
9 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang berkaitan dengan masalah kecerdasan emosional dan 

hasil belajar mahasiswa sudah banyak dilakukan peneliti, diantaranya oleh 

Latifatunnisak dengan judul Pengembangan Kecerdasan Emosional dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam siswa kelas VII di Madrasah Tsnawiyah 

Negeri Godean penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam skiripsi ini 

membahas mengenai pendidikan yang sering dikritisi oleh masyarakat sekitar 

dikarenakan dari kalangan kaum pelajar banyak terlibat dalam tawuran serta 

kurangnya sikap terpuji terhadap masyarakat terlibih pada jumlah pelajar lulusan 

pendidikan yang telat mengampu mata pelajaran agama Islam. Hal ini 

dikarenakan dalam proses pembelajaran dalam dunia formal hanya 

menitikberatkan pada kecerdasan intelektual saja, dengan melihat kondisi 

tersebut seharusnya Madrasah Tsanawiyah Negeri Godean dianjurkan dapat 

memasukkan dimensi-dimensi kecerdasan emosional dalam setiap pembelajaran 

serta kegiatan yang diselenggarakan Madrasah, sehingga upaya untuk 

mengembangkan kecerdasan emosional yang terdapat dalam diri pelajar dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari terlebih pada masyarakat sekitar. 
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Adapun hasil penelitian Latufatunnisak menunjukkan bahwa : 

a. Tanggung jawab, empati, hubungan sosial yang baik, kejujuran, 

kemadirian merupakan salah satu unsur atau upaya dalam meningkatkan  

pengembangan kecerdasan emosional dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam kelas VII Madrasah Tsanawiyah Negeri Godean 

Yogyakarta. 

b. Sumber Daya Manusia (SDM) baik pendidik, sarana dan prasarana yang 

difasilitasi oleh instansi serta siswa merupakan faktor pendukung dalam 

meningkatkan kecerdasan emosional. Adapun faktor penghambatnya 

ialah adanya perbedaan background atau latar belakang setiap pelajar, 

kurang adanya partisipasi aataau kontribusi antusias dalam proses 

pembelajaran serta terdapat pelajar yang tidak mengerjakan PR atau 

tugas latihan yang dikerjakan dirumah yang diberikan oleh pengajar.
8
 

Kedua yaitu skiripsi Adang dengan judul Pendekatan 

Kecerdasan Emosional dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Kelas X 

Madrasah Aliayah Al-Anwar Pacul Gowang Jombang Jawa Timur. 

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendekatan 

kecerdasan emosional dalam pembelajaran bahasa arab di Madrasah 

tersebut serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan 

                                                           
     

8
 Latifatunnisak, Pengembangan Kecerdasan Emosional dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam siswa 

kelas VII di Madrasah Tsnawiyah Negeri Godean, (Yogyakarta, 2013). 
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menghambat dalam pelaksanaan tersebut. Hasil penelitiannya ialah  

menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan pelaksanaan pendidikan 

dalam pembelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah Al-Anwar Pacul 

Gowang telah mencerminkan penerapan atau upaya dari kecerdasan 

emosional. Adapun bentuk pelaksaannya yaitu meliputi optimesme dan 

motivasi siswa dalam belajar, menghadirkan suasana rileks atau nyaman 

saat pembelajaran berlangsung, memberikan dan mengapresiasi dalam 

bentuk penghaargaan maupun hukuman, menangani gangguan yang 

terjadi dengan baik dikelas.
9
   

Selanjutnya penerapan kegiatan pelajaran yang menarik yang 

meliputi menggugah perhatian dan fokus paada minat siswa sehingga 

melibatkan siswa secara aktif. Faktor penghambat dalam peniltian ini 

ialah jumlah siswa yang terlalu banyak sehingga sulit dalam penanganan 

secara mendalam, kurangnya variasi atau inovasi pengajar dalam proses 

pembelajaran, serta kurang kondisi dalam aloksi waktu. Adapun Faktor-

faktor yang mendukung dalam pelaksanaan ini ialah terdapatnya 

penerapan pembelajaran kitab-kitab yang berbahasa Arab serta pelajar 

mayoritas tinggal di 505 dipesantren. 

