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ABSTRAK 

Susriyati, Dwi. 2016. Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Hasil Belajar 
Siswa Kelas V SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara Kota Semarang.

Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 

Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dra. Sumilah, 

M.Pd. dan Dra. Nuraeni Abbas, M.Pd. 

Hasil belajar yang baik bukan hanya ditentukan oleh kecerdasan 

intelektualnya saja, akan tetapi kecerdasan emosional juga berpengaruh. Dengan 

demikian, untuk memperoleh prestasi yang tinggi kecerdasan emosional dan 

kecerdasan intelektual harus bekerja secara bersamaan agar memperoleh hasil 

yang terbaik. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan tingkat 

kecerdasan emosional siswa kelas V SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara Kota 

Semarang, (2) mendeskripsikan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Gugus Ki 

Hajar Dewantara Kota Semarang, dan (3) mendeskripsikan hubungan antara 

kecerdasan emosional dengan hasil belajar siswa. Pendekatan  yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan 

metode korelasi. Populasi penelitian ini adalah 176 siswa kelas V SD Negeri 

Gugus Ki Hajar Dewantara Kota Semarang. Pengambilan sampel dengan 

proporsional sampling diperoleh 70 siswa. Teknik pengumpulan data dengan 

skala psikologi dan dokumentasi. Analisis data awal menggunakan uji normalitas. 

Sedangkan data akhir yang dipakai untuk menguji hipotesis adalah korelasi 

product moment.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tingkat kecerdasan 

emosional siswa dalam kriteria baik dengan persentase sebesar 71%. Sedangkan 

hasil belajar siswa dalam kriteria baik dengan persentase sebesar 56%. Sementra 

itu, hasil perhitungan analisis korelasi diperoleh Sig. (2-tailed) pada output 

corelations sebesar 0,000<0,05 yang berarti bahwa terdapat hubungan antara 

kecerdasan emosional dengan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Gugus Ki 

Hajar Dewantara Kota Semarang. Untuk interpretasi data dengan nilai korelasi 

sebesar 0,778 menunjukkan adanya korelasi dalam kategori kuat. Simpulan dari 

penelitian ini adalah ada hubungan kecerdasan emosional dengan hasil belajar 

siswa kelas V SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara Kota Semarang. Saran 

penulis antara lain guru dapat mengoptimalkan kecerdasan emosional siswa baik 

di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya dan siswa diharapkan memiliki 

kecerdasan emosional yang tinggi agar dapat mencapai hasil belajar yang optimal. 

Kata kunci : hasil belajar; kecerdasan emosional; siswa kelas V. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

  Pendidikan adalah suatu kegiatan dilakukan dengan teratur dan sistematis 

untuk membentuk dan mengembangkan perilaku yang diinginkan. Undang-

undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 1 menyatakan 

bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses 

pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal 

dalam mencapai tujuan pendidikan. Siswa dapat belajar berbagai macam hal di 

sekolah. 

  Belajar merupakan sesuatu yang penting bagi setiap individu karena 

melalui belajar individu mengenal lingkunganya dan menyesuaikan diri dengan 

lingkungan disekitarnya. Daryanto (2013:2) mengungkapkan belajar merupakan 

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya  

  Perubahan tingkah laku setiap individu tidak terjadi begitu saja sehingga

untuk mengetahui perubahan yang terjadi, perlu adanya penilaian. Penilaian yang 

terdapat di sekolah didapatkan dari hasil belajar. Gagne (dalam Dahar, 2011:118) 
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mengemukakan bahwa hasil belajar adalah hasil dari kemampuan-kemampuan 

yang bersifat kognitif, afektif, dan psikomotor. Hasil belajar yang terbaik bukan 

hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektualnya saja melainkan kecerdasan 

emosional juga berpengaruh dalam mencapai hasil belajar yang maksimal.

  Kecerdasan emosional merupakan hal terpenting dalam menentukan 

keberhasilan seseorang karena emosi yang lepas kendali dapat membuat orang 

pandai menjadi bodoh. Tanpa kecerdasan emosional, orang tidak akan mampu 

menggunakan kemampuan kognitif mereka sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya (Uno, 2006:69). Adapun kecerdasan emosional menurut Goleman 

(2007:44) menyumbang 80% kesuksesan, diantaranya kemampuan memotivasi 

diri sendiri, mangatasi frustasi, mengontrol desakan hati, mengatur suasana hati 

(mood), berempati dan kemampuan bekerja sama.  

  Survei terhadap orang tua dan guru-guru yang dilakukan oleh Goleman 

(2007:329) memperlihatkan adanya kecenderungan generasi sekarang lebih 

banyak kesulitan emosi, lebih kesepian dan pemurung, kurang menghargai sopan 

santun, lebih gugup, dan mudah cemas serta lebih agresif. Permasalahan tersebut 

juga ditemukaan di SD Gugus Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari SDN 

Karanganyar 01, SDN Tugurejo 01, SDN Tugurejo 02, SDN Tugurejo 03 dan 

SDN Randugarut. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan adanya beberapa 

permasalahan terkait kecerdasan emosional siswa kelas V SD Negeri Gugus Ki 

Hajar Dewantara. Siswa menampilkan emosional yang kurang stabil, seperti 

mudah menangis atau menjerit jika marah. Selain itu, ada siswa yang kurang 

memiliki rasa tanggung jawab seperti lalai mengerjakan tugas dan melaksanakan 
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piket. Ada juga siswa yang sulit bersosialisasi dengan temannya dan malu dalam 

menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Keadaan ini memberikan indikasi 

bahwa kencenderungan siswa mengalami kesulitan dalam mengendalikan 

kecerdasan emosional. 

 Kesulitan mengendalikan kecerdasan emosional berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara. Hasil tes 

formatif lima mata pelajaran (PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS)

menunjukan bahwa masih terdapat siswa yang nilainya belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM). Hal ini dibuktikan dengan hasil belajar siswa kelas 

V SD Negeri Tugurejo 01 Semarang dari 46 siswa memiliki rata-rata nilai lima 

mata pelajaran sebesar 70, SD Negeri Karanganyar 01 dari 46 siswa memiliki 

rata-rata nilai lima mata pelajaran sebesar 70, SD Negeri Tugurejo 02 dari 30 

siswa siswa memiliki rata-rata nilai lima mata pelajaran sebesar 70,  SD Negeri 

Tugurejo 03 dari 39 siswa memiliki rata-rata nilai lima mata pelajaran sebesar 66, 

dan  SD Negeri Randugarut dari 15 siswa memiliki rata-rata nilai lima mata 

pelajaran sebesar 67. Hal tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan emosional 

berkaitan dengan keberhasilan hasil belajar siswa.  

Penelitian yang mendukung adalah penelitian Wayan Budiarta, Ni Ketut 

Suami dan Nyoman Arcana tahun 2014 dengan judul “Hubungan antara 

Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Intelektual dengan Prestasi Belajar IPA 

Kelas V Desa Pengeragoan” menyebutkan bahwa ada hubungan antara kecerdasan 

emosional dan kecerdasan intelektual dengan prestasi belajar memiliki hubungan 

yang signifikan. Selain itu, penelitian Khanif Maksum pada tahun 2013 dengan 
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judul “Hubungan Kecerdasan Emosional dan Motivasi dengan Tingkat Prestasi 

Belajar Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Jejeran Bantul pada 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia” menunjukan bahwa ada hubungan antara 

kecerdasan emosional dan motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa kelas V 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Jejeran. 

  Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian berkaitan dengan judul Hubungan Kecerdasan Emosional 

dengan Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara 

Kota Semarang. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraiakan, maka masalah 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah tingkat kecerdasan emosional siswa kelas V SD Negeri Gugus 

Ki Hajar Dewantara Kota Semarang? 

2) Bagaimanakah hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Gugus Ki Hajar 

Dewantara Kota Semarang? 

3) Apakah ada hubungan kecerdasan emosional dengan hasil belajar siswa kelas 

V SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara Kota Semarang? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan tingkat kecerdasan emosional siswa kelas V SD Negeri 

Gugus Ki Hajar Dewantara Kota Semarang. 
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2. Untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Gugus Ki Hajar 

Dewantara Kota Semarang. 

3. Untuk mendeskripsikan hubungan kecerdasan emosional dengan hasil belajar 

siswa kelas V SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara Kota Semarang. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan pengalaman peneliti dalam bidang pendidikan. Selain itu, hasil penelitian ini 

juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi poeneliti lain yang berkaitan 

dengan data. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

siswa, guru dan sekolah. 

1.4.2.1 Bagi Siswa 

Membantu siswa mengendalikan diri dan memotivasi diri untuk menjadi 

lebih sukses dengan kecerdasan emosional yang dimilikinya. 

