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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. PRESTASI BELAJAR 

1. Definisi  

Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, 

dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, 

mendengarkan, meniru dan lain sebagainya (Sardiman, 2010). Slameto 

(2010) mengungkapkan bahwa belajar merupakan suatau proses usaha 

yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, yang berasal dari hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Sugihartono (2007) mengungkapkan bahwa belajar merupakan 

suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud 

perubahan tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang relatif permanen 

atau menetap karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. 

Prestasi belajar sebagai nilai yang merupakan bentuk perumusan akhir 

yang diberikan oleh guru terkait dengan kemajuan atau prestasi belajar 

siswa selama waktu tertentu (Sumadi, 2002). 

Prestasi belajar menurut Alwi (2005) yaitu penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, 

lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan 
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guru, dan kemampuan yang sungguh-sungguh ada atau dapat diamati 

(actual ability) dan yang dapat diukur langsung dengan tes tertentu. 

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan pengertian 

prestasi belajar adalah suatu hasil akhir dari proses belajar seorang siswa 

yang ditunjukan dengan hasil angka dan hasil tes yang diberikan oleh 

seorang guru pengajar, yang menunjukan bahwa seberapa jauh siswa 

tersebut memiliki penguasaan pengetahuan dan memiliki ketrampilan 

tertentu yang telah mereka dapat dari guru pengajar. 

2. Tujuan Belajar 

Tujuan belajar menurut Sardiman (2011) pada umumnya ada tiga 

macam, yaitu : 

a) Untuk mendapatkan pengetahuan  

Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir, karena antara 

kemampuan berpikir dan pemilihan pengetahuan tidak dapat 

dipisahkan. Kemampuan berpikir tidak dapat dikembangkan tanpa 

adanya pengetahuan dan sebaliknya kemampuan berpikir akan 

memperkaya pengetahuan. 

b) Penanaman konsep dan keterampilan 

Penanaman konsep memerlukan keterampilan, baik keterampilan 

jasmani maupun keterampilan rohani. Keterampilan jasmani adalah 

keterampilan yang dapat diamati sehingga akan menitikberatkan pada 

keterampilan penampilan atau gerak dari seseorang yang sedang 

belajar termasuk dalam hal ini adalah masalah teknik atau 
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pengulangan. Sedangkan keterampilan rohani lebih rumit, karena 

lebih abstrak, menyangkut persoalan penghayatan, keterampilan 

berpikir serta kreativitas untuk menyelesaikan dan merumuskan suatu 

konsep. 

c) Pembentukan sikap 

Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik tidak akan terlepas 

dari soal penanaman nilai-nilai, dengan dilandasi nilai, anak didik 

akan dapat menumbuhkan kesadaran dan kemampuan untuk 

mempraktikan segala sesuatu yang sudah dipelajarinya. 

3. Ciri-Ciri Belajar 

Ciri-ciri  belajar menurut Sri (1995) adalah : 

a) Dalam belajar ada perubahan tingkah laku, baik tingkah laku yang 

dapat diamati maupun tingkah laku yang tidak dapat diamati secara 

langsung. 

b) Dalam belajar, perubahan tingkah laku meliputi tingkah laku kognitif, 

afektif, psikomotor dan campuran. 

c) Dalam belajar, perubahan tingkah laku yang terjadi karena mukjizat, 

hipnosa, hal-hal yang gaib, proses pertumbuhan, kematangan, penyakit 

ataupun kerusakan fisik, tidak dianggap sebagai hasil belajar. 

d) Dalam belajar, perubahan tingkah laku menjadi sesuatu yang relatif 

menetap. Bila seseorang dengan belajar menjadi dapat membaca, maka 

kemampuan membaca tersebut akan tetap dimilliki. 
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e) Belajar merupakan suatu proses usaha, yang artinya belajar 

berlangsung dalam kurun waktu cukup lama. Hasil belajar yang berupa 

tingkah laku kadang-kadang dapat diamati, tetapi proses belajar itu 

sendiri tidak dapat diamati secara langsung. 

f) Belajar terjadi karena ada interaksi dengan lingkungan. 

4. Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Slameto (2010) menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi belajar digolongkan menjadi dua golongan, yaitu: 

1) Faktor internal yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar, antara lain: faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat tubuh), 

faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat,bakat, motif, 

kematangan, kesiapan), dan faktor kelelahan. 

2) Faktor eksternal yaitu faktor yang ada di luar individu, antara lain: 

faktor keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antar anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian 

orang tua, latar belakang kebudayaan), faktor sekolah (metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan 

siswa, Disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar 

pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, tugas 

rumah), dan faktor masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, 

teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat). 
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Sedangkan menurut Syaiful (2005) faktor-faktor yang 

mempengaruhi tinggi rendahnya hasil belajar siswa adalah : 

1) Faktor yang berasal dari dalam diri siswa 

(1) Faktor fisiologis terdiri dari : 

(a) Kondisi fisiologis 

(b) Kondisi panca indera 

(2) Faktor psikologis 

(a) Minat 

(b) Kecerdasan 

(c) Bakat 

(d) Motivasi 

(e) Kemampuan kognitif 

2) Faktor yang berasal dari luar diri siswa 

(1)   Faktor lingkungan terdiri dari : 

(a) Lingkungan alami 

(b) Lingkungan sosial budaya 

(2)   Faktor instrumental 

(a) Kurikulum 

(b) Program 

(c) Sarana dan fasilitas 

(d) Guru 
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Prestasi belajar siswa dapat dipengaruhi beberapa faktor baik faktor 

dari dalam diri maupun luar. Namun, terkait dalam penelitiaan ini untuk 

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah faktor kecerdasan 

emosi, kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. 

5. Pengukuran Prestasi Belajar 

Muhibbin (2010) menyatakan bahwa pengukuran keberhasilan 

belajar yaitu sebagai berikut: 

a) Evaluasi Prestasi Kognitif 

Mengukur keberhasilan siswa yang berdimensi kognitif (ranah cipta) 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan tes tertulis 

maupun tes lisan dan perbuatan. Karena semakin membengkaknya 

jumlah siswa di sekolah-sekolah, tes lisan dan perbuatan hampir tak 

pernah digunakan lagi. Alasan lain mengapa tes lisan khususnya 

kurang mendapat perhatian ialah karena pelaksanaannya yang  face to 

face (berhadapan langsung) 

b) Evaluasi Prestasi Afektif 

Dalam merencanakan penyusunan instrumen tes prestasi siswa yang 

berdimensi aktif (ranah rasa) jenis-jenis prestasi internalisasi dan 

karakteristik seyogyanya mendapat perhatian khusus. Alasannya, 

karena kedua jenis prestasi ranah rasa itulah yang lebih banyak 

mengendalikan sikap dan perbuatan siswa. Salah satu bentuk tes ranah 

rasa yang populer ialah “Skala Likert” (Likert Scale) yang bertujuan 

untuk mengidentifikasi kecenderungan/sikap orang. 
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c) Evaluasi Prestasi Psikomotorik 

Cara yang dipandang tepat untuk mengevaluasi keberhasilan belajar 

yang berdimensi ranah psikomotor (ranah karsa) adalah observasi. 

Observasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai sejenis tes mengenai 

peristiwa, tingkah laku atau fenomena lain, dengan pengamatan 

langsung. Namun, observasi harus dibedakan dari eksperimen, karena 

eksperimen pada umumnya dipandang sebagai salah satu cara 

observasi. 

