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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kecerdasan Emosional 

1. Pengertian Kecerdasan Emosional 

a. Kecerdasan 

Kecerdasan atau intelegensi bersal dari kata latin ”intellingence” yang 

berarti menghubungkan atau menyatukan satau sama lain (to organize, to relate, 

to bind together).
15

  

Feldam mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan memahami dunia. 

Berfikir secara rasional, dan menggunakan sumber-sumber secara afektif pada 

saat dihadapkan pada tantangan. Sedangkan Henmon mendefinisikan intelegensi 

sebagai daya atau kemampuan untuk memahami. Wechsler mendefinisikan 

intelegensi sebagai totalitas kemampuan seorang untuk bertindak untuk tujuan 

tertentu, berfikir secara rasional, serta menghadapi lingkunagn dengan afektif.
16

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan adalah 

kemampuan seseorang untuk berfikir logis atau kemampuan sesorang 

memecahkan masalah dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. 

Garner mengemukakan bahwa kecerdasan seseorang meliputi unsur-unsur, 

yaitu (1) kecerdasan matematika logika, (2) kecerdasan bahasa (3) kecerdasan 

musical, (4) kecerdasan visual spasial, (5) kecerdasan kinestetik, (6) kecerdasan 
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interpersonal, (7) kecerdasan intrapersonal, (8) kecerdasan naturalis. Adapun 

uraian mengenai macam kecerdasan sebagai berikut: 

1. kecerdasan matematika logika merupakan kemampuan seseorang dalam 

berfikir secara induktif dan deduktif, kemampuan berfikir menurut aturan 

logika, memahami dan menganalisis pola angka-angka, serta memecahkan 

masalah dengan menggunakan kemampuan berfikir. 

2. Kecerdasan bahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan 

bahasa dan kata-kata, secara tertulis maupun lisan, dalam berbagai bentuk yang 

berbeda untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya. 

3. Kecerdasan visual parsial merupakan kemampuan sesorang untuk memahami 

secara lebih mendalam hubungan antara objek dan ruang. 

4. Kecerdasan musical merupakan kemampuan seseorang untuk peka terhadap 

suara-suara nonverbal yang berbeda disekelilingnya, termasuk nada dan irama. 

5. Kecerdasan kinestetik merupakan kemampuan seseorang untuk secara aktif 

menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan 

memecahkan berbagai masalah. 

6. Kecerdasan inter-personal merupakan kemampuan seseorang untuk peka 

terhadap perasaan orang lain 

7. Kecerdasan intra-personal merupakan kemampuan seseorang untuk peka 

terhadap perasaan dirinya sendiri. 

8. Kecerdasan natural merupakan kemampuan seseorang untuk peka terhadap 

lingkungan alam. 
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b. Emosi  

Emosi berasal dari bahasa latin ”Emovere” berarti bergerak.
17

 Dan dalam 

Oxfrod English Dictionary memdefinisikan emosi sebagai “setiap kegiatan atau 

pegolakan  pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang atau meluap-

luap”. emosi adalah suatu perasaan tertentu yang bergejolak dan dialami sesorang 

dan berpengaruh pada kehidupan.
18

  

Menurut L. Crow dan A. Crow, emosi adalah pengalaman yang efektif yang 

disertai oleh penyesuaian batin secra menyeluruh, dimana keadaan mentah dan 

fisiologi sedang dalam kondisi yang meluap-luap, juga dapat diperlihatkan dengan 

tingkah laku yang jelas dan nyata. Menurut Golmen, emosi adalah perasaan dan 

pikiran khasnya; suatu keadaan biologis dan psikologis; suatu rentangan dari 

kecenderungan untuk bertindak.
19

 

Menurut Golmen ada ratusan emosi, bersamaan dengan campuran, variasi, 

dan nuasanya. Lingkupan kajian emosi masih menjadikan berdepatan para peneliti, 

mana yang dianggap sebagai emosi primer. Adapun golongan utama emosi 

adalah
20

 

1. Amarah: berigas, mengamuk, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa 

pahit, berang, tersinggung, bermusuhan, dan barang kali yang paling hebat, 

tindak kekerasan dan kebencian pitologis. 
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 Daniel Goleman,Emotional Intelligence ,.. hal. 7 
18

 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Baru, (Jogjakarta: Ar-
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2. Kesedihan: pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengsihani diri, 

kesepian ditolak, putus asa, dan kalau jadi patologis, depresi berat. 

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

waspada, sedih tidak senang, ngeri takut sekali, kecut dan sebagai patalogis 

fobia dan panik. 