                                                           
     

9
 Adang , “Pendekatan Kecerdasan Emosional dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Kelas X Madrasah 

Aliayah Al-Anwar Pacul Gowang Jombang Jawa Timur”. (Jawa Timur, 2009).  
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Selanjutnya ialah Jurnal Tajdidukasi Vol 1, No 1 oleh Mami 

Hajaroh dengan judul Kecerdasan Emosi dan Aplikasinya dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan menggunakan 

pendekatan metode kualitatif. Dalam jurnal ini membahas mengenai 

proses pembelajaran PAI yang bertumpu pada aspek kognitif, tetapi 

perlu menekankan pada aspek sikap pada peserta didik. Oleh karena itu 

pembelajaran PAI tidak hanya bersifat teoritis akan tetapi juga perlu 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran PAI tentu 

membutuhkan figure guru yang cerdas secara intelektual berarti dapat 

dengan cepat menemukan formula, model dan metode pembelajaran 

beserta aplikasinya. Sedangkan guru yang dkatakan cerdas emosional 

berarti mampu menjadi teladan bagi peserta didik untuk meningkatkan 

kecerdasan emosionalnya.
10

 

Tidak jauh berbeda dari pemaparan diatas terdapat satu 

penelitian yang dieliti oleh Himmatul Mahmudah dalam skiripnya yang 

berjudul Hubungan Pengetahuan tentang Integritas Akademik dan Hasil 

Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter UMY, dengan 

menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Penelitian ini membahas 

hasil belajar mahasiswa kedokteran terhadap pengetahuan integritas 

                                                           
     

10
 Mami Hajaroh, “Kecerdasan Emosi dan Aplikasinya dalam Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI)”  2012. 
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program studinya. Hasil penelitian ini menunjukkan jika semakin tinggi 

pengukuran pengetahuan tentang integritas akademik maka semakin 

baik pula hasil belajar mahasiswa.
11

 Selanjutnya penelitian yang 

berbentuk skiripsi dari Eny Qurniyawati dengan judul Hubungan 

Kecerdasan Emosional dengan Prestasi Belajar pada Mahasiswa 

Program studi IV Kebidanan Jalur Reguler FK UNS, penelitian ini 

menggunakan desain observasional analitik melalui pendekatan cross 

sectional. Adapun tujuan penelitian ialah untuk mengetahui seberapa 

besar signifikansi hubungan atau korelasi antara kecerdasan emosional 

dengan hasil prestasi mahasiswa program studi D IV Kebidanan dengan 

hasil signifikam ke arah positif antara kecerdasan emosional dan prestasi 

belajar yang menggunakan 56 responden dari jumlah mahasiswa dengan 

hasil Kecerdasan emosional mempunyai hubungan yang signifikan 

dengan prestasi belajar mahasiswa program studi D IV Kebidanan jalur 

reguler FK UNS. Dengan kata lain, mahasiswa yang memiliki 

kecerdasan emosional tinggi akan diikuti prestasi belajar yang baik.
12

 

Dengan demikian perbedaan dari penelitian ini terdapat pada 

subjek dan lokasi peneliti, dimana subjek pada penelitian ini ialah 

mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam pada konsentrasi 

                                                           
     

11
 Himmatul Mahmudah “Hubungan Pengetahuan tentang Integritas Akademik dan Hasil Belajar 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter UMY”,(Yogyakarta: 2016). 
     

12
 Eny Qurniyawati“Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Prestasi Belajar pada Mahasiswa 

Program studi IV Kebidanan Jalur Reguler FK UNS”, (Surakarta: 2009)  
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konseling yang nantinya akan menjadi penyuluh, konselor bahkan 

akaademisi dalam ranah pendidikan serta dalam aspek perkembangan 

Psikologi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini saling berhubungan dengan 

penelitian sebelumnya atau penelitian diatas dimana pada penelitian 

tersebut membahas mengenai hubungan kecerdasan emosional dengan 

hasil prestasi belajar mahasiswa yang berupa Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK), dengan demikian posisi penelitian ini hanya berupaya 

memperluas dan mengembangkan kajian yang terkait. 