B. KECERDASAN 

a. Pengertian Kecerdasan 

Dusek (1996) dalam Casmini (2007)  menjelaskan bahwa 

inteligensi atau kecerdasan dapat didefinisikan melalui dua jalan yaitu 

secara kuantitatif adalah proses belajar untuk memecahkan masalah yang 

dapat diukur dengan tes inteligensi, dan secara kualitatif suatu cara 

berpikir dalam membentuk konstruk bagaimana menghubungkan dan 

mengelola informasi dari luar yang disesuaikan dengan dirinya. Gardner 

(1991) dalam Efendi (2005)  kecerdasan adalah kemampuan untuk 

memecahkan atau menciptakan sesuatu yang bernilai bagi budaya 

tertentu. 

Kecerdasan adalah properti dari pikiran yang mencakup banyak 

kemampuan mental yang terkait, seperti kapasitas untuk berpikir, 

merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami 

gagasan dan bahasa, dan belajar (Abadi, 2012).  
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Menurut salah satu psikolog Jerman yaitu Stern (1995) dalam Chris 

(2010)  menjelaskan bahwa kecerdasan seseorang adalah kapasitas 

individu untuk menyesuaikan pikirannya terhadap situasi yang sedang 

dihadapi. Kemampuan adaptif mental terhadap permasalan dan kondisi 

kehidupan yang baru. 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan menurut Dalyono 

(2009)  adalah : 

a. Pembawaan 

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

lahir. Batas kesanggupan kita yakni dapat tidaknya memecahkan suatu 

soal, pertama-tama ditentukan oleh pembawaan kita. Orang itu ada 

yang pintar dan ada yang kurang pintar. Meskipun menerima latihan 

dan pelajaran yang sama, perbedaan itu masih tetap ada. 

b.  Kematangan 

Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan. Organ baik fisik maupun psikis dapat dikatakan 

matang apabila dapat menjalankan fungsinya masing-masing. 

c. Pembentukan 

Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang 

mempengaruhi perkembangan kecerdasan. Dapat dibedakan 

pembentukan sengaja (seperti yang dilakukan di sekolah) dan 

pembentukan tidak sengaja (pengaruh alam sekitar). 
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d. Minat dan pembawaan yang khas 

Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan 

dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan-

dorongan (motif-motif) yang mendorong manusia untuk berinteraksi 

dengan dunia luar. Motif menggunakan dan menyelidiki dunia luar 

(manipulate and exploring motivasi). Dari manipulasi dan eksplorasi 

yang dilakukan dalam dunia luar itu, lama kelamaan timbullah minat 

terhadap sesuatu. Minat itulah yang mendorong seseorang untuk 

berbuat lebih giat dan lebih baik. 

e. Kebebasan 

Kebebasan berarti bahwa manusia dapat memilih metode tertentu 

dalam memecahkan masalah-masalah. Manusia memiliki kebebasan 

memilih metode, dan bebas pula memilih masalah sesuai dengan 

kebutuhannya. Dengan adanya kebebasan ini berarti bahwa minat itu 

tidak selamanya menjadi syarat dalam perbuatan inteligensi. 

C. KECERDASAN  EMOSIONAL 

a. Pengertian Kecerdasan Emosional 

Goleman (2009) menyatakan kecerdasan emosional merupakan 

kemampuan emosi yang meliputi kemampuan untuk mengendalikan diri, 

memiliki daya tahan ketika menghadapi suatu masalah, mampu 

mengendalikan impuls, memotivasi diri, mampu mengatur suasana hati, 

kemampuan berempati dan membina hubungan dengan orang lain. 
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Dazeva (2012) menjelaskan bahwa kecerdasan emosional adalah 

kemampuan seseorang untuk memantau dan mengendalikan perasaan 

sendiri dan orang lain, serta menggunakan perasaan-perasaan itu untuk 

memandu pikiran dan tindakan ke arah yang positif. Sedangkan menurut 

Goleman (2002) menyatakan bahwa emosi merupakan suatu perasaan dan 

pikiran-pikiran khas yang kecenderungannya untuk bertindak. 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali perasaan diri 

kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, 

dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan 

dalam hubungannya dengan orang lain (Agus, 2005). 