4. Kenikmatan: bahagia, gembira, ringan, puas, senang, terhibur, bangga 

kenikmatan indrawi, takjub, rasa respon, rasa puas, rasa terpenuhi, keringanan 

luar biasa, senang, senang sekali, dan batas ujungnya, mania. 

5. Cinta: penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, baik, 

hormat, kasmaran, kasih.  

6. Terkejut: terkejut, tersiap, takjub, terpana. 

7. Jemgkel: hina, jijik, muak, mual, benci, tidak suka, mau muntah. 

8. Malu: rasa salah, malu hati, kesal hati, sesal, hina aib, dan hati hancur lebur. 

 Dapat disimpulkan kecerdasan emosi merupakan kemampuan merasakan, 

memahami dan secara efektif menerapkan kepekaan dan daya emosi sebagai 

sumber energi dan pengaruh yang manusiawi. 

c. Kecerdasan emosional 

Istilah kecerdasan emosional pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 oleh 

psikologi yaitu Peter Salovy dari Harvard University dan John Mayer dari 

University Of New Hampshire untuk menerangkan jenis-jenis kualitas emosi yang 

dianggap penting untuk mencapai keberhasilan. Jenis-jenis kualitas yang 

dimaksudkan antara lain: empati, mengungkapkan dan memahami perasaan 
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mengendalikan amarah, kemapuan kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri, 

diskusi, ketekuan, kesetikawanan, keramahan dan sikap hormat. 

Peter Salovy dan John Mayer berpendapat bahwa kecerdasan emosional 

adalah kemampuan untuk mengenali perasan, meraih dan membangkitkan perasan 

untuk membantu pikiran, memahami perasaan dan maknanya, dan mengendalikan 

perasan secara mendalam sehingga membantu perkembangan emosi dan 

intelektual. Sedangkan teori lain dikemukakan oleh Reuven Bar-On, sebagaimana 

dikutip oleh Steven J.stein dan Howard E. Book, kecerdasan emosional adalah 

serangkaian kemampuan, kompetensi dan kecakapan non kognitif yang 

mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil mengatasi tuntutan dan 

tekanan lingkungan.
21

  

Selanjutnnya Peter Salovy dan John Mayer, kecerdasan emosional diartikan 

sebagai himpunan bagian kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan pada 

orang lain, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain, memilah-milah 

semuanya dan menggunakan berbagai informasi untuk membimbing pikiran 

maupun tindakan.
22

 Menurut Robert K Cooper dan Ayman Sawaf  kecerdasan 

emosional adalah kemampuan marasakan, memahami, dan secara efektif 

menerapkan daya serta kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, 

serta pengaruh yang manusiawi.
23
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 Lawrence mengemukakan kecerdasan emosional bukan berdasarkan 

kepintaran anak akan tetapi melalui suatu yang disebut dengan ” karakteristik 

pribadi” atau ”karakter”. Para  peneliti menemukan ketrampilan sosial dan 

emosional lebih penting bagi keberhasilan anak dibandingkan kecerdasan kognitif, 

karena kecerdasan emosional dapat diajarkan pada  setiap tahap perkembangan 

anak. 

kecerdasan emosional biasa disebut ”street smart ( pintar)” atau 

kemampuan khusus yang disebut ”akal sehat” terkait dengan kemampuan 

membaca lingkungan pilitik dan sosial, dan menata kembali: kemampuan 

memahami dengan spontan apa yang diinginkan dan dibutuhkan orang lain, 

kelebihan dan kekurangan mereka; kemampuan untuk tidak mempengaruhi 

tekanan; dan kemampuan untuk menjadi orang yang menyenangkankan, yang 

kehadirannya didambakan orang lain. Oleh karena itu, semakin tinggi EQ 

seseorang besar semakin besar kemungkinan untuk sukses sebagai pekerja, orang 

tua, manager,  pelajar,  pelajar, dan sebagainya.
 24

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

emosional adalah kemampuan karakteristik orang sebagi suatu jenis kecerdasan 

dan pengerak yang menimbulkan aspek-aspek kekuatan yang harus ditingkatkan. 