1.4.2.2 Bagi Guru 

Sebagai bahan acuan bagi guru untuk mengembangkan dan meningkatkan 

kualitas pembelajaran dengan senantiasa memperhatikan kecerdasan emosional 

siswa guna meningkatkan hasil belajar. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan dan sumber data bagi sekolah dalam 

membimbing siswa untuk meningkatkan kecerdasan emosional yang dimilikinya.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 KAJIAN TEORI  

2.1.1 Hakikat Kecerdasan Emosional 

2.1.1.1 Pengertian Kecerdasan  

Kata lain dari kecerdasan adalah intelegensi. Pengertian inteligensi yang 

merujuk pada Dictionary of Psychology karya JP Chaplin (dalam Sulistami dan 

Mahdi, 2006:37) adalah kemampuan beradapatasi dan memenuhi tuntutan situasi 

(lingkungan) yang dihadapi dengan cepat dan efektif, kemampuan menggunakan 

konsep-konsep abstrak secara efektif dan kemampuan memahami hubungan dan 

mempelajarinya secara cepat. Adapun Dariyo (2013:112) menambahkan 

pengertian intelegensi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dan 

menyesuaikan diri dalam lingkungan hidupnya.  

Sementara itu, Soeparwoto (2007:106) mengemukakan bahwa secara 

umum intelegensi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan skema 

berpikir dan abstraksi, termasuk di dalamnya kemampuan untuk melakukan 

berbagai fungsi mental yang meliputi: penalaran, pemahaman, mengingat, dan 

mengaplikasi, dapat berpikir cepat, logis, dan mampu menyesuaikan diri terhadap 

situasi yang baru. Hal serupa juga diungkapkan oleh W. Stern bahwa kecerdasan 

adalah suatu objek daya jiwa untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan 

tepat dalam situasi baru (Ahmadi dan Supriyono, 2013:33). Dengan demikian, 
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peneliti menyimpulkan bahwa kecerdasan merupakan kemampuan seseorang 

untuk menyelesaikan masalah sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungannya.  

2.1.1.1.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan  

Dalyono (2010:188) menyebutkan bahwa kecerdasan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor-faktor yaitu: 

1. Pembawaan 

Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak 

lahir. Batas kesanggupan kita yakini dapat tidaknya memecahkan suatu soal, 

pertama-tama ditentukan oleh pembawaan. Orang ada yang pintar dan ada yang 

kurang pintar. Meskipun menerima latihan dan pelajaran yang sama, perbedaan-

perbedaan itu masih tetap ada. 

2. Kematangan 

Setiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan. Organ baik fisik maupun psikis dapat dikatakan matang apabila 

dapat menjalankan fungsinya masing-masing. 

3. Pembentukan  

Pembentukan adalah segala keadaan di luar dari seseorang yang 

mempengaruhi perkembangan kecerdasan. Pembentukan dapat dibedakan menjadi 

pembentukan sengaja (seperti yang dilakukan di sekolah) dan pembentukan tidak 

sengaja (pengaruh alam sekitar). 

4. Minat dan pembawaan yang khas. 

Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan 

dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan 
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(motif-motif) yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. 

Dari memanipulasi dan eksplorasi yang dilakukan dalam dunia luar, lama 

kelamaan timbulah, minat terhadap sesuatu. Minat itulah yang mendorong 

seseorang untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. 

5. Kebebasan 

Kebebasan berarti bahwa manusia dapat memilih metode-metode tertentu 

dalam memecahkan masalah-masalah yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan 

adanya kebebasan ini berarti bahwa minat tidak selamanya menjadi syarat dalam 

perbuatan intelegensi. 

2.1.1.2 Pengertian Emosi 

Emosi menurut Goleman (2007:7) adalah dorongan untuk bertindak, 

rencana seketika untuk mengatasi masalah yang telah ditanamkan secara 

berangsur-angsur oleh evolusi. Akar kata emosi adalah movere, kata kerja dalam 

Bahasa Latin adalah menggerakkan atau bergerak. Kecenderungan bergerak 

merupakan hal mutlak dalam emosi. Emosi memancing tindakan, emosi menjadi 

akar dorongan untuk bertindak terpisah dari reaksi-reaksi yang tampak di mata. 

Adapun macam-macam emosi, yaitu amarah , kesedihan, rasa takut, cinta, 

terkejut, jengkel, dan malu. 

Sementara itu, Albin (2001:11) menerangkan bahwa emosi adalah 

perasaan yang dialami. Emosi yang muncul dalam diri memiliki berbagai macam 

nama seperti sedih, gembira, kecewa, semangat, marah, benci, dan cinta. Sebutan 

yang diberikan kepada perasaan tertentu mempengaruhi bagaimana berpikir 

mengenai perasaan itu, dan bagaimana bertindak. Selain itu, Efendi (2005:176) 
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juga menambahkan bahwa emosi adalah suatu perasaan dan pikiran-pikiran khas, 

suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk 

bertindak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa emosi adalah suatu 

perasaan yang mendorong individu untuk merespon atau bertingkah laku terhadap 

stimulus, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya. 

2.1.1.3 Pengertian Kecerdasan Emosional 

Shapiro (2003:5) menyatakan bahwa istilah “kecerdasan emosional “ 

pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 oleh psikolog Peter Salovey dari 

Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire. Peter 

Salovey dan John Mayer menerangkan kualitas emosional yang tampaknya 

penting bagi keberhasilan. Kualitas-kualitas emosional tersebut adalah empati, 

mengungkapkan dan memahami perasaan, mengendalikan amarah, kemampuan 

memecahkan masalah antarpribadi. Sementara itu, Salovey dan Mayer (dalam 

Aunurrahman, 2013:87) mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai 

“himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau 

perasaan sosial yang melibatkan kemampuan pada orang lain, memilah-milah 

semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membinbing pikiran dan 

tindakan.  

Adapun Mubayidh (2006:7) mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional 

merupakan kemampuan untuk menyikapi pengetahuan-pengetahuan emosional 

dalam bentuk menerima, memahami dan mengelolanya. Uno (2010:93) juga 

menambahkan bahwa kecerdasan emosional memiliki dimensi ketajaman dan 

keterampilan naluriah seseorang dalam mengelola emosi dan perasaan sendiri 
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serta orang lain, sehingga melahirkan pengaruh yang manusiawi dalam rangka 

kemampuan merasahan dan memahami serta membangun hubungan produktif dan 

efektif dengan orang lain. Selain itu, kecerdasan emosional menurut Mustaqim 

(2008:154) merupakan suatu kemampuan untuk memahami perasaan diri masing-

masing dan perasaan orang lain, kemampuan untuk memotivasi dirinya sendiri, 

dan menata dengan baik emosi-emosi yang muncul dalam dirinya dan dalam 

berhubungan dengan orang lain. 

Dengan demikuan, pengertian kecerdasan emosional adalah jenis 

kecerdasan yang fokusnya memahami, mengenali, merasakan, mengelola dan 

memimpin perasaan sendiri dan orang lain serta mengaplikasikannya dalam 

kehidupan pribadi dan sosial. 

2.1.1.3.1 Aspek-aspek Kecerdasan Emosional 

Adapun aspek-aspek kecerdasan emosional menurut Goleman (2007:58) 

berdasarkan pendapat Salovey sebagai berikut: 

1. Mengenali emosi diri 

Mengenal emosi diri merupakan suatu kemampuan untuk mengenali 

parasaan sewaktu perasaan ini terjadi. Aspek mengenali emosi diri terdiri dari: 

kesadaran diri, penilaian diri, dan percaya diri. Kemampuan ini merupakan dasar 

dari kecerdasan emosional, para ahli psikologi menyebutkan bahwa kesadaran diri 

merupakan kesadaran seorang akan emosinya sendiri. 
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2. Mengelola emosi 

Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam menangani 

perasaan agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras, sehingga tercapai 

keseimbangan dalam diri individu. 

3. Memotivasi diri sendiri 

Dalam mengerjakan sesuatu, memotivasi diri sendiri adalah salah satu 

kunci keberhasilan. Mampu menata emosi guna mencapai tujuan yang diinginkan. 

Kendali diri secara emosi, menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan 

dorongan hati adalah landasan keberhasilan disegala bidang. 

4. Mengenal emosi orang lain 

Kemampuan mengenali emosi orang lain sangat bergantung pada 

kesadaran diri emosi. Empati merupakan salah satu kemampuan mengenali emosi 

orang lain dengan ikut merasakan apa yang dialami oleh orang lain. 