 

B. Kerangka Teori 

1. Pengertian Emosi  

Kata latin “emovere” merupakan bahasa latin yakni yang sering disebut 

dengan emosi yang berarti bergerak menjauh. Makna kata ini bermaksud bahwa 

adanya kecendrungan bertindak yang merupakan hal lazim dalam emosi.
13

 Emosi 

merupakan pengalaman yang aktif yang diperoleh penyesuaian batin secara 

menyeluruh, dimana saat keadaan mental fisiologi sedang dalam kondisi yang 

meluap-luap dan juga dapat ditunjukkan dengan prilaku yang nyata dan jelas. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Goelaman yang berpendapat bahwa emosi adalah 

                                                           
     

13
 Daniel Goleman, Emotional Intelligence, (Jakarrta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal : 441 
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perasaan dan pikiran khasnya, dalam artian suatu keadaan biologis dan psikologis 

dalam suatu renungan dari kecendrungan untuk bertindak. Dikutip dari 

Notoprasetio, Robbins mengemukakan bahwa emosi ialah reaksi terhadap satu 

objek yang bukan pada satu sifat atau perasaan yang hebat terhadap sesuatu atau 

seseorang.
14

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa   emosi merupakan bentuk keinginan yang 

kuat yang dialami seseorang yang ditimbulkan oleh keadaan atau peristiwa yang 

terjadi di sekelilingnya. 

2. Pengertian Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan ialah mempertahankan dan menetapkan suatu tujuan 

yakni untuk mengupayakan penyesuaian dalam rangka mencapai goal atau 

tujuan yang dicapai agar nantinya dapat bersikap kritis terhadap diri sendiri. 

Selanjutnya kecerdasan juga merupakan salah satu perantara untuk 

memecahkan masalaah apapun yaang berupa bakat tunggal yang 

dipergunakan dalam situasi atau kondisi apapun.
15

 Seseoraang yang hanya 

memiliki taraf intelegensi rendah dalam menghadaapi persoalaan atau 

permasalahan terkadang tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik, 

karena semudah-mudahnya juga harus memiliki taraf intelegensi yang 

                                                           
     

14
Notoprasetio, C. G, Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual Auditor terhadap Kinerja 

Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, hal 76. 
     15Daud, F. Pengaruh kecerdasan emosional (EQ) dan motivasi belajar terhadap hasil belajar Biologi siswa 

SMA 3 Negeri Kota Palopo. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran (JPP), hal, 245. 
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memadai. Dengan demikian pada hakikatnya kecerdasan merupakan suatu 

kemampuan dasar yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kecakapan 

yang memiliki berbagai komponen. 

Adapun kecerdasan emosional atau yang sering disebut dengan 

Emotional Intelligent memiliki artian dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu 

kesempurnaan yang berupa kepandaian dan ketajaman pikiran.
16

Adapun 

Devis memaparkan kecerdasan emosional ialah yang bertujuan untuk 

menuntun proses prilaku seseorang juga berfikir dengan melibatkan 

kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri dan juga orang 

lain melalui media informasi. Hal ini juga serupa dengan pendapat Eko 

Maulana Ali Suroso yang beranggapan bahwa kecerdasan emosional ialah alat 

untuk memecahkan permasalahan atau persoalan yang dihadapi dengan 

berbagai serangkaian kecakapan untuk memahami pengendalian emosi yang 

dapat melapangkan jalannya persoalan. 

Mortiboys juga memaparkan pendapat mengenai kecerdasan 

emosional bahwa “emotional intelligence means to be able to acknowledge 

and handle emotions in yourself and in other”, yang memiliki maksud 

                                                           
      

16
 Daniel Goleman, Emotional Intelligence, (Jakarrta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal, 164. 
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kecerdasan emosional mempunyai makna untuk mendapatkan dan mengelola 

atau mengatur emosi dalam diri sendiri dan juga orang lain.
17

 

Seseorang yang berprestasi tinggi berpotensi besar memiliki keduanya 

yakni keterampilan kecerdasan emosional yang bekerja secara searah atau 

sinergi dengan keterampilan atau kemampuan kognitif. Jika semakin 

kompleks pekerjaan yang dihadapi maka semakin kompleks juga kecerdasan 

emosional yang diperlukan. Makin kompleks pekerjaan, makin penting 

kecerdasan emosi, apalagi karena kekurangan dalam kemampuan ini orang 

bisa terganggu dalam menerapkan keahlian kecerdasan otak dan tehnik yang 

dimilikinya menggunakan.
18

  

Kecakapan emosi ialah kecakapan hasil belajar yang didasarkan pada 

kecerdasan emosi dan karenanya menghasilkan kinerja yang  menonjol dalam 

suatu persoalan maupun pekerjaan. Kecerdasan emosi juga menentukan 

potensi kita untuk mempelajari keterampilan-keterampilan praktis yang 

didasarkan pada lima unsurnya yakni kecakapan dalam membangun hubungan 

dengan orang lain, pengaturan atau pengelolaan emosi diri, kesadaran diri, 

motivasi diri, serta empati atau mengenali emosi orang lain.
19

Dapat 

disimpulkan kemampuan kecerdasan emosi membentuk bangun yang 

                                                           
      

17
 Fahrurrozi F & Mahmudi A, Pengaruh PBM dalam Setting Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

dan GI terhadap Prestasi Belajar dan Kecerdasan Emosional Siswa. Jurnal Riset Pendidikan 

Matematika, hal, 6. 
     