2. Komponen-komponen Kecerdasan Emosional  

Golmen mengutip Solovey menepatkan kecerdasan pribadi Gardner dalam 

definisi dasar tentang kecerdasan emosional yang dicetuskannya dan memperluas 

kemampuan tersebut menjadi lima kemampuan utama, yaitu: 
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a. Mengenali emosi diri sendiri  

Mengenali emosi diri sendiri adalah mengetahui apa yang dirasakan seseorang 

pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan 

sendiri, memiliki tolak ukur yang realistis atas kemapuandiri dan kepercayaan 

yang kuat. 
25

 

b. Mengelola emosi 

Mengelola emosi, yaitu menagani emosi sendiri agar berdampak positif bagi 

pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati dan sanggup menunda kenikmatan 

sebelum mencapai satu tujuan serta mampu menetralisir tekanan emosi.
26

 

c. Memotivasi diri sendiri 

Memotivasi diri sendiri yaitu menggunakan hasrat paling dalam untuk 

menggerakakn dan menuntun manusia menuju sasaran, membantu mengambil 

inisiatif dan bertindak sangat efektif serta bertahan menghadapi kegagalan dan 

frustasi. Kunci motivasi adalah memanfaatkan emosi, sehingga dapat 

mendukung kesuksesan hidup seseorang. 

d. Mengenali emosi orang lain  

Mengenali emosi orang lain adalah kemampuan merasakan apa yang dirasakan 

oleh orang lain, mampu memahami persepektif mereka, menumbuhkan 

hubungan saling percaya dan melaraskan diri dengan banyak orang atau 

masyarakat. 
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e. Membina hubungan 

Membina hubungan, yaitu kemampuan seseorang untuk mengendalikan dan 

menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain, cepat 

membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, memahami 

dan bertindak bijaksana dalam hubungan antar manusia.
 27

 

3. Dasar-Dasar  Kecerdasan Emosional 

Dasar-dasar kecakapan emosional menurut Golmen dibagi manjadi lima 

wilayah yaitu: 

a. Kesadaran diri: Mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan 

menggunakannya untuk memandu pengembalian keputusan diri sendiri dan 

kepercayaan diri yang kuat. Unsur-unsur terdiri dari:  

1) Kesadaran emosi: mengenal emosi diri sendiri dan efeknya. 

2)  Penilaian diri secara teliti: mengetahui kekuatan dan batas-batas sendiri. 

3) Percaya diri: keyakinan tentang harga diri dan kemampuan sendiri. 

b. Pengaturan diri: Menangani emosi sedemikain rupa sehingga berdampak 

positif kepada pelaksana tugas, peka terhadap kata hati dan sanggup menunda 

kenikmatan sebelum tercapainya satu gagasan, maupun pulih kembali dari 

tekanan emosi. Unsur dalam pengaturan diri meliputi:  

1) Kendali diri: mengelola emosi dan desakan hati yang merusak. 

2)  Sifat dapat di percaya: memelihara norma-norma kejujuran dan integritas. 

3) Kewaspadaan: bertanggung jawab atas kinerja pribadi. 

4)  Adaptasi: keluwesan dalam menghadapi perubahan. 
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5)  Inovasi: mudah menerima dan terbuka terhadap gagasan dan informasi baru. 

c. Motivasi: Menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan 

menuntut kita menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan 

bertindak sangt efektif, serta bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. 

Unsur dalam motivasi. Unsur dalam motivasi meliputi:  

1) Dorongan prestasi: dorongan untuk menjadi lebih baik. 

2)  Komitmen: menyesuaikan diri dengan sasaran kelompok. 

3)  Inisiatif: kesiapan untuk memanfaatkan kesempatan. 

4)  Optimisme: kegigihan dalam memperjuangkan sasaran. 

d. Empati: Merasakan yang dirasakan oleh orang lain, mampu memahami 

persepektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan 

menyelaraskan diri dengan bermacam-macam. Unsur dalam empati meliputi:  

1)  Memahami orang lain: mengindra perasaan dan persepektif orang lain. 

2) Orientasi pelayanan: berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan. 

3) Mengembangkan orang lain: berusaha menumbuhkan kemampuan mereka. 

4) Mengatasi keragaman: menumbuhkan peluang melalui pergaulan dengan 

bermacam-macam orang. 

5)  Kesadaran politis: mampu membaca arus emosi sebuah kelompok. 

e. Ketrampilan sosial: Menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan 

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

dengan lancar, menggunakan kemampuan ini untuk memengaruhi dan 

memimpin, bermusyawarah dan menyelesaikan perselisihan dan untuk bekerja 

sama dan bekerja dalam tim.
 
Unsur ketrampilan sosial meliputi:  
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1) Pengaruh: memiliki taktik dalam melakukan persuasi. 

2) Komunikasi: mengirmkan pesan yang jelas dan menyakinkan. 

3) Kepemimpinan: membangkitkan inspirasi dan memandu kelompok. 