5. Membina hubungan dengan orang lain 

Kemampuan membina hubungan sebagaian besar merupakan keterampilan 

mengelola emosi orang lain. Keterampilan ini merupakan keterampilan yang 

menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan antarpribadi. Orang 

yang dapat membina hubungan dengan orang lain akan sukses dengan bidang apa 

pun yang mengendalikan pergaulan yang mulus dengan orang lain. 

Adapun Baharuddin dan Wahyuni (2008:158) mnyebutkan terdapat lima 

aspek dalam mengukur kecardasan emosional, yaitu:  
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1. Kesadaran diri (self-awareness) 

Kesadaran diri untuk mengetahui yang dirasakan pada suatu saat, dan 

menggunakan untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki 

tolok ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. 

Unsur-unsur kesadaran diri terdiri dari kesadaran emosi (emotional awereness),

penilaian diri secara teliti (accurate self-awereness), dan percaya diri (self-

confidence). 

2. Pengaturan diri (self-regulation) 

Pengaturan diri adalah menangani emosi sedemikian rupa sehingga 

berdampak positif kepada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati da sanggup 

menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran, maupun segera pulih 

kembali dari tekanan emosi. Unsur-unsur pengaturan diri terdiri dari kendali diri 

(self-control), sifat dapat dipercaya (trustworthiness), adaptabilitas (adaptability), 

dan inovasi (innovation). 

3. Motivasi (motivation) 

Motivasi merupakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakan dan 

menuntun manuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak 

secara efektif, serta untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Unsur-

unsur motivasi terdiri dari dorongan prestasi (achievement drive), komitmen 

(commitment), inisiatif (initiative), dan optimisme (optimism).

4. Empati (emphaty) 

Empati merupakan kesadaran terhadap parasaan, kebutuhan dan 

kepentingan orang lain. Unsur-unsur empati terdiri dari memahami orang lain 
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(understanding others), mengembangkan orang lain (developing others), orientasi 

pelayanan (service orientation), memanfaatkan keragaman (leveraging diversity),

dan kesadaran politis (political awareness). 

5. Keterampilan sosial (social skill) 

Keterampilan sosial merupakan menangani emosi dengan baik ketika 

berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan 

sosial. Unsur-unsur keterampilan sosial terdiri dari pengaruh (influence),

komunikasi (communication), manajemen konflik (conlict management), 

kepemimpinan (leadership), dan katalisator perubahan (change catalyst). 

Semantara itu, Yusuf (2012:113) menambahkan aspek-aspek kecerdasan 

emosional yang disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.1  
Aspek Kecerdasan Emosional 

No. Aspek Karakteristik Perilaku

1. Mengenali emosi 

diri

a. Mengenal dan merasakan emosi sendiri

b. Memahami penyebab perasaan terhadap 

tindakan 

c. Mengenal pengaruh perasaan terhadap 

tindakan

2. Memanfaatkan 

emosi secara 

produktif

a. Bersikap toleran terhadap frustasi dan mampu 

mengelola amarah secara baik

b. Lebih mampu mengungkapkan amarah dengan 

tepat tanpa berkelahi

c. Dapat mengendalikan perilaku agresif yang 

mampu merusak diri sendiri dan orang lain

d. Memilki perasaan positif tentang diri sendiri, 

sekolah, dan keluarga 

e. Memiliki kemampuan untuk mengatasi 

ketegangan jiwa (stress)

f. Dapat mengurangi perasaan kesepian dan 

cemas dalam pergaulan

3. Memotivasi diri 

sendiri

a. Memiliki rasa tanggung jawab

b. Mampu memusatkan perhatian pada tugas 

yang dikerjakan

c. Mampu mengendalikan diri 
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No. Aspek Karakteristik Perilaku

4. Mengenali emosi 

orang lain

a. Mampu menerima sudut pandang orang lain

b. Peka terhadap perasaan orang lain

c. Mampu mendengarkan orang lain

5. Membina

hubungan dengan 

orang lain

a. Dapat menyelesaikan konflik dengan orang 

lain

b. Memilki kemampuan untuk berkomunikasi 

dengan orang lain

c. Memiliki sikap bersahabat atau mudah 

bergaul dengan teman sebaya

d. Memiliki sikap tenggang rasa atau perhatian 

terhadap orang lain.

e. Memperhatikan kepentingan sosial (senang 

menolong orang lain) dan dapat hidup selaras 

dengan kelompok

f. Bersikap senang berbagi rasa dan bekerja 

sama

g. Bersikap demokratis dalam bergaul dengan 

orang lain

Dengan memperhatikan kelima aspek kecerdasan emosional, dapat 

dipahami bahwa kecerdasan emosional sangat dibutuhkan oleh manusia dalam 

rangka mencapai kesuksesan, baik di bidang akademis, karir, maupun dalam 

kehidupan sosial (Desmita, 2007:172). Dengan demikian, dalam pelaksanaan 

penelitian akan menggunakan teori yang mengacu pada pendapat Goleman yang 

telah dikembangkan oleh Yusuf karena mencakup keseluruhan dan lebih 

terperinci yang terdiri atas mengenali emosi diri, memanfaatkan emosi secara 

produktif, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membina 

hubungan dengan orang lain 

2.1.1.3.2 Ciri-ciri Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional merupakan emosi yang dimiliki seseorang yang 

mampu dalam mengendalikan dirinya. Tanpa kecerdasan emosional, seseorang 

kurang bisa mengontrol. Goleman (dalam Aunurrahman, 2014:89) 
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menggambarkan beberapa ciri kecerdasan emosional yang terdapat pada diri 

seseorang berupa (1) kemampuan memotivasi diri sendiri, (2) ketahanan 

menghadapi frustasi, (3) kemampuan mengendalikan dorongan hati dan tidak 

melebih-lebihkan kesenganan, serta (4) kemampuan menjaga suasana hati dan 

menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati dan 

berdo’a.

Adapun ciri-ciri individu yang memiliki kecerdasan emosional menurut 

Soeparwoto (2007:103), yaitu: 

1. Individu mampu memantau perasaan dan emosi, baik pada diri sendiri amupun 

pada orang lain, memilah-milahnya semuanya, dan menggunakan informasi ini 

untuk membimbing pikiran dan tindakan. 

2. Menggejala pada diri individu dalam bentuk: keramahan, percaya diri, atau 

sikap hormat kepada orang lain, empatik, setiakawanan, mandiri, kemampuan 

menyesuaikan diri, mengungkapkan dan memahami perasaan, mengendalikan 

amarah, disukai, kemampuan memecahkan masalah antar pribadi, dan tekun. 

3. Individu nampak ulet, optimis, motivasi tinggi, dan antusiasme. 

4. Tindakan individu lebih didasarkan pada karakter atau karakteristik pribadi, 

bukan didasarkan kepintaran seseorang. 

Hal yang sama juga diungkapkan Dapsari (dalam Casmini, 2007:24) ciri-

ciri siswa yang memiliki kecerdasan emosional tinggi yaitu: 

a. Optimal yang selalu positif pada saat menangani peristiwa dalam hidupnya 

dan menangani tekanan masalah-masalah pribadi yang dihadapi. 
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b. Terampil dalam membina emosinya, dimana orang tersebut terampil di dalam 

mengenali kesadaran emosi terhadap orang lain. 

c. Optimal pada kecakapan kecerdasan emosi, meliputi  kecakapan 

intensionalitas, kreativitas, ketangguhan, hubungan antar pribadi dan 

ketidakpuasan konstruktif. 

d. Optimal pada nilai-nilai belas kasihan atau empati, intuisi, radius kepercayaan, 

daya pribadi, dan integrasi. 

e. Optimal pada kesehatan secara umum, kualitas hidup, relatinship quotient

dan kinerja optimal. 

Selain itu, Goleman (2007:274) menyebutkan ada tujuh unsur 

kemampauan anak yang berkaiatan erat dengan kecerdasan emosional, adalah: 

1. Keyakinan adalah perasaan kendali dan penguasaan seseorang terhadap tubuh, 

peilaku dan dunia; perasaan anak bahawa ia lebih cenderung berhasil daripada 

tidaka dalam apa yang dikerjakannya, dan bahwa orang-orang dewasa akan 

bersedia menolong. 

2. Rasa ingin tahu adalah perasaan bahwa menyelidiki sesuatu itu bersifat positif 

dan menimbulkan kesenangan. 

3. Niat adalah hasrat dan kemampuan untuk berhasil, dan untuk bertindak 

berdasarkan niat dengan tekun, berkaitan dengan perasaan terampil, perasaan 

efektif. 

4. Kendali diri adalah kemampuan untuk menyesuaikan dan mengendalikan 

tindakan dengan pola yang sesuai dengan usia, suatu rasa kendali batiniah. 
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5. Keterkaitan adalah kemampuan untuk melibatkan diri dengan orang lain 

berdasarkan pada perasaan saling memahami. 

