dilakukan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki 

keterkaitan dengan Kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual dengan 

hasil belajar akidah akhlak, yakni: 

1. Munir, Sirojul. 2011.  Korelasi Antara Prestasi Belajar Aqidah Akhlak 

Dan Kecerdasan  Spiritual  Siswa  Kelas  XI  Madrasah  Aliyah  Negeri  

Rembang. Skripsi.  Fakultas  Tarbiyah.  Institut  Agama  Islam  Negeri  

Walisongo Semarang. 

2. Siti  Humaeroh  dengan  judul  “Pengaruh  Kecerdasan  Emosional 

Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Pada Siswa SMP 

Muhammadiyah 17  Ciputat”.  Hal  ini  berdasarkan  pada  perhitungan  

“𝑟”  terkait  Pengaruh Tingkat  Kecerdasan  Emosional  terhadap  

Prestasi  Belajar  Pendidikan  AgamaIslam Siswa , maka nilai “r  ” yang 

diperoleh dalam perhitungan  𝑟𝑥𝑦= 0,844   adalah lebih besar dari pad 

rtabelpada taraf signifikan 5% sebesar 0,34 , maka Hipotesis  Alternatif  

(𝐻𝑎)  diterima  dan  Hipotesis  Nihil  (𝐻0)  ditolak.Dengan demikian 

terdapat pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Prestasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam Pada Siswa SMP Muhammadiyah 17 Ciputat. 
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3. Afifah, Hanik. 2011. Pengaruh Kecerdasan Spiritual terhadap Prestasi 

Belajar Aqidah Akhlak Siswa di MI I‟anatul Athfal Cengkalsewu 

Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2010/2011. Skripsi. 

Fakultas Tarbiyah. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 

4. Muhammad Saifullah Mahyudin dengan judul “Pengaruh Kecerdasan 

Emosional dan Kecerdasan Spiritual Terhap Prestasi Belajar Matematika 

pada Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tulungagung 

Tahun 2010/2011. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan bahwa 

besarnya pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual 

terhadap prestasi belajar matematika sebesar 13,7% sedangkan sisanya 

80,3% dipengaruhi oleh variabel lain, selain kecerdasan emosional dan 

kecerdasan spiritual tersebut. Dari sini menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional dan kecerdasan 

spiritual terhadap prestasi belajar matematika siswa siswa kelas XI 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tulungagung Tahun 2010/2011. 

5. Indah Riani dengan judul “Pengaruh Kecerdasan Intelegensi dan 

Kecerdasan Spiritual terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas 

VII MTsN Kandat Balong Ringinrejo Kediri Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Hasil analisis dapat dilihat pada taraf nilai Sig. kreativitas siswa 

0,024<0,050, artinya “Ada pengaruh tingkat kecerdasan spiritual 

terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII MTsN Kandat 

Balong Ringinrejo Kediri tahun ajaran 2012/2013”. 
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6. Lubis Marzuki dengan judul ”Pengaruh Tingkat Kecerdasan Emosional 

dan Motivasi Terhadap Hasil Belajar Matematika Materi Keliling dan 

Luas Bangun Segi Empat Pada Siswa Kelas VII MTsN Tunggangri 

Kalidawir Tulungagung tahun ajaran 2013/2014”. Hasil analisis 

diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔=6,895 dan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙=4,08 yaitu pada taraf signifikansi 

5% untuk jumlah responden (N) sebanyak 40. Karena 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

atau 6,895>4,08 maka 𝐻0 ditolak. Sebagai konsekuensi ditolaknya 𝐻0 

maka 𝐻1 yang diajukan diterima. Dengan diterimanya 𝐻1 yang diajukan 

pada penelitian ini menunjukkan bahwa “Ada pengaruh tingkat 

kecerdasan emosional terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII 

MTsN Tunggangri tahun ajaran 2013/2014”. 

Tabel 2.1 

Tabel Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Metode Hasil Penelitian 

1. Sirojul 

Munir 

Korelasi  Antara  

Prestasi  Belajar  

Aqidah  Akhlak  

Dan  Kecerdasan  

Spiritual  Siswa  

Kelas  XI Madrasah 

Aliyah  Negeri 

Rembang. 

 

Kuantitatif 1.Tingkat  prestasi  

belajar  akidah akhlak  

siswa  kelas  XI  MAN 

Rembang dalam 

kategori sedang. 

2.Tingkat kecerdasan 

spiritual siswa  kelas  

XI  MAN  Rembang 

dalam kategori sedang. 

3. Terdapat  atau  ada  
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hubungan positif  antara  

prestasi   

belajar aqidah  akhlak  

dan  kecerdasan 

spiritual  siswa  kelas  

XI  MAN  

Rembang. 

2.  Siti 

Humaeroh 

Pengaruh Kecerdasan 

Emosional Terhadap 

PrestasiBelajar 

Pendidikan Agama 

Islam Pada Siswa SMP 

Muhammadiyah 17 

Ciputat. 

Kuantitatif Hal ini berdasarkan pada 

perhitungan “𝑟” terkait 

Pengaruh Tingkat 

Kecerdasan Emosional 

terhadap Prestasi Belajar 

Pendidikan Agama 

Islam Siswa , maka nilai 

“r ” yang diperoleh 

dalam perhitungan  

𝑟𝑥𝑦= 0,844 adalah lebih 

besar dari pada 

rtabelpada taraf 

signifikan 5% sebesar 

0,34 , maka Hipotesis 

Alternatif (𝐻𝑎) diterima 

dan Hipotesis Nihil (𝐻0) 

ditolak. Dengan 

demikian terdapat 



68 
 

pengaruh Kecerdasan 

Emosional Terhadap 

Prestasi Belajar 

Pendidikan Agama 

Islam Pada Siswa SMP 

Muhammadiyah 17  

Ciputat. 