4) Kolaborasi dan kooperasi: kerja sama dengan orang laim demi tujuan 

bersama. 

5)  kamampuan tim: menciptakan sinergi kelompok dalam memperjuangkan 

tujuan bersama.
28

 

Berdasarkan yang dijelaskan di atas, tentang dasar kecerdasan emosional 

yang mencakup kecakapan emosi dan kecakapan sosial. Dari dasar kecerdasan 

emosional tersebut peneliti dapat membuat indikator kecerdsan emosional, 

indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Indikator-Indikator Kecerdasan Emosional 

No Indikator Sub Indikator 

1 Kesadaran diri a. Kesadaran emosi 

b. Penilaian diri 

c. Percaya diri 

2 Pengaturan diri a. Kendalian diri 

b. Kewaspadaan 

c. Adaptabilitas 

d. Inovasi 

3 Turut merasakan ( empati) a. Memahami orang lain 

b. Orientasi pelayanan 

c. Pengembangan orang lain 

4 Ketrampilan sosial a. Komunikasi dan pengaruh 

b. Kemampuan tim
29

 

 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosinal  

Kecerdasan emosional (EQ), bukan didasarkan pada kepandaian intelektual 

seseorang, melainkan pada karakteristik pribadi atau karakter. Diantara faktor-

faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional adalah: 
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a. Faktor lingkungan keluarga 

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengembangkan 

pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan 

tentang nilai-nilai kehidupan, baik agma maupun sosial budaya yang diberikannya 

merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan 

anggota masyarakat yang sehat. Keluarga yang bahagia merupakan suatu hal yang 

penting bagi perkembangan emosi para anggotanya (terutaman anak). 

Kebahagiaan ini diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya secara 

baik. 

Fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih 

saying, dan mengembangkan hubungan yang baika diantara anggota keluarga. Hal 

ini tentu saja tidak mengherankan mengingat keluarga merupakan sekolah 

pertama dalam mempelajari emosi, orang tua merupakan subyek pertama yang 

perilakunya di indentifikasi oleh anak dan kemudian diinternalisasi yang akhirnya 

akan menjadi bagian dari kepribadian anak. 

b. Lingkungan non keluarga 

Dalam hal ini yang terkait adalah lingkungan masyarakat dalam pendidikan. 

remaja dapat belajar mengenai kecerdasan emosional melalui masyarakat di 

sekitar tempat tinggal lingkungan pendidikan.
30

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan kecerdasan emosional adalah adanya faktor 
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lingkungan keluarga dan lingkungan non keluaraga termasuik juga lingkungan 

sekolah. 

 

 

B. Motivasi  

1. Pengertian Motivasi  

Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai 

kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut 

bertindak atau berbuat. Adapun kata motivasi  berakar dari bahasa latin ”movere”, 

yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak. Maka, motif adalah daya 

penggerak dalam diri seseorang untuk melalukan aktivitas tertentu, demi 

mencapai tujuan tertentu. Sehingga motivasi adalah dorongan yang terdapat dalam 

diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih 

baik dalam memenuhi kebutuhannya.
31

 

Motivasi menurut sumardi suryabrata adalah keadaan yang terdapat dalam 

diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna 

pencapaian tujuan suatu tertentu. Sementara itu Gates dan kawan-kawan 

mengemukakan bahwa motivasi adalah suatu kondisi fisiologis dan psikologis 

yang terdapat pada diri seseorang yang mengatur dengan cara tertentu. Adapun 

Greenberg motivasi adalah proses pembangkit, mengarahkan, dan memantapkan 

perilaku arah suatu tujuan. 
32

 

Menurut Atkinson Motivasi dijelaskan sebagai suatu tendensi seseorang 

untuk berbuat yang meningkatkan guna menghasilkan satu hasil atau lebih 
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pengaruh. A. W.  Bernard memberikan pengertian motivasi sebagai fenomena 

yang dilibatkan dalam perangsangan tindakan kearah tujuan-tujuan tertentu yang 

sebelumnya kecil atau tidak ada gerakan sama sekali ke arah tujuan-tujuan 

tertentu. Motivasi merupakan usaha memperbesar atau mengandakan gerakan 

untuk tujuan tertentu.
33

 

Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan 

mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Dalam motivasi 

terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, 

dan mengarahkan sikap dan perilaku individu belajar. Dari uraian tersebut, 

motivasi dapat dilihat dari tiga hal yaitu adanya kebutuhan, dorongan dan adanya 

tujuan. Kebutuhan terjadi apabila ada tidaknya keseimbangan antara apa yang ia 

miliki dan yang ia harapkan. Dorongan merupakan kekuatan mental yang 

berorientasi pada pencapaian tujuan.
34

 Dan kata lain untuk tercapai tujuan berarti 

dorongan akan mengurangi dorongan pada diri seseorang, sehingga hasil belajar 

akan menjadi rendah. Oleh karena itu, motivasi belajar pada diri siswa perlu di 

perkuat terus menerus agar siswa memiliki motivasi belajar yang kuat. 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah  

kondisi fisiologis dan psikologis yang ada dalam diri seseorang berupa sikap, 

tindakan dan dorongan untuk melakukan aktivitas tertentu guna untuk mencapai 

tujuan tertentu. 
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2. Macam-macam Motivasi dalam Belajar 

Dalam membicarakan soal macam-macam motivasi belajar, hanya akan 

dibahas dari dua sudut pandang. Motivasi inilah yang sangat dibutuhkan dalam 

aktivitas belajar seseorang secara terus menerus. Adapun motivasi yang dimaksud 

adalah: 

a. Motivasi intrinsik 
35

 

Motivasi intrinsik adalah semua faktor yang berasal dari dalam diri individu 

dan memberikan dorongan untuk melakukan sesuatu. Dalam proses belajar, 

motivasi intrinsik memiliki pengaruh yang lebih efektif, karena motivasi intrinsik 

relatif lebih lama dan tidak tergantung-gantung pada motivasi dari luar 

(ekstrinsik). Menurut Arden N. Frandsen yang termasuk dalam motivasi instrinsik 

untuk belajar antara lain adalah 

i. Dorongan ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas 

ii. Adanya sifat positif dan kreatif yang ada pada manusia  

iii. Adanya keinginan untuk mencapai prestasi sehingga mendapat dukungan dari 

orang-orang penting 

iv. Adanya kebutuhan untuk menguasai ilmu atau pengetahuan yang berguna 

bagi dirinya dan lain-lain 

b. Motivasi ekstrinsik  

Motivasi ekstrinsik adalah faktor yang datang dari luar diri individu tetapi 

memberi pengaruh terhadap kemauan untuk belajar seseorang menjadi 
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lemah.
36

Motivasi  ekstrinsik bukan berarti motivasi yang tidak diperlukan dan 

tidak baik dalam pendidikan. Motivasi ekstrinsik diperlukan agar anak didik mau 

belajar. Berbagai macam cara bisa dilakukan agar anak didik termotivasi untuk 

belajar. Guru yang berasil mengajar adalah guru yang pandai membangkitkan 

minat anak didik dalam belajar, dengan memanfaatkan motivasi ekstrinsik dengan 

berbagai bentuknya. Jika ada kesalahan dalam menggunakan bentuk-bentuk 

motivasi ekstrinsik akan merugikan anak didik. Oleh karena itu, guru harus bisa 

dan pandai menggunakan motivasi ekstrinsik ini dengan akurat dan benar dalam 

rangka menunjang proses interaksi edukatif di kelas. 

3. Fungsi Motivasi dalam Belajar 

Dalam kegiatan belajar mengajar pasti ditemukan anak didik yang malas 

berpartisipasi dalam kegiatan belajar dan Sementara anak didik yang lain  aktif 

berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Ini disebabkan karena ketiadaan minat 

terhadap suatu mata pelajaran. Itulah sebagai pertanda bahwa anak didik tidak 

mempunyai motivasi belajar.
37

 Disinilah peran guru dibutuhkan untuk membantu 

memecahkan permasalah tersebut dengan menggandalhan fungsi-fungsi motivasi. 

Adapun fungsi-fungsi motivasi belajar adalah 

a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang 

melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari 

setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

b. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. 

Dengan  demikian  motivasi dapat  memberikan arah dan kegiatan yang harus 
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dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 

c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang 

harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

4. Fakto-faktor  Motivasi dalam Belajar 

Di dalam kegiatan belajar- mengajar di sekolah peranan motivasi  sangat 

diperlukan. Dengan motivasi, pelajar dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif, 

yang dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan 

belajar. Adapun faktor  yang dapat mempengaruhi motivasi ekstrinsik yaitu 

a. Hadiah: hadiah dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong 

belajar siswa. 

b. Saingan/Kompetisi: saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagi alat 

motivasi untuk mendorong belajar siswa. Persaingan, baik persaingan 

individual maupun persaingan kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa.  

c. Hukuman: hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi kalau 

diberikan secara tepat dan bijak  baik bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena 

itu, guru harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman.
38

 