6. Kecakapan berkomunikasi adalah keyakinan dan kemampuan verbal untuk 

bertukar gagasan, perasaan dan konsep dengan oarang lain.  

7. Koperatif adalah kemampuan untuk menyeimbangkan kebutuhan sendiri 

dengan kebutuhan orang lain, termasuk orang dewasa. 

2.1.1.3.3 Faktor-faktor kecerdasan Emosi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional menurut 

Goleman (dalam Casmini, 2007:23) terbagi menjadi faktor internal dan faktor 

eksternal. 

1. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam individu yang 

dipengaruhi oleh keadaan otak emosional seseorang, otak emosional 

dipengaruhi oleh keadaan amigdala, neokorteks, sistem limbik, lobus prefrontal

dan hal-hal lain yang berada pada otak emosional. 

2. Faktor eksternal dimaksudkan sebagai faktor yang datang dari luar individu 

dan mempengaruhi individu untuk mengubah sikap. Pengaruh luar yang 

bersifat individu dapat secara perorangan, secara kelompok antara individu 

mempengaruhi kelompok atau sebaliknya, juga dapat bersifat tidak langsung 

yaitu melalui perantara misalnya media masa baik cetak maupun elektronik 

serta informasi yang canggih lewat jasa satelit. 
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2.1.2 Hakikat Belajar 

2.1.2.1 Pengertian Belajar 

 Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi 

dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor 

(Djamarah, 2011:13). Hal serupa juga diungkapkan oleh Syah (2014:90) yang 

menyatakan bahwa belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh 

tingkah laku individu yan relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi 

dengan lingkungan yang melinatkan proses kognitif. Adapun Baharuddin 

(2010:161) berpandapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang paling banyak 

dilakukan orang. Belajar dilakukan hampir setiap waktu, kapan saja, di mana saja 

dan sedang melakukan apa saja.  

Sementara itu, belajar menurut Anitah dkk (2009:1.3) adalah proses 

mental dan emosional atau proses berpikir dan merasakan. Seseorang dikatakan 

belajar bila pikiran dan perasaannya aktif.  Dengan demikian,  peneliti dapat 

menyimpulkan pengertian belajar adalah proses perubahan perilaku, mental dan 

emosional individu, secara sengaja, disadari dan perubahan tersebut relatif 

menetap serta membawa perubahan positif bagi siswa dalam berinteraksi dengan 

lingkungan yang berlangsung selama periode waktu tertentu. 

2.1.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Slameto (2010:54) menyebutkan bahwa belajar dipengaruhi oleh beberapa 

faktor-faktor yang dikelompokan menjadi dua golongan, yaitu faktor intern dan 

faktor ekstern. 
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1. Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar. Faktor ini terdiri dari faktor jasmani, faktor psikologi dan faktor 

kelelahan. Faktor jasmani meliputi faktor kesehatan dan faktor cacat tubuh. Faktor 

psikologi meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan 

kesiapan. Sedangkan faktor Kelelahan meliputi kelelahan jasmani dan kelelahan 

rohani (psikis). 

2. Faktor Ektern 

Faktor ektern adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor ini terdiri dari 

faktor keluarga, sekolah dan masyarakat. Siswa yang belajar akan menerima 

pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, relasi antaranggota 

keluarga, suasana rumah, dan keadaan ekonomi keluarga. 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar mencakup metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, 

dan alat pelajaran. Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh 

terhadap belajar siswa. Pengaruh ini terjadi kerena keberadaannya siswa dalam 

masyarakat seperti kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, 

dan bentuk kehidupan masyarakat. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar menurut 

Baharuddin dan Wahyuni (2008:19), yaitu: 

1. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan 

dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor internal meliputi 

faktor fisiologis dan psikologis. 
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2. Faktor eksogen/ekternal dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor 

lingkungan sosial dan faktor lingkungan nonsosial. Faktor lingkungan sosial 

meliputi sekolah, masyarakat, dan keluarga. Sedangkan faktor lingkungan

nonsosial meliputi lingkungan alamiah dan faktor instrumental. 

Jadi dari uraian tersebut dapat disimpukan bahwa baik faktor intern 

maupun faktor ekstern mempunyai pengaruh yang kuat dalam proses belajar. jika 

faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut mendukung proses belajar (pengaruh 

positif) maka hasil belajar yang akan dicapai siswa akan maksimal. 

2.1.3 Hakikat Hasil Belajar 

2.1.3.1 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku. Tingkah 

laku sebegai hasil belajar dalam pengertian yang luas mencakup bidang kognitif, 

afektif, dan psikomotor (Sudjana, 2014:3). Adapun Dimyati dan Mudjiono 

(2013:3) menerangkan bahwa hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi 

tindakan belajar dan tidakan mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri 

dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan 

puncak proses belajar.  

Sementara itu, Bloom (dalam Rifa’i dan Anni, 2012:70) berpandapat 

bahwa hasil belajar dalam rangka studi dicapai melalui tiga kategori ranah antara 

lain kognitif, afektif, psikomotor. Perinciannya adalah sebagai berikut: 

1. Ranah kognitif: berkaitan dengan hasil belajar. Ranah kognitif mencakup enam 

kategori yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan 

penilaian. 
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2. Ranah afektif: berkaitan dengan perasaan, sikap, minat dan nilai. Ranah afektif 

mencakup lima kategori yaitu penerimaan, penanggapan, penilaian, 

pengorganisasian dan pembentukan pola hidup. 

3. Ranah psikomotorik: berkaiatan dengan kemampuan fisik. Ranah psikomotorik 

mencakup tujuh kategori yaitu persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerkan 

terbiasa, gerakan kompleks, peneyesuaiaan dan kreativitas. 

Selain itu, hasil belajar menurut Gagne (dalam Anunurrahman, 2014:47) 

terdiri dari lima aspek, yaitu: 

1. Keterampilan intelektual, atau pengetahuan prosedural yang mencakup belajar 

konsep, prinsip dan pemecahan masalah yang diperoleh melalui penyajian 

materi di sekolah. 

2. Strategi kognitif, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah baru 

dengan jalan mengatur proses internal masing-masing individu dalam 

memperhatikan, belajar, mengingat dan berpikir. 

3. Informasi verbal, yaitu kemampuan mendeskripsikan sesuatu dengan kata-kata 

dengan jalam mengatur informasi-informasi yang relevan. 

4. Keterampilan motorik, yaitu kemampuan untuk melaksanakan dan 

mengkoordinasikan gerakan-gerakan yang berhubungan dengan otot. 

5. Sikap, yaitu suatu kemampuan internal yang mempengaruhi tingkah laku 

seseorang yang didasari oleh emosi, kepercayaan-kepercayaan serta faktor 

intelektual. 

Jadi dari beberapa teori tentang hasil belajar, peneliti menyimpulkan 

bahwa hasil belajar merupakan penguasaan konsep yang dideskripsikan dalam 
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pencapaian tujuan pembelajaran yang meliputi ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik yang didasarkan pada perubahan perilaku yang diperoleh setelah 

proses pembelajaran. 

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Faktor-faktor yang menentukan pencapaian hasil belajar menurut Dalyono 

(2010:55) yaitu berasal dari dalam diri orang yang belajar dan dari luar dirinya.  

1. Faktor internal (yang berasal dari dalam diri) 

a. Kesehatan 

Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya terhadap 

kemampuan belajar. Bila seseorang tidak sehat, sakit kepala, deman, pilek, dan 

sebagainya maka dapat mengakibatkan tidak bergairah dalam belajar. Demikian 

pula jika kesehatan rohani kurang baik maka akan menganggu atau mengurangi 

semangat belajar. Oleh karena itu pemeliharan kesehatan sangat penting baik fisik 

maupun mental agar pikiran selalu segar dan bersemangat dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. 

b. Intelegensi dan Bakat 

Seseorang yang memilki baik (IQ-nya tinggi) umumnya mudah belajar 

dan hasilnyapun cenderung baik. Sebaliknya orang yang intelegensi rendah 

cenderung mengalami kesulitan dalam belajar, lambat berpikir sehingga prestasi 

belajarnya pun rendah. Bakat, juga besar pengaruhnya dalam menentukan 

keberhasilan belajar. Misalnya bermain piano, apabila memiliki bakat musik, akan 

lebih mudah dan cepat pandai dibandingkan dengan yang tidak memilki bakat. 
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c. Minat dan Motivasi 

Minat dapat timbul karena daya tarik dari luar dan juga datang dari hari 

sanubari. Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal besar artinya 

untuk mencapai/memperoleh benda atau tujuan yang diminati. Minat belajar yang 

besar cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi, sebaliknya minat belajar 

kurang akan menghasilkan prestasi yang rendah. 