Shapiro (2001) mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai 

himpunan suatu fungsi jiwa yang melibatkan kemampuan memantau 

intensitas perasaan atau emosi, baik pada diri sendiri maupun pada orang 

lain. Individu memiliki kecerdasan emosional tinggi memiliki keyakinan 

tentang dirinya sendiri, penuh antusias, pandai memilah semuanya dan 

menggunakan informasi sehingga dapat membimbing pikiran dan 

tindakan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tidang (2012) 

menunjukan bahwa adanya korelasi antara kecerdasan emosi dengan 

prestasi belajar dengan arah hubungan positif. Artinya, jika kecerdasan 

emosi tinggi, maka prestasi belajar tinggi dan sebaliknya. Purnaningtyas 

(2010) menambahkan bahwa ada hubungan antara kecerdasan emosional 

dengan prestasi belajar siswa mata pelajaran seni budaya SMP. Korelasi 
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yang signifikan tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi kecerdasan 

emosional juga akan semakin tinggi prestasi belajarnya, sedangkan 

semakin rendah kecerdasan emosional maka prestasi belajar siswa mata 

pelajaran Seni Budaya SMP juga semakin rendah. 

Sehingga dapat disimpulkan pengertian dari kecerdasan emosional 

adalah suatu kemampuan emosi bagaimana mengenali diri sendiri dan 

orang lain untuk dapat mengendalikan diri sendiri, menentukan suatu 

keputusan yang baik dan meraih suatu keberhasilan dalam mencapai 

tujuan. 

b. Aspek-Aspek Kecerdasan Emosional 

Goleman (2009) mengungkapkan bahwa aspek-aspek kecerdasan 

emosional secara khusus adalah sebagai berikut: 

a) Mengenali emosi diri, yaitu kemampuan individu yang berfungsi 

untuk memantau perasaan dari waktu ke waktu, mencermati perasaan 

yang muncul. Ketidakmampuan untuk mencermati perasaan yang 

sesungguhnya menandakan bahwa orang berada dalam kekuasaan 

emosi. Kemampuan mengenali diri sendiri meliputi kesadaran diri. 

b) Mengelola emosi, yaitu kemampuan untuk menghibur diri sendiri, 

melepas kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan dan akibat 

yang timbul karena kegagalan ketrampilan emosi dasar. Orang yang 

buruk kemampuan dalam ketrampilan ini akan terus menerus 

bernaung melawan perasaan murung, sementara mereka yang pintar 

akan dapat bangkit kembali jauh lebih cepat. Kemampuan mengelola 
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emosi meliputi kemampuan penguasaan diri dan kemampuan 

menenangkan kembali. 

c) Memotivasi diri sendiri, yaitu kemampuan untuk mengatur emosi 

merupakan alat untuk mencapai tujuan dan sangat penting untuk 

memotivasi dan menguasai diri. Orang yang memiliki keterampilan 

ini cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam upaya apapun 

yang dikerjakannya. Kemampuan ini didasari oleh kemampuan 

mengendalikan emosi, yaitu menahan diri terhadap kepuasan dan 

mengendalikan dorongan hati. Kemampuan ini meliputi: pengendalian 

dorongan hati, kekuatan berfikir positif dan optimis. 

d) Mengenali emosi orang lain, kemampuan ini disebut empati, yaitu 

kemampuan yang bergantung pada kesadaran diri emosional, 

kemampuan ini merupakan ketrampilan dasar dalam bersosial. Orang 

empatik lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial tersembunyi 

yang mengisyaratkan apa yang dibutuhkan orang atau dikehendaki 

orang lain. 

e) Membina hubungan, seni membina hubungan sosial merupakan 

keterampilan mengelola emosi orang lain, meliputi ketrampilan sosial 

yang menunjang popularitas, kepemimpinan dan keberhasilan 

hubungan antar pribadi. 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosional 

Menurut Goleman (2009) ada faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecerdasan emosional yaitu: 
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a) Lingkungan keluarga. Kehidupan keluarga merupakan sekolah 

pertama dalam mempelajari emosi. Peran serta orang tua