Sedangkan ada faktor yang memepenagruhi motivasi instrinsik yaitu 

a. Kebutuhan: kebutuhan terjadi apabila bila individu merasa ada ketidak 

seimbangan antara apa yang ia miliki dan yang ia harapkan.
39

  

b. Cita-cita: keberhasilan mencapai keinginan tersebut menumbuhkan kemauan 
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bergiat, bahkan di kemudian hari menimbulkan cita-cita dalam kehidupan.
40

  

c. Keinginan: keinginan untuk berhasil dalam melakuakan suatu tugas belajar 

atau pekerjaan dan  untuk memperoleh kesempurnaan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, tentang beberapa cara menumbuh motivasi 

dalam belajar yang ada di sekolah berupa motivasi instrinsik dan motivasi 

ekstrinsik. Dari beberapa cara menumbuh motivasi tersebut peneliti dapat 

membuat indikator motivasi, indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2 

sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Indikator Motivasi 

No Indikator Sub Indikator 

1 Motivasi Instrinsik a. Kebutuhan 

b. Keinginan berhasil 

c. Cita-cita
41

 

2 Motivasi Ekstrinsik a. Hadiah  

b. Hukuman  

c. Kompetisi atau persaingan
42

 

 

 

 

 

C. Hasil Belajar 

1. Pengertian hasil belajar 

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu hasil dan belajar. Pengertian hasil (product) menunjukkan 

pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang 

mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Hasil produksi merupakan 

perolehan yang didapat karena adanya kegiatan pengubahan bahan (raw materials) 
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menjadi barang jadi (finished good).
43

 Hasil belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegitan belajar. 
44

 

Hasil belajar atau achievement merupakan realisasi atau pemekaran dari 

kecakapan–kecakapan potesial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasan 

hasil belajar oleh seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam 

bentuk penguasan pengetahuan, keterampilan berfikir maupun ketrampiln motorik. 

Hampir  sebagian terbesar dari kegiatan atau perilaku yang diperlihatkan 

seseorang merupakan hasil belajar. Di sekolah hasil ini dilihat dari penguasaan 

siswa akan mata-mata pelajaran yang ditempuhnya.
45

 

Dalam system pendidikn nasional rumusan masalah tujuan pendidikan, baik 

tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil 

belajar dari Benyamin Bloom secara garis besar membagi menjdi tiga ranah 

yaitu:
46

 

a. Ranah kognitif 

Ranah kognitif berkenaan dengan  hasil belajar intelektual, Bloom membagi 

tingkat kemampuan atau tipe hasil belajar menjadi enam yakni: pengetahuan 

hafalan, pemahamanatau komperhensi, aplikasi atau penerapan, kemampuan 

analisis, kemampuan sintesis, dan evaluasi. 
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b. Ranah afektif 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. 

c. Ranah psikomotoris 

Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotoris, yakni gerakan 

reflektif, ketrampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau 

ketepatan, gerakan ketrampilan komplek, gerakan ekspresif dan interpretatif. 

Dari ketiga ranah tersebut menjadi obyek penilaian hasil belajar. Diantaran 

ketiga ranah tersebut, ranah kognitiflah yang paling banyak di nilai oleh guru.
47

 

Pada penelitian ini untuk menentukan hasil belajar menggunakan ranah kognitif. 

Menurut Gagne hasil belajar matematika adalah kemampuan-kemapauan 

yang dimiliki siswa setelah menerima penglaman belajar matematika atau dapat 

dikatakan bahwa hasil belaar matematika adalah perubahan tingkah laku dalam 

diri siswa, yang diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, tingkah 

laku, sikap dan ketrampilan setelah mempelajari matematika.
48

 

Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hasil belajar  

merupakan  hasil  yang  diperoleh  siswa  setelah  terjadinya  proses menerima 

pelajaran atau pengalaman belajar. 

2. Alat-Alat Ukur Hasil Belajar  

Adapun alat yang digunakan untuk menentukan hasil belajar ada dua yaitu tes 
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uraian dan terobjektif.
49

 

a. Tes uraian 

Tes uraian adalah pernyataan yang menutut siswa menjawabnya dalam 

bentuk menguaraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberi 

alasan dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan tuntunan pernyataan dengan 

mengunakan kata-kata dan bahasa sendiri. Dalam tes uraian terdapat dua bentuk 

yaitu tes uraian bebas dan tes uraian terbatas  

b. Tes objektif 

Tes objektif adalah tes yang seluruh informasinya yang diperlukan untuk 

menjawab tes telah tersedia. Tes objektif  terdapat beberapa bentuk yaitu bentuk 

soal jawaban singkat, bentuk soal benar salah, bentuk soal menjodohkan dan 

bentuk soal pilihan ganda. 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui hasil belajar siswa digunakan  alata 

ukur tes berupa tes uraian. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hasil interaksi dari beberapa faktor yaitu 

a. Faktor internal,  

1) Faktor fisiologis atau jasmani individu baik bersifat bawaan yang diperoleh 

dengan melihat, mendengar, struktur tubuh, cacat tubuh, dan sebagainya. 