Motivasi berbeda dengan minat. Motivasi adalah pendorong untuk 

melakukan sesuatu pekerjaan. Seseorang yang belajar dengan motivasi kuat, akan 

melaksanakan semua kegiatan belajarnya dengan sungguh-sungguh dan penuh 

semangat. Sebaliknya, belajar dengan motivasi yang lemah, akan malas bahakan 

tidak mau mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pelajaran. 

d. Cara Belajar 

Cara belajar seseorang juga mempengaruhi pencapaian hasil belajarnya. 

Belajar tanpa memperhatikan teknik dan faktor fisiologis, psikologis, dan ilmu 

kesehatan, akan memperoleh hasil yang kurang memuaskan. Teknik-teknik 

belajar perlu diperhatikan bagaimana caranya membaca, mencatat, 

menggarisbawahi, membuat ringkasan, apa yang harus dicatat dan sebagainya. 

Selain teknik tersebut perlu diperhatikan, perlu juga diperhatikan waktu belajar, 

tempat, fasilitas, penggunaan media pengajaran dan penyesuaian bahan 

pengajaran. 
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2. Faktor Eksternal (yang berasal dari luar diri) 

a. Keluarga  

Faktor keluarga sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan anak 

dalam belajar. Tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya 

penghasilan, cukup atau kurang perhatian dan bimbiingan orang tua, rukun 

tidaknya kedua orang tua, akrab tidaknya orang tua dengn anak-anak, tenang 

tidaknya situasi dalam rumah, semuanya itu turut mempengaruhi pencapaian hasil 

belajar. Selain itu, faktor keadaan rumah juga turut mempengaruhi keberhasilan 

belajar. 

b. Sekolah  

Kualitas guru, metode pengajarannya, kesesuaian kurikulum dengan 

kemampuan anak, keadaan fasilitas/perlengkapan di sekolah, keadaan ruangan, 

jumlah murid per kelas, pelaksanaan tata tertib sekolah, dan sebagainya, semua ini 

turut mempengaruhi keberhasilan belajar anak. Demikian pula jika jumlah murid 

per kelas terlalu banyak, dapat mengakibatkan kelas kurang tenang, dan hubungan 

guru dengan murid kurang akrab, kontrol guru menjadi lemah, murid menjadiacuh 

terhadap gurunya, sehingga motivasi belajar menjadi lemah. 

c. Masyarakat 

Keadaan masyarakat juga menentukan prestasi belajar. Bila di sekitar 

tempat tinggal keadaan masyarakatnya terdiri dari orang-orang yang 

berpendidikan, terutama anak-anaknya bersekolah tinggi dan moralnya baik, gal 

ini kan mendorong anak lebih giat belajar. Tetapi sebaliknya, apabila tinggal 

dilingkungan banyak anak-anak yang tidak bersekolah dan pengangguran, hal ini 
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akab mengurangi semangat belajar  atau dapat dikatakan tidak menunjang 

sehingga motivasi belajar kurang. 

d. Lingkungan sekitar 

Lingkungan sekitar yang mempengaruhi keberhasilan belajar mencakup 

keadaan lingkungan, bangunan rumah, suasana sekita, keadaan lalu lintas, iklim, 

dan sebagainya. Misalnya bangunan rumah pendunduk sangat rapat, akan 

mengganggu belajar. Keadaan lalu lintas yang membisingkan, hiruk pikuk orang 

disekitar, suasana pabrik, polusi udara, iklim yang terlalu panas, semuanya ini kan 

mempengaruhi kegairahan belajar. Sebaliknya, tempat yang sepi dengan iklim 

yang sejuk, ini akan menunjang proses belajar. 

2.1.4 Hakikat Pembelajaran 

UU RI No.20 tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 20 menerangkan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi paserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Adapun Briggs menjelaskan bahwa 

pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi siswa sedemikian 

rupa sehingga siswa itu memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dalam 

lingkungan (dalam Rifa’i dan Anni, 2012:157). 

Selain itu, Hamdani (2011:23) juga menambahkan pengertian 

pembelajaran menurut aliran behavioristik  adalah usaha guru membentuk tingkah 

laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. Berdasarkan 

beberapa definisi tentang pengertian pembelajaran, peneliti menyimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan pendidik untuk 
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menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dalam mendukung proses belajar 

siswa sehingga dapat membentuk tingkah laku yang diinginkan. 

Sementara itu, sekolah merupakan salah satu pusat kegiatan belajar. Dalam 

belajar sangat diperlukan adanya aktivitas, tanpa aktivitas belajar itu tidak 

mungkin akan berlangsung dengan baik. Aktivitas dalam pembelajaran 

merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti 

pelajaran, baik bertanya hal yang belum jelas, mencatat, mendengarkan, berfikir, 

membaca, dan segala kegiatan yang yang dilakukan yang dapat menunjang 

prestasi belajar. 

Aktifitas belajar siswa itu banyak sekali macamnya maka para ahli 

mengadakan klasifikasi atas macam-macam aktifitas tersebut. Salah satunya Paul 

D. Dierich (dalam Sardiman, 2014:101) yang membagi kegiatan belajar dalam 8 

kelompok, yaitu: 

a. Kegiatan-kegiatan visual (Visual activities), yang termasuk di dalamnya 

misalnya, membaca, memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan 

orang lain.  

b. Kegiatan-kegiatan lisan (Oral activities), seperti: menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, 

diskusi, interupsi. 

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan (Listening activities), sebagai contoh 

mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. 

d. Kegiatan-kegiatan menulis (Writing activities), seperti misalnya menulis cerita, 

karangan, laporan, angket, menyalin. 
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e. Kegiatan-kegiatan menggambar (Drawing activities), misalnya: menggambar, 

membuat grafik, peta diagram. 

f. Kegiatan-kegiatan metrik (Motor activities), yang termasuk di dalamnya antara 

lain: melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, 

berkebun, berternak. 

g.  Kegiatan-kegiatan mental (Mental activities), sebagai contoh misalnya: 

menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, 

mengambil keputusan. 

h. Kegiatan-kegiatan emosional (Emotional activities), seperti misalnya, menaruh 

minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Jadi aktivitas belajar adalah segala sesuatu yang dilakukan siswa secara 

sadar yang mengakibatkan perubahan pada dirinya perubahan pengetahuan atau 

kemahiran yang dapat menunjang hasil belajar. 

2.1.5 Karakteristik Siswa Kelas V SD

Masa usia pendidikan dasar menurut Tohirin (dalam Dirman dan Juarsih, 

2014:58) disebut juga masa intelektual atau masa keserasian bersekolah. Pada 

umur 6-7 tahun siswa dianggap sudah matang untuk memasuki sekolah. Adapun 

ciri utama siswa yang sudah matang, yaitu : (1) memiliki dorongan untuk keluar 

dari rumah dan memasuki kelompok sebaya; (2) keadaan fisik yang 

memungkinkan para siswa memasuki dunia bermain dan pekerjaan yang 

membutuhkan keterampilan jasmani; (3) memasuki dunia mental untuk memasuki 

dunia konsep; (4) logika dan komunikasi yang luas. 



28
 

 
 

Adapun Dirman dan Juarsih (2014:59) menyatakan bahwa ciri-ciri siswa 

kelas tinggi (9 atau 10 sampai 12 atau 13 tahun) adalah sebagai berikut: 

a. Minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkrit; 

b. Realistik, rasa ingin tahu dan ingin belajar; 

c. Menjelang akhir masa ini telah ada minat kepada hal-hal atau mata pelajaran 

khusus dan mulai menonjolnya bakat-bakat khusus; 

d. Sampai usia 11 tahun siswa membutuhkan guru atau orang dewasa lainnya 

untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi keinginannya; 

e. Pada masa ini siswa memandang nilai (angka raport) sebagai ukuran tepat 

mengenai prestasi sekolahnya; 

f. Gemar membentuk kelompok sebaya untuk bermain bersama. Dalam 

permainan itu mereka tidak terikat lagi dengan aturan permainan tradisional 

(yang sudah ada) mereka membuat peraturan sendiri.  

Fase ini dimulai pada saat siswa genap berusia tujuh tahun hingga empat 

belas tahun. Di masa ini siswa mempersiapkan dirinya untuk menjadi manusia 

sesungguhnya dan merupakan bagian dari masyarakat. Daya pikir siswa mulai 

terbuka dan mampu untuk berimajinasi.  

Pada masa inilah orang tua harus memberikan perhatian ekstra terhadap 

pendidikannya karena kini siswa tengah berada di awal hubungan sosialnya dalam 

lingkup yang lebih luas. Sekolah berpotensi besar dalam membangun kepribadian 

siswa, karena di sanalah siswa akan sering berinteraksi dengan teman sebayanya. 