18
 Daniel Goleman, Emotional Intelligence, (Jakarrta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 35 

     
19

Ibid., hal : 39 
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bertingkat. Sebagai contoh kesadaran diri ikut membangun motivasi, yang 

mana akan membentuk keterampilan sosial. 

Dengan demikian kecerdasan emosional dapat diartikan yaitu sesuatu 

yang merujuk kepada kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan juga 

orang lain, serta kemampuan memotivasi diri sendiri yang terwujud dari 

kemampuan mengendalikan atau mengelola emosi dengan baik dalam 

berhubungan dengan orang lain.   

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kecerdasan Emosi 

Didalam buku Goelaman terdapat 5 kecerdasan emosi diantaranya ialah : 

a. Mengenali Emosi Diri 

Dasar kecerdasan emosional ialah dengan mengetahui dan mengenali 

bagaimana emosi diri, yakni berupa kesadaran mengenali perasaan disaat 

perasaan tersebut terjadi. Seseorang yang mempunyai keyakinan lebih tentang 

perasaannya layaknya pilot yang andal bagi penumpangnya dalam 

menjalankan tugasnya dalam penerbangan pesawat, dimana mereka dituntut 

untuk lebih mempunyai rasa kepekaan terhadap perasaan yang mereka alami 

disaat proses penerbangan pesawat dengan dasar keyakinan dalam 

pengambilan keputusan-keputusan masalah pribadi, sehingga mereka 

sejatinya dapat mengenal emosi diri mereka sendiri. Hal ini terjadi ditunjang 

dari memiliki keterampilan dalam memahami sebab timbulnya emosi serta 
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mengenali emosi pada diri sendiri sehingga dapat menempatkan diri pada 

kondisi apapun yang dialaminya. 

b. Mengelola Emosi Diri 

Mengelola emosi diri merupakan bagaimana menangani perasaan agar 

dapat terungkap secara tepat. Kemampuan mengenali serta bagaimana 

mengelolaa emosi diri merupakan bagian dari kecakapan untuk menangani 

perasaan agar dapat berjalan dengan baik.Termasuk dalam kecakapan dalam 

segmen  ini adalah bagaimana melepaskan keterpurukan dalam kecemasan,  

seperti bagaimana menghibur diri sendiri disaat emosi sedih,  kemurungan, 

ketersinggungan terhadap hal-hal yang tidak sewajarnya serta akibat-akibat 

yang muncul karena kurangnya keterampilan pengelolaan dan pengenalan 

kecerdasan emosional dasar ini. Seseorang yang tidak mahir dalam 

keterampilan pengelolaan emosi pribadinya maupun orang disekiarnya ini 

akan terus menerus melawan perasaan mudah sedih atau sering disebut 

dengan murung, sementara mereka yang sanggup atau cakap dalam 

keterampilan pengelolaan emosional ini akan dapat bangkit kembali dengan 

jauh lebih cepat dari keterpurukan serta kemorosotan dalam kehidupan sehari-

hari. 

c. Memotivasi Diri Sendiri 



20 
 

Perhatian, menguasai atau dapat mengatasi diri sendiri, serta 

memotivasi diri sendiri disaat sedih merupakan hal yang sangat penting dari 

hasil tujuan menata emosi dengan baik, karena menaata emosi ialah sebagai 

alat untuk mencapai proses emosi diri untuk terus berkreasi. Adapun puncak 

dari landasan keberhasilan dalam berbagai bidang ialah dengan menahan diri 

terhadap kepuasan, mendengdalikan emosi dari dorongan hati.   

Disamping itu mengendalikan emosi diri sendiri mampu 

menyesuaikan diri dalam flow dalam artian hanyut dalam pekerjaan yang 

memungkinkan terwujudnya kinerja yang tinggi dalam segala bidang. 