2) Faktor psikologis, baik bersifat bawaan maupun keturunan, yang meliputi: 

potensi, sikap, minat kebiasaan, motivasi, kebutuhan, konsep diri, 

penyusaian diri, emosi dan sebagainya. 
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b. Faktor eksternal  

1) Faktor sosial yang terdiri atas: lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan 

kelompok 

2) Faktor budaya seperti: adat istiadat, ilmu pengetahuan dan teknologi, 

kesenian dan sebagainya. 

3) Faktor lingkungan fisik, seperti: fasilitas rumah, fasilitas belajar, iklim, dan 

sebagainya. 

4) Faktor spiritual,  

Faktor-faktor diatas saling berinteraksi secara langsung atau tidak langsung 

dalam mempengaruhi hasil belajar yang dicapai seseorang.
50

 

Berdasarkan penjelasan di atas, terkait hasil belajar, maka untuk 

memudahkan memahami penjelasan di atas yang disajikan dengan Tabel 2.3 

berikut: 

Tabel 2.3 Indikator Hasil Belajar 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal 

1. Menjelaskan sudut pusat, sudut 

keliling, panjang busur, dan luas 

juring lingkaran, serta hubunganya 

2. Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan sudut pusat, sudut 

keliling, panjang busur, dan luas 

juring lingkaran, serta hubunganya. 

Lingkaran  

Menentukan diameter, 

keliling lingkaran dan jarak 

yang ditempuh 

Menentukan luas lingkaran  

Menentukan panjang busur, 

luas juring dan luas 

tembereng 

 

 

 

D. Kajian Penelitian Terdahulu  

Dalam penelitian ini menggunakan acuan-acuan beberapa kajian dari hasil 

penelitian skripsi terdahulu. Selain itu, kajian penelitian dahulu ini sebagai 
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pertimbangan, baik mengenai kekurangan maupun kelebihan yang sudah ada 

sebelumnya. Beberapa kajian penelitian terdahulu diantanya sebagai berikut. 

1. Firdaus Hawa, dalam penelitian berjudul ”Pengaruh kecerdasan emosional dan 

kecerdasan spiritual terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VIII MTs 

Aswaja Tunggangri tahun ajaran 2014/2015”. Berdasarkan penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang terdapat persamaan dan perbedaan yang disajikan 

pada Tabel 2.4 berikut: 

Tabel 2.4 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Sekarang 

Persamaan Perbedaan 

Penelitian 

terdahulu 

Penelitian 

sekarang 

Penelitian 

terdahulu 

Penelitian 

sekarang 

 Salah satu variabel 

bebas yaitu 

kecerdasan 

emosional 

 Jenis penelitian 

kuantitatif 

 Analisis data 

menggunakan 

anareg dua 

prediktor  

 Objek penelitian 

kelas VIII 

 Beberapa metode 

pengumpulan data 

yaitu observasi, 

dokumentasi dan 

angket 

 Salah satu variabel 

bebas yaitu 

kecerdasan 

emosional 

 Jenis penelitian 

kuantitatif 

 Analisis data 

menggunakan 

anareg dua 

prediktor 

 Objek penelitian 

kelas VIII 

 Beberapa metode 

pengumpulan data 

yaitu observasi, 

dokumentasi dan 

angket 

 Salah satu variabel 

bebas yaitu 

kecerdasan 

spiritual 

 Variabel terikat 

yaitu prestasi 

belajar 

 Tempat penelitian 

MTs Aswaja 

Tunggangri 

 

 Salah satu variabel 

bebas yaitu 

motivasi 

 

 Variabel terikat 

yaitu hasil belajar 

 Tempat penelitian 

SMPN1 Kauman 

 

 

Berdasarkan penelitian Firdaus Hawa, ada Pengaruh signifikan kecerdasan 

emosional terhadap prestasi belajar dengan nilai                 >        

     . Ada Pengaruh signifikan kecerdasan spritual  terhadap prestasi belajar 

dengan nilai                 >             . Ada Pengaruh signifikan 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap prestasi belajar dengan 
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nilai                 >             . Maka dapat disimpulkan ada pengaruh 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap prestasi belajar 

matematika siswa MTs Aswaja Tunggangri. 