Langkah-langkah yang penting berhubungan dengan pendidikan siswa di fase ini, 

yaitu: (1) pendidikan ekstra ketat; (2) memberikan dorongan untuk belajar; (3) 
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melatih siswa untuk patuh; (4) memberikan pengawasan kepada siswa; (5) 

pencegahan dari perilaku asusila; (6) menciptakan hubungan dengan memberikan 

teladan yang baik.  

Piaget dalam Rifa’i dan Anni (2012:207) menggolongkan perkembangan 

kognitif siswa kelas V ke dalam tahap operasional konkrit. Karakteristiknya yaitu 

konsep berpikir siswa yang awalnya samar-samar sekarang menjadi lebih konkrit; 

mampu memecahkan masalah-masalah aktual, mampu berpikir logis; berkurang 

rasa egoisnya, mau menerima pandangan orang lain; materi pembicaraan lebih 

ditujukan kepada orang lain; siswa berpikir induktif (khusus-umum); memiliki 

pengertian yang lebih baik mengenai konsep ruang penjumlahan. Pengukuran, 

pengelompokan, pengurutan, dan konservasi.  

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa siswa kelas V masih dalam tahap 

operasional konkrit yang mana membutuhkan benda-benda konkret ketika belajar, 

mulai dapat berpikir abstrak dan logis, mulai dapat berpikir kritis, mulai muncul 

minatnya pada bidang-bidang tertentu serta siswa mulai berinteraksi dengan ruang 

lingkup sosial yang lebih luas.  

2.1.6 Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Hasil Belajar Siswa 

Di tengah semakin ketatnya persaingan di dunia pendidikan dewasa ini, 

merupakan hal yang wajar apabila siswa khawatir akan mengalami kegagalan atau 

ketidak berhasilan dalam mencapai hasil belajar yang baik. Banyak usaha yang 

dilakuakan oleh para siswa untuk meraih hasil belajar yang baik seperti mengikuti 

bimbingan belajar. Usaha semacam itu jelas positif, namun masih ada faktor lain 

yang tidak kalah penting dalam mencapai keberhasilan selain kecerdasan ataupun 
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kecakapan intelektual, faktor tersebut adalah kecerdasan emosional. Karena 

kecerdasan intelektual saja tidak memberikan persiapan bagi individu untuk 

menghadapi gejolah, kesempatan ataupun kesulitan-kesulitan kehidupan.  

Sebuah penelitian meneliti anak-anak jenius yang diobservasi hingga masa 

dewasanya, ternyata menunjukkan hasil mengejutkan. Bahwa tidak semua anak-

anak jenius di masa dewasanya menjadi orang sukses. Setelah ditelusuri 

penyebabnya adalah anak tersebut karang mampu mengelola emosinya, tidak 

mampu terempati dengan orang lain, serta mengalami hambatan dalam 

membangun hubungan sosial yang mapan (Ramadhani, 2006:154). Dengan 

memiliki kecerdasan emosional, individu mampu mengetahui dan menghadapi 

perasaan mereka sendiri dengan baik dan mampu membaca dan menghadapi 

perasaan-perasaan orang lain dengan efektif. Individu dengan keterampilan 

emosional yang berkembang baik berarti kemungkinan besar ia akan berhasil 

dalam kehidupan. Sedangkan individu yang tidak dapat menahan kendali atas 

kehidupan emosionalnya akan merusak kemampuannya untuk memusatkan 

perhatian pada tugas-tugasnya. 

2.1.7 Teori Belajar yang Mendukung Hubungan Kecerdasan Emosional 

dan Hasil Belajar 

Teori belajar adalah konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang 

bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen. Teori belajar 

pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana terjadinya belajar dan 

bagaimana informasi diproses dalam pikiran siswa. Berdasarkan suatu teori 

belajar, diharapkan pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan guru dalam 
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memahami karakteristik siswa untuk meningkatkan kecerdasan emosional agar 

dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Beberapa teori belajar yang 

mendukung kecerdasan emosional dengan hasil belajar menurut Rifa’i dan Anni 

(2012:169) sebagai berikut. 

1) Teori Belajar Behavioristik  

Pembelajaran menurut aliran behavioristik adalah upaya membentuk 

tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan, agar terjadi 

hubungan lingkungan dengan tingkah laku siswa, karena itu juga disebut 

pembelajaran perilaku. Pembelajaran yang menyenangkanakan memperkuat 

perilaku, sebaliknya pembelajaran yang kurang menyenangkan akan 

memperlemah perilaku.  

a. Perilaku diberikan penguatan (reinforcement) untuk meningkatkan motivasi 

kegiatan belajar; 

b. Pemberian penguatan itu dapat berupa penguatan sosial (senyuman, pujian), 

penguatan aktivitas (pemberian mainan) dan penguatan simbolik (uang, 

nilai); 

c. Hukuman (punishment) dapat digunakan sebagai alat pembelajaran, tetapi 

perlu hati-hati. Hukuman dapat dipikirkan sebagai alat pendidikan terakhir 

setelah anak melakukan kenakalan dan kemalasan. Hanya dalam 

pelaksanaannya guru tidak boleh sambil marah atau karena dendam; 

d. Kesegeraan konsekuensi, salah satu prinsip dalam teori perilaku belajar yang 

segera diikuti konsekuensi akan lebih berpengaruh dari perilaku yang disertai 

konsekuensi yang lambat. Maka hendaknya dalam pembelajaran terutama 
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untuk siswa sekolah dasar guru segera memberikan pujian atau teguran 

setelah siswa berhasil atau tidak berhasil dalam pembelajaran; 

e. Pembentukan, dalam upaya mencapai tujuan guru hendaknya memberikan 

penguatan, sehingga keterampilan yang diharapkan dapat terwujud. 

Dari teori belajar tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori belajar 

behavioristik adalah pembelajaran perilaku, hal ini berkaitan dengan cara siswa 

dalam mengendalikan dirinya sesuai dengan kecerdasan emosional yang 

dimilikinya, sehingga akan terjadi perubahan perilaku yang diinginkan dan 

bersifat permanen.  

2) Teori Belajar Kognitif 

Dalam teori belajar kognitif, Piaget menyatakan bahwa tiga prinsip utama 

dalam pembelajaran yaitu:  

a. Belajar aktif  

Proses pembelajaran adalah proses aktif, karena pengetahuan terbentuk dari 

dalam subyek belajar. Untuk membantu perkembangan kognitif siswa, perlu 

diciptakan suatu kondisi belajar yang memungkinkan siswa belajar sendiri, 

misalnya melakukan percobaan, memanipulasi simbol-simbol, mengajukan 

pertanyaan dan mencari jawaban sendiri, serta membandingkan penemuan sendiri 

dengan penemuan temannya.  

b. Belajar melalui interaksi sosial   

Dalam belajar perlu diciptakan suasana yang memungkinkan terjadinya

interaksi antara subyek belajar. Piaget percaya bahwa dengan belajar bersama 

akan membantu perkembangan kognitif siswa. Tanpa interaksi sosial 
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perkembangan kognitif siswa akan bersifat egosentris. Sebaliknya, melalui 

interaksi sosial perkembangan kognitif siswa akan bertambah luas.  

c. Belajar melalui pengalaman sendiri 

Perkembangan kognitif siswa akan lebih berarti apabila didasarkan pada 

pengalaman nyata. Pembelajaran di sekolah hendaknya dimulai dengan 

memberikan pengalaman-pengalaman nyata daripada hanya dengan pembahasan 

yang terkesan harus dihafalkan sesuai dengan buku atau istilahnya adalah text 

book.

Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif diklasifikasikan menjadi 

empat tahapan berpikir sesuai dengan tingkatan umumnya dimulai dari tahap yang 

paling sederhana sampai yang kompleks.  

a. Tahap sensorimotorik (0-2 tahun) 

Pembentukan konsep dari obyek yang bersifat tetap dan kemajuan perilaku 

secara reflektif ke perilaku yang terarah (bertujuan).  

b. Tahap Praoperasional (2-7 tahun)  

Perkembangan kemampuan menggunakan simbol dalam menyatakan obyek 

di sekitarnya, dengan ciri berpikir yang bersifat egosentrik dan terpusat. 

c. Tahap operasional konkrit (7-11 tahun)  

Perbaikan kemampuan berpikir logis dan melakukan sesuatu secara bola-

balik, dengan ciri berpikir yang tidak terpusat, mulai kurang egosentrik, dan 

tidak dapat berpikir abstrak.  
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d. Tahap operasional formal (11 tahun hingga dewasa)  

Kemampuan berpikir abstrak dan simbolik, serta mampu memecahkan 

masalah melalui percoban yang sistematik.  