Selanjutnya orang yang memiliki keterampilan ini jauh lebih produktif dan 

efektif dalam hal apapun yang mereka kerjakan. 

d. Mengenali Emosi Orang Lain (Empati) 

Mengenali emosi orang lain sering diartikan dengan emphatic. Orang 

yang mampu mengendalikan dan mengenali emosi diri sendiri dan orang lain 

jauh lebih mampu menangkap sinyal sosial yang tersembunyi yakni 

mengisyaratkan apa yang dibutuhkan atau dikehendaki orang lain.  

e. Membina Hubungan dengan Orang Lain 

Sebagian besar seni membina hubungan merupakan keterampilan 

mengelola emosi orang lain. Keterampilan sosial ini menunjang popularitas 

kepemimpinan dan keberhasilan antar pribadi. Orang yang hebat dalam 
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keterampilan ini akan sukses dalam bidang apapun yang mengandalkan 

pergaulan dengan orang lain, dan mereka adalah bintang-bintang pergaulan.
20

 

Dari pembahasan tersebut, untuk mempermudah mengukur kecerdasan 

emosional dalam penelitian ini adalah kemampuan seseorang untuk mengenali 

emosi diri sendiri, mengelola emosi diri sendiri,memotivasi diri sendiri, 

mengenali emosi orang lain (empati), dan kemampuan membina hubungan 

(kerjasama) dengan orang lain. Selanjutnya dibawah ini adalah rangkaian 

indikator dari kecerdasan emosional yang meliputi: 

Tabel 1 

Indikator Kecerdasan Emosional 

NO VARIABEL FAKTOR INDIKATOR 

1 

  
Kecerdasan 

Emosional 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mengenali Emosi Diri 

  

a. Mengenali dan memahami emosi diri 

sendiri 

b. Memahami penyebab timbulnya emosi  

2 

  

Mengelola Emosi 

  

a. Mengendalikan emosi 

b. Mengekspresikan emosi dengan tepat 

3 

  

Memotivasi diri sendiri 

  

a. Optimis 

b. Dorongan berprestasi 

4 

  

Mengenali Emosi  

Orang lain (Empati) 

  

a. Peka terhadap perasaan orang lain 

b. Mendengarkan masalah orang lain 

5 

  

Membina Hubungan 

  

a.    Dapat bekerja sama 

b. Dapat berkomunikasi 

 

Berdasarkan tabel diatas yakni salah satu turunan dari indikator 

kecerdasan emosional yang diantaranya ialah mengenali emosi diri terbagi 

dua sub dengan mampu memahami serta mengenai emosi diri sendiri, 

                                                           
20

Ibid., hal. 405 
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sedangkan indikator yang kedua yaitu mengelola emosi dengan dua bagian 

yang diantaranya ialah dapat mengendalikan emosi diri terhadap sekitar, dan 

dapat mengekspresikan emosi dengan tepat. Adapun faktor atau indikator 

yang selanjutnya ialah dapat memotivasi diri sendiri yang terbagi menjadi dua 

bagian, yaitu bagian pertama ialah optimis sehingga membuat fleksibel dalam 

berbagai kondisi dan situasi serta adanya dorongan berprestasi, lalu faktor 

yang keempat ialah dapat mengenali emosi orang lain atau empati dengan dua 

bagian, bagian yang pertama ialah peka terhadap permasalahan orang lain 

serta mampu mendengarkan permasalahan orang lain, dan yang terakhir ialah 

memiliki keterampilan dalam membangun atau membina hubungan dengan 

orang lain atau sekitarnya yang dibuktikan dengan dapat bekerjasama dengan 

orang lain serta dapat berkomunikasi atau berinteraksi antar sesama atau 

keteman sebaya termasuk dalam lingkungan baru.  

4. Hasil Prestasi Belajar Mahasiswa 

a. Definisi Hasil Prestasi Belajar 

Menurut Purwanto hasil prestasi belajar adalah perubahan prilaku 

peserta didik akibat belajar. Perubahan prilaku disebabkan karena seseorang 

telah mencapai penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam 

proses belajar mengajar. Pendapat ahli lainnya juga mengemukakan bahwa 

hasil prestasi belajar adalah perubahan tingkah laku yang mencakup bidang 
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kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimiliki oleh siswa setelah 

menerima pengalaman belajar.
21

 

Dalam proses pendidikan, prestasi belajar dapat diartikan sebagai hasil 

dari proses belajar mengajar, yakni penguasaan, perubahan emosional, atau 

perubahan tingkah laku yang dapat diukur dengan tes tertentu.
22

 Prestasi 

belajar adalah hasil maksimum yang dicapai oleh seseorang setelah 

melakukan kegiatan belajar yang diberikan berdasarkan atas pengukuran 

tertentu.
23

 Penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan 

terhadap proses dan hasil prestasi belajar dengan cara yang sesuai dengan 

karakteristik program studi yang bersangkutan. Penilaian terhadap hasil 

prestasi belajar siswa untuk mengetahui sejauhmana ia mencapai sasaran 

belajar disebut sebagai prestasi belajar. 