1. Miftahul Qori’ah, dalam penelitian berjudul. “Pengaruh Motivasi dan Gaya 

belajar Terhadap kreativitas dalam Menyelesaikan masalah Matematika Pada 

Siswa Kelas VII MTsN 2 Tulungagung Tahun  Ajaran 2014/2015” 

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terdapat 

persamaan dan perbedaan yang disajikan pada Tabel 2.5 berikut: 

Tabel 2.5 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Sekarang 

Persamaan Perbedaan 

Penelitian 

terdahulu 

Penelitian 

sekarang 

Penelitian 

terdahulu 

Penelitian 

sekarang 

 Salah satu 

variabel bebas 

yaitu  motivasi 

 Jenis penelitian 

kuantitatif 

 Analisis data 

menggunakan 

anareg dua 

prediktor  

 Beberapa metode 

pengumpulan 

data yaitu tes, 

dokumentasi dan 

angket 

 Salah satu variabel 

bebas yaitu  

motivasi 

 Jenis penelitian 

kuantitatif 

 Analisis data 

menggunakan 

anareg dua 

prediktor 

 Beberapa metode 

pengumpulan data 

yaitu tes, 

dokumentasi dan 

angket 

 Salah satu variabel 

bebas yaitu  gaya 

belajar 

 

 Variabel terikat 

yaitu kreativitas 

 

 

 Objek penelitian 

kelas VII 

 Tempat penelitian 

MTsN 2 

Tulungagung 

 

 Salah satu 

variabel bebas 

yaitu kecerdasan 

emosional 

 Variabel terikat 

yaitu hasil 

belajar 

 

 Objek penelitian 

kelas VIII 

 Tempat 

penelitian SMPN 

1 Kauman 

 

Berdasarkan penelitian Miftahul Qori’ah, tidak Pengaruh motivasi dan gaya 

belajar terhadap kreativitas  dengan nilai                             . Tidak ada 

Pengaruh motivasi dan gaya belajar terhadap kreativitas dengan nilai                 

            . Ada Pengaruh motivasi dan gaya belajar terhadap kreativitas dengan nilai  

                         . Maka dapat disimpulkan ada sebesar 16,2% yang 

artinya kreativita siswa dalam menyelesaikan masalah matematika dapat 



39 
 

 
 

dipenagruhi oleh motivasi dan gaya belajar. Sedangkan sisanya 83,8% 

dipengaruhi oleh variabel lain selain motivasi dan gaya belajar. 

 

 

2. Karangka Konseptual 

Berdasarkan penyajian diskriptif teoritik dapat di susun suatu kerangka 

berfikir untuk menjelaskan dan maksud penelitian. Kerangka berfikir ini disusun 

berdasarkan variabel yang dipakai dalam penelitian yaitu kecerdasan emosional, 

motivasi dan hasil belajar. Variabel kecerdasan emosional dan motivasi, kedua 

veriabel tersebut mempengaruhi hasil belajar siswa. Agar mudah memahami 

maksud dalam penelitian ini, yang disajikan pada Bagan 2.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Konseptual 

Berdasarkan Bagan 2.1 di atas dapat dideskripsikan bahwa siswa harus 

mempunyai kecerdasan emosional berupa kesadaran diri, pengaturan diri, 

motivasi, empati dan ketrampilan sosial. Semua  indikator dalam kecerdasan 

1. Kebutuhan 

2. Keinginan 

3. Cita-Cita 

4. Hukuman  

5. Hadiah 

6. Kompetisi 

Motivasi 

1. Kesadaran diri 

2. Pengaturan diri 

3. Empati 

4. Ketrampilan sosial 

 

Kecerdasan Emosional 

Siswa 

Hasil Belajar Matematika 
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emosional harus di miliki oleh semua siswa untuk mencapai hasil yang optimal, 

khususnya dalam proses belajar di sekolah indikator harus dimiliki adalah 

motivasi. Motivasi berupa kebutuhan, keinginan, cita-cita, hukuman, hadiah dan 

saingan atau kompetisi. Siswa akan diberikan angket kecerdasan emosional dan 

angket motivasi. Fungsi kedua angket tersebut untuk mengetahui kecerdasan 

emosi  emosional dan motivasi yang miliki oleh siswa yang dikaitkan dengan nilai 

hasil belajar siswa. 

 

  