Dari teori belajar kognitif dapat disimpulakan bahwa proses belajar siswa 

terjadi adanya aktivitas belajar dan interaksi dengan orang lain sehingga 

memberikan pengalaman pada diri siswa. 

3) Teori Belajar Humanisme  

Pembelajaran humanistik dipengaruhi oleh pandangan filsafat pendidikan 

humanisme. Filsafat pendidikan humanisme sangat mementingkan adanya rasa 

kemerdekaan dan tanggung jawab. Maka tujuan pendidikan adalah untuk 

memanusiakan manusia agar manusia mampu mengaktualisasikan dirinya sebaik 

mungkin. Oleh karena itu pembelajaran hendaknya menjadikan siswa dapat 

memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Prinsip yang nampak dalam kegiatan 

pembelajaran adalah pembelajaran humanistik cenderung mendorong anak untuk 

berfikir induktif, karena mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan aktif 

dalam proses belajar. Beberapa hal yang berkaitan dengan pembelajaran 

humanisme yaitu : 

a. Fungsi pendidik 

Peran pendidik dalam pendekatan humanistik adalah sebagai fasilitator 

belajar. Pendidik adalah individu yang memiliki tugas membimbing belajar, 

sebagai model pemecahan masalah, sebagai katalisator dalam memprakarsai 

proses belajar, sebagai pembimbing dalam proses belajar, sebagai teman siswa 

dalam mengkaji dan memecahkan masalah. Ada lima peranan yang harus 
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dilakukan oleh pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran humanisme 

yaitu: 

a) Menciptakan iklim belajar  

Lingkungan belajar dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Di dalam 

aktivitas belajar, memerlukan iklim belajar yang menyenangkan. Aspek lain yang 

perlu diperhatikan di dalam menciptakan lingkungan belajar adalah aktivitas 

belajar yang efektif memerlukan adanya ketersediaan sumber daya yang 

mendukung pembelajaran serta kemudahan dalam memperoleh sumber daya 

tersebut. Faktor utama yang perlu diperhatikan dalam menciptakan lingkungan 

belajar yang kondusif bagi kegiatan belajar siswa, yaitu: (a) persiapan sarana dan 

kegiatan belajar; (b) pengaturan fisik; (c) pembukaan pembelajaran; dan (d) 

membangun suasana kebersamaan.  

b) Memenuhi kebutuhan belajar siswa  

Kebutuhan merupakan suatu kondisi antara apa yang senyatanya dengan 

apa yang seharusnya. Kebutuhan menjadi kunci pendorong perilaku sehingga 

menciptakan keadaan yang tidak seimbang pada diri individu. Kebutuhan 

pendidikan adalah segala sesuatu yang harus dipelajari oleh siswa untuk 

kebaikannya sendiri atau untuk kebaikan masyarakat. Kebutuhan itu merupakan 

kesenjangan antara tingkat kompetensi sekarang dengan tingkat yang lebih tinggi, 

hal ini diperlukan untuk meningkatkan keefektifan kinerja. Semakin sesuai 

kebutuhan individu dengan aspirasi masyarakat, semakin efektif pula kegiatan 

belajarnya.  
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c) Membantu mengungkapkan emosi  

Guru hendaknya membantu siswa untuk mengungkapkan emosinya. Guru 

yang melaksanakan pendekatan humanistik akan selalu terlibat dalam kehidupan 

emosional siswa. Guru yang mampu memahami kondisi emosional siswanya akan 

berhasil dalam melaksanakan pembelajaran. Demikian pula siswa yang 

memahami kondisi emosional teman-temannya dan gurunya, dia akan mudah 

beradaptasi dan akan berhasil dalam kegiatan pembelajaran.  

d) Membantu belajar  

Menjadi pendidik yang humanistik guru harus mampu mendengarkan, 

mengelola gagasan, mengemas sumbang saran yang mengarah pada pencapaian 

tujuan yang telah menjadi kebutuhan belajar siswa. Kemampuan berkomunikasi 

yang membuat siswa merasa nyaman menjadi kunci utama efektivitas guru dalam 

melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu pembelajaran yang menekankan 

pada aktivitas siswa merupakan pengalaman terbaik untuk menambah 

keterampilan memfasilitasi aktivitas belajar siswa.  

Berdasarkan teori belajar humanisme, siswa belajar tanpa adanya tekanan 

dari lingkungannya. Guru berperan sebagai fasilitator. Berkaitan dengan hal ini 

guru dapat membantu siswa untuk meningkatkan kecerdasan emosional sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar. Siswa juga mampu bersosialisasi dengan baik 

terhadap teman sebayanya, ataupun dengan orang-orang yang lebih tua. 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti telah menemukan beberapa 

penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Tentunya 
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penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan oleh para pendahulu ini digunakan 

sebagai pendukung peneliti dalam melaskanakan penelitian tentang hubungan 

kecerdasan emosional dengan hasil belajar siswa. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Khoerunnisa pada tahun 2011 dengan 

judul “Pengaruh Kecerdasan Emosional Siswa terhadap Akhlak Siswa”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional siswa dilihat dari 

indikatornya menunjukkan kriteria baik hal ini dibuktikan dengan skore rata-rata 

jawaban responden terhadap item pertanyaan angket menunjukkan hasil 68,8%, 

dan akhlak siswa menunjukkan kriteria cukup baik juga hal ini dibuktikan dengan 

skor rata-rata jawaban responden terhadap item pertanyaan angket menunjukkan 

hasil 62,2%. Korelasi anatara kecerdasan emosional dengan akhlak siswa 

termasuk berkualifikasi rendah dan signifikan, hal ini terbukti dari koefisien 

korelasi sebesar 0,4402. Kemudian kecerdasan emosional siswa mempengaruhi 

akhlak siswa sebesar 16,18%. Dengan demikian terdapat faktor lain yang 

mempengaruhi akhlak siswa sebesar 83,82 %.  

Penelitian yang telah dilakuakan oleh Mira Gusniwati pada tahun 2015 

dengan judul “Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Minat Belajar terhadap 

Penguasaan Konsep Matematika Siswa SMAN di Kecamatan Kebon Jeruk”. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat pengaruh langsung yang signifikan 

Kecerdasan Emosional terhadap Penguasaan Konsep Matematika Siswa. Hal ini 

dibuktikan oleh hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai p31= 0,300 dan nilai th>tt

(3,530 > 1,980) yang berarti ada pengaruh langsung yang signifikan; (2) Terdapat 

pengaruh langsung yang signifikan Minat Belajar Matematika terhadap 
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Penguasaan Konsep Matematika. Hal ini dibuktikan oleh hasil pengujian hipotesis 

dengan nilai p32 = 0,603 dan nilai th > tt (7,093 > 1,980) yang berarti ada pengaruh 

langsung yang signifikan; (3) Terdapat pengaruh langsung yang signifikan 

Kecerdasan Emosional terhadap Minat Belajar Matematika Siswa. Hal ini 

dibuktikan oleh hasil pengujian hipotesis dengan nilai p21= 0,483 dan nilai th>tt

(4,545 > 1,980) yang berarti ada pengaruh langsung yang signifikan; (4) Terdapat 

pengaruh tidak langsung yang signifikan Kecerdasan Emosional terhadap 

Penguasaan Konsep Matematika melalui Minat Belajar Matematika Siswa. Hal ini 

dibuktikan oleh hasil pengujian hipotesis dengan nilai p123 = 0,29 < p31 = 0,300. 