Mengutip dari jurnal menurut Nitko dan Brookhart prestasi belajar 

sangat bervariasi tergantung pada tujuan, kegunaan dan kualitasnya yang 

terbagi dalam tiga domain afektif, domain kognitif, dan domain psikomotor.
24

 

Selanjutnya prestasi belajar merupakan hasil dari suatu proses belajar 

yang sudah dijalani sebagai bentuk penghargaan yang diperoleh mahasiswa 

                                                           
     

21
Sudjana, N. Dasar-Dasar Proses Belajar , (Bandung. Sinar Baru Algesindo : 2009), hal. 56. 

     
22

Abdullah, A. Prestasi Belajar .2008.http://Spesialis_torch.com.diakses pada tanggal 12 April 

2017,  pukul 08:02 WIB.  
     

23
  Ilyas, Fungsi dan Pengukuran Prestasi Belajar, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2008), hal. 16. 

     
24

Fahrurrozi, F., & Mahmudi, A. Pengaruh PBM dalam setting pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dan GI terhadap prestasi belajar dan kecerdasan emosional siswa. Jurnal Riset Pendidikan 
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sesuai perjuangan dan usahanya yang ia capai. Untuk memperoleh prestasi 

belajar bukanlah suatu hal yang mudah karena memerlukan perjuangan dan 

pengorbanan dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. 

Salah satu tolak ukur prestasi belajar adalah nilai Indeks Prestasi (IP). 

Nilai Indeks Prestasi adalah gambaran tingkat keberhasilan mahasiswa dalam 

suatu kurun waktu tertentu. 

Dalam peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) tahun 2015 

pasal 24 ayat (1) yang berbunyi pelaporan penilaian sebagaimana dalam Pasal 

19 ayat (2) yang berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh 

suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: 

1) Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik. 

2) Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik. 

3) Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup. 

4) Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang. 

5) Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. 

Tetap pada pasal yang sama, ayat 4 dan 5 menjelaskan tentang hasil 

penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan 

Indeks Prestasi Semester (IPS), sedangkan hasil penilaian capaian 

pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks 
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Prestasi Kumulatif (IPK). Berbeda dengan pasal 25 ayat 1 dan 2 yang 

memaparkan tentang kelulusan program diploma dan program sarjana. 

Dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang 

ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang di targetkan oleh 

program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol 

nol). Selain itu, kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat memuaskan, 

sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria : 

1) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai 

dengan 3,00 (tiga koma nol nol). 

2) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuakan apabila 

mencapai Indeks Pretasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai 

dengan 3,50 (tiga koma lima nol). 

3) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,51 (tiga koma lima satu).
25

 

Menurut Benyamin S. Bloom dalam Sudjana aspek dalam penilitian 

hasil prestasi belajar meliputi berbagi aspek yaitu ranah kognitif, ranah afektif, 

dan ranah pikomotorik. Diantara ketiga ranah tersebut, ranah kognitiflah yang 

paling banyak dinilai oleh para pendidik disekolah maupun institusi lainnya 

                                                           
      25 Himmatul Mahmudah, Hubungan Pengetahuan dengan Integritas Akademik Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Dokter Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 20.  
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karena berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam menguasai isi bahan 

pengajaran. 

Dengan demikian hasil prestasi belajar dapat disimpulkan bahwa hasil 

prestasi belajar merupakan kecakapan nyata, yang dapat diukur langsung 

dengan menggunakan tes prestasi belajar dan setiap kegiatan belajar manusia 

selalu terdapat prestasi belajar dan biasanya hasil prestasi belajar mahasiswa 

yang berupa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) menjadi sasaran akhir dari proses 

belajar seseorang, terutama bagi setiap mahasiswa. 

5. Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Pendapat yang dikemukakan oleh Walisman ialah hasil prestasi belajar 

yang dicapai oleh peserta didik yang merupakan hasil interaksi antar berbagai 

faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal dan juga eksternal. 

a. Faktor internal ialah faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik itu 

sendiri dan itu mempengaruhi kemampuan belajarnya, yang meliputi : 

1) Kecerdasan 

2) Minat dan perhatian 

3) Ketekunan dan sikap 

4) Motivasi belajar 

5) Kondisi fisik dan kesehatan 

6) Serta kebiasaan dalam belajar 
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b. Faktor ekstenal ialah faktor yang berasal dari luar peserta didik yang 

mempengaruhi hasil belajar, yaitu : 

1) Keluarga 

2) Sekolah 

3) Masyarakat 

Berdasarkan dari uraian tersebut hasil prestasi belajar mahasiswa yang 

akan diselidiki dalam peneltian ini hanyalah yang termasuk dalam ranah 

kognitif yang berbentuk nilai Indeks Prestai Kumulatif (IPK) yang diperoleh 

mahasiswa selama mengikuti proses belajar mengajar. Hal ini dikarenakan 

penulis sulit untuk mengadakan pengukuran hasil prestasi belajar dari aspek 

afektif dan psikomotor. Lebih lanjut karena pengembangan instrument untuk 

kedua aspek tersebut masih dirasa sangat sulit dalam waktu yang relative 

singkat. 

C. Keterkaitan Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Hasil Prestasi Belajar  

Beberapa penelitian mengenai otak manusia memperkuat keyakinan bahwa 

EQ  atau Emotional Quotien akan berpengaruh besar terhadap hasil belajar. 

Misalnya penelitian Le Doux yang menunjukkan betapa integrasi antara emosi 

dengan akal dalam kegiatan belajar. Tanpa keterlibatan emosi syaraf otak akan 

berkurang dari yang dibutuhkan untuk menyimpan pelajaran dalam memori.
26
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Kecerdasan emosional sangat berpengaruh untuk menentukan prestasi belajar 

peserta didik yaitu dengan memperlihatkan, memperhatikan dan memahami 

emosional dengan cara membangkitkan kesenangan dalam proses belajar. Dengan 

kondisi belajar yang menyenangkan dan kondisi emosional stabil, peserta didik 

akan dilatih emosionalnya agar dapat berinteraksi dengan orang lain. 

Adapun hasil prestasi belajar mahasiswa pada dasarnya berbeda-beda 

antara satu dengan lainnya, baik itu ada yang membutuhkan jangka waktu yang 

singkat dan ada juga yang membutuhkan jangka waktu yang relative lama. 

Karenanya hasil prestasi belajar yang dicapai oleh mahasiswa selalu berubah-ubah 

tergantung dari kematangan pribadi seorang mahasiswa yang bersangkutan baik 

secara mental, intelektual, psikomotorik, emosional, maupun sosioal. 

D. Hipotesis  

Hipotesis adalah hasil yang diharapkan atau hasil yang diantisipasi dari 

sebuah penelitian.Penelitian ini memilki hipotesis yaitu ada hubungan kecerdasan 

emosional dengan hasil prestasi belajar mahasiswa mahasiswa jurusan Komunikasi 

dan Penyiaran Islam pada konsentrasi konseling islam angkatan 2016 Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, penelitian ini  bermaksud bahwa semakin tinggi atau 

semakin baik tingkat kecerdasan emosional mahasiswa, maka semakin baik pula 

hasil prestasi akademik atau hasil prestasi belajar mahasiswa yang berupa Indeks 

Prestasi Komulatif (IPK). 
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Skema mengenai Kecerdasan Emosional dan Hasil Prestasi Belajar 

X 

               

→→→→→→→→→→→ 
Y 

 Kecerdasan Emosional                                          Hasil Prestasi Belajar 

Dalam penelitian ini diajukan dua hipotesis, yakni: 

1. Hipotesis nol (Ho) : tidak terdapat hubungan antara kecerdasan emosional 

dengan hasil prestasi belajar pada mahasiswa jurusan Komunikasi dan 

Penyiaran Islam pada konsentrasi konseling angkatan 2016. 

2. Hipotesis kerja (Ha) : terdapat hubungan antara kecerdasan emosional 

dengan hasil prestasi belajar mahsiswa jurusan Komunikasi dan 

Penyiaran Islam pada konsentrasi konseling angkatan 2016.  

  

 

 

 

 

 

 

 