3. Hanik 

Afifah 

 

Pengaruh Kecerdasan 

Spiritual terhadap  

Prestasi Belajar Aqidah 

Akhlak Siswa di MI 

I‟anatul Athfal 

Cengkalsewu 

Kecamatan Sukolilo 

Kabupaten Pati Tahun 

Pelajaran 2010/2011. 

Kuantitatif 1. Kecerdasan siswa 

dalam kategori baik. 

2. Rata-rata prestasi 

belajaraqidah akhlak 

dalam kategori baik. 

3. Terdapat korelasi 

positif antara kedua 

variabel yakni 

kecerdasan spiritual dan 

prestasi belajar aqidah 

akhlak siswa di MI 

I‟anatul Athfal 

Cengkalsewu 

Kecamatan Sukolilo 

Kabupaten Pati. 

4. Muhammad 

Saifullah 

Mahyudin  

Pengaruh Kecerdasan 

Emosional dan 

Kecerdasan Spiritual 

Kuantitatif Berdasarkan analisis 

data yang telah 

dilakukan bahwa 
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 Terhap Prestasi Belajar 

Matematika pada 

Siswa Kelas XI 

Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN) 2 

Tulungagung Tahun 

2010/2011  

 

besarnya pengaruh 

kecerdasan emosional 

dan kecerdasan spiritual 

terhadap prestasi belajar 

matematika sebesar 

13,7% sedangkan 

sisanya 80,3% 

dipengaruhi oleh 

variabel lain, selain 

kecerdasan emosional 

dan kecerdasan spiritual 

tersebut. Dari sini 

menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang 

signifikan antara 

kecerdasan emosional 

dan kecerdasan spiritual 

terhadap prestasi belajar 

matematika siswa siswa 

kelas XI Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) 2 

Tulungagung Tahun 

2010/2011  

5. Indah Riani  

 

Pengaruh Kecerdasan 

Intelegensi dan 

Kuantitatif Hasil analisis dapat 

dilihat pada taraf nilai 
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Kecerdasan Spiritual 

terhadap Prestasi 

Belajar Matematika 

Siswa Kelas VII MTsN 

Kandat Balong 

Ringinrejo Kediri 

Tahun Pelajaran 

2012/2013  

 

Sig. kreativitas siswa 

0,024<0,050, artinya 

“Ada pengaruh tingkat 

kecerdasan spiritual 

terhadap prestasi belajar 

matematika siswa kelas 

VII MTsN Kandat 

Balong Ringinrejo 

Kediri tahun ajaran 

2012/2013”  

 

6. Lubis 

Marzuki  

 

Pengaruh Tingkat 

Kecerdasan Emosional 

dan Motivasi Terhadap 

Hasil Belajar 

Matematika Materi 

Keliling dan Luas 

Bangun Segi Empat 

Pada Siswa Kelas VII 

MTsN Tunggangri 

Kalidawir 

Tulungagung tahun 

ajaran 2013/2014”.  

 

Kuantitatif Hasil analisis diperoleh 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔=6,895 dan 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙=4,08 yaitu pada 

taraf signifikansi 5% 

untuk jumlah responden 

(N) sebanyak 40. Karena 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau 

6,895>4,08 maka 𝐻0 

ditolak. Sebagai 

konsekuensi ditolaknya 

𝐻0 maka 𝐻1 yang 

diajukan diterima. 

Dengan diterimanya 𝐻1 

yang diajukan pada 
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penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

“Ada pengaruh tingkat 

kecerdasan emosional 

terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas 

VII MTsN Tunggangri 

tahun ajaran 

2013/2014”. 

 

G. Kerangka Berfikir 

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting. 
97

 

Kerangka berpikir dibuat untuk mempermudah dalam mengetahui 

hubungan antar variabel. Pembahasan dalam kerangka berpikir ini 

menghubungkan antara kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual 

dengan hasil belajar Akidah Akhlak. Beberapa penjelasan diatas memberikan 

suatu model kerangka berpikir sebagai berikut: 
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Keterangan:  

X1: Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan 

Emosional 

X1 

Kecerdasan Spiritual 

X2 

Hasil Belajar 

Akidah Akhlak (Y) 

  

 

y 

X1 

X2 

Y 

 

r3 

r1 

 

r2 
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X2: Kecerdasan Spiritual 

Y  : Hasil Belajar Akidah Akhlak 

Setiap siswa atau individu pastilah punya keinginan untuk memperoleh 

hasil belajar yang lebih baik dalam hal ini adalah hasil belajar akidah akhlak. 

Untuk itu dalam mencapai tujuan atau keinginan tersebut setelah peneliti 

amati ternyata ada sebuah permasalahan yang perlu diperhatikan. Banyak 

faktor yang dianggap mempengaruhi hasil belajar, dalam hal ini adalah 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual siswa itu sendiri. 

Seperti bagan yang telah peneliti gambarkan diatas, kecerdasan emosional 

dan kecerdasan spiritual berpengaruh dengan hasil belajar . Kecerdasan 

emosional dan kecerdasan spiritual akan memegang peranan yang penting 

dalam terjadinya proses belajar siswa. Kecerdasan emosional dan kecerdasan 

spiritual anak yang baik dan stabil hal ini dapat dilihat dari cara berpakaian 

siswa, sikap siswa pada guru, periang dan mudah bergaul.  

Kecerdasan emosional dan spiritual siswa yang baik tersebut tentunya 

akan menciptakan atau melahirkan suasana lingkungan belajar yang baik 

pula, dan hubungan siswa dengan guru lebih dekat serta dapat mendorong 

siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar karena siswa merasa percaya diri 

dalam melakukan kegiatan dalam berbagai hal. 

 

 