Hal ini menginterpretasikan bahwa variable intervening tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap Penguasaan Konsep Matematika Siswa dan nilai th > tt (2,59 > 

1,980) yang berarti ada pengaruh tidak langsung yang signifikan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Firdaus Daud pada tahun 2012 

dengan judul “Pengaruh Kecerdasan Emosional (EQ) dan Motivasi Belajar 

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

penelitian menunjukkan bahwa (1) Motivasi belajar siswa SMA Negeri di Kota 

Palopo berada dalam “kualifikasi sedang sampai tinggi”. (2) Kecerdasan 

emosional siswa SMA Negeri di Kota Palopo, berada dalam kualifikasi sedang 

sampai tinggi. (3) Hasil belajar Biologi siswa SMA Negeri di Kota Palopo berada 

dalam “kualifikasi tinggi”. (4) Kecerdasan emosional pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap hasil belajar Biologi. (5) Motivasi belajar berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap hasil belajar Biologi. (6) Kecerdasan emosional dan 
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motivasi belajar berpengaruh positif dan nyata terhadap hasil belajar Biologi 

siswa SMA Negeri di Kota Palopo. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Fauzi FNF, Angraini DI, Dewiarti 

AN, Sahli, AZ. pada tahun 2013 dengan judul “Hubungan Kecerdasan Emosional 

Dan Status Gizi Dengan Prestasi Belajar Pada Siswa SMP Negeri 22 Bandar 

Lampung”. Adapun hasil penelitiannya adalah hasil penelitian menunjukkan 

tingkat kecerdasan emosional siswa kategori baikn sebanyak 46,7% siswa; 

kategori cukup 29,9% siswa dan kategori kurang 23,4% siswa. Status gizi siswa 

dalam kategori kurus sebanyak 18,7% siswa; kategori normal 61,7% siswa dan 

kategori gemuk 19,6% siswa. Prestasi belajar siswa dalam kategori tinggi 

sebanyak 24,3%; kategori sedang 50,5% dan dalam kategori rendah 24,3%. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kecerdasan emosional (p=0,006)dan 

prestasi belajar memiliki hubungan yang bermaknaserta status gizi dan prestasi 

belajar memiliki hubungan yang bermakna(p=0,00)secara statistik. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Defila, Muslimin dan Sahrul Saehana 

tahun 2014 dengan judul “Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Hasil Belajar 

IPA Siswa SMP Negeri 1 Palu”. Adapun hasil penelitiannya adalah dalam 

pengujian hipotesis dengan menggunakan uji korelasi product moment diperoleh 

rhitung = 0,559 dan rtabel = 0,301 pada α = 0,05. Presentase pengujian hipotesis 

diperoleh hasil sebesar 31,25% pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil 

belajar IPA. Berdasarkan hasil yang diperoleh, disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar IPA.  
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Penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Dr. S. Chamundeswari pada tahun 2013 dengan judul “Emotional 

Intelligence and Academic Achievement among Students at the Higher Secondary 

Level”. Adapun hasil penelitiannya adalah terdapat korelasi positif yang 

signifikan antara kecerdasan emosional dan prestasi akademik di kalangan 

mahasiswa. 

  Penelitian yang dilakuakan oleh Hossein Jenaabadi, Razieh Shahidi,

Abdolhamid Elhamifar, Hamideh Khademi pada tahun 2013 dengan judul 

“Examine the Relationship of Emotional Intelligence and Creativity with 

Academic Achievement of Second Period High School Students”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kecerdasan emosional dan prestasi akademik secara 

signifikan berkorelasi. Selain itu, ada hubungan yang signifikan dan positif antara 

kreativitas dan prestasi akademik . 

  Penelitian yang dilakuakan oleh Nwadinigwe, I.P and Azuka-Obieke, U. 

pada tahun 2012 dengan judul “The Impact of Emotional Intelligence on 

Academic Achievement of Senior Secondary School Students in Lagos, Nigeria”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan positif antara keterampilan 

kecerdasan emosional dan prestasi akademik sehingga berkembang keterampilan 

kecerdasan emosional dari siswa akan mengakibatkan peningkatan  prestasi 

akademiknya. 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

  Seorang siswa untuk meraih hasil belajar yang baik harus dibarengi 

dengan belajar. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor dari 
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luar yang harus diimbangi faktor dari dalam pula. Faktor dari luar seperti faktor 

orang tua, sekolah, lingkungan dan guru memang dapat menunjang keberhasilan 

belajar. Tetapi yang utama adalah faktor dari dalam diri siswa untuk dapat 

menciptakan semangat dan percaya diri sehingga memotivasi diri sendiri agar

lebih giat dalam belajar. Faktor dari dalam yang dimaksud antar lain faktor tubuh 

(jasmani) dan faktor psikologis (Slameto, 2010:54). 

  Keberhasila siswa dalam belajar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor 

kecerdasan saja, perlu adanya rasa percaya diri, semangat dan motivasi. Jika 

seseorang ingin sukses dalam meraih hasil belajar yang maksimal maka ia harus 

memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional yang baik. Dengan 

memiliki kecerdasan emisional yang baik maka seseorang akan mampu mengelola 

emosi menjadi kekuatan untuk mencapai prestasi terbaik dan juga manpu 

memotivasi diri sendiri. Hal ini diperkuat oleh pendapat Semiawan (2008:12) 

yang mengungkapkan bahwa selain IQ, kecerdasan emosional juga dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Keseimbangan antara kecerdasan intelektual 

(IQ) dan kecerdasan emosional diperlukan untuk berkonsentrasi terhadap materi 

pelajaran yang dihadapi, mengatasi stres, atau kecemasan dalam persoalan 

tertentu. 

  Hal positif yang akan diperoleh bila anak diajarkan keterampilan dasar 

kecerdasan emosional, secara emosional akan lebih cerdas, penuh pengertian, 

mudah menerima perasaan-perasaan dan lebih banyak pengalamn dalam 

memecahkan permasalahannya sendiri, sehingga pada saat remaja akan lebih 

banyak suskses disekolah dan dalam berhubungan dengan teman sebaya serta 
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akan terlindung dari resiko-resiko seperti obat-obat terlarang, kenakalan dan 

kekerasan (Gottman, 2001:250). Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa jika seseorang memiliki kecenrdasan emosional yang baik, ia akan meraih 

hasil belajar yang maksimal. Dengan demikian, kecerdasan emosional mempunyai 

hubungan dengan hasil belajar siswa.   

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian Korelasi 

2.4 HIPOTESIS 

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian (Sugiyono, 2014:84). Suatu hipotesis akan diterima apabila data yang 

dikumpulkan mendukung pernyataan, dan sebaliknya apabila data yang 

dikumpulkan tidak mendukung pernyataan maka hipotesis ditolak.  

Kecerdasan 

Emosional Siswa 

Aspek kecerdasan emosional:

1) Mengenali emosi diri

2) Memanfaatkan emosi secara 

produktif

3) Memotivasi diri sendiri

4) Mengenali emosi orang lain

5) Membina hubungan dengan 

orang lain.

Hasil belajar 

Siswa

Nilai UAS (PKn, Bahasa 

Indonesia, Matematika, IPA, 

dan IPS)

Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Hasil 

Belajar Siswa Kelas V SD Negeri Gugus Ki 

Hajar Dewantara Kota Semarang
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Berdasarkan analisis teoritis beberapa penelitian dan kerangka pemikiran 

seperti diungkapkan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

Ho : Tidak ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan  

hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara 

Kota Semarang. 

Ha : Ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan hasil  

belajar siswa kelas V SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara Kota 

Semarang. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang 

dapat diambil adalah  

1. Tingkat kecerdasan emosional sebagian besar siswa kelas V di SD Negeri 

Gugus Ki Hajar Dewantara Kota Semarang dari keseluruhan responden yang 

menjadi subjek penelitian memiliki tingkat kecerdasan emosional yang baik 

(>75,6 – 91,8). Sementara itu, tingkat kecerdasan emosional dimasing-masing 

SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara Kota Semarang memiliki tingkat 

kecerdasan emosional yang baik (>75,6 – 91,8). 

2. Hasil belajar siswa kelas V di SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara Kota 

Semarang dari keseluruhan responden memiliki hasil belajar yang baik (66 –

79) pada nilai UAS semester genap. Sementara itu, rata-rata hasil belajar siswa 

dimasing-masing SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara Kota Semarang 

memiliki hasil belajar yang baik (66 – 79) pada nilai UAS semester genap. 

3. Hasil analisis korelasi menggunakan bantuan software SPSS 16 diperoleh Sig.

(2-tailed) pada output corelations sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan ada 

hubungan antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar siswa siswa kelas 

V di SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara Kota Semarang. 
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5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat 

dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Diharapkan bagi siswa untuk selalu memiliki kecerdasan emosional yang 

tinggi dalam melakukan apapun, karena dengan kecerdasan emosional yang 

tinggi dapat menunjang tercapainya hasi belajar yang optimal. 

2. Bagi Guru 

Untuk mengembangkan dan mengoptimalkan kecerdasan emosional yang 

berperan dalam keberhasilan siswa baik di sekolah maupun di lingkungan 

sekitarnya, maka disarankan kepada pihak sekolah terutama guru-guru 

pengajar agar memasukkan unsur-unsur kecerdasan emosioal dalam 

menyampaikan materi serta melibatkan emosi siswa dalam proses 

pembelajaran. 

3. Bagi Peneliti lainnya 

Bagi peneliti sejenis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi 

penelitian khususnya yang berhubungan dengan hubungan antara kecerdasan 

emosional dan hasil belajar, selain itu dimungkinkan untuk mengadakan 

penelitian yang mengungkap faktor-faktor lain tersebut untuk dijadikan sebagai 

variabel yang berhubungan dengan kecerdasan emosional. 
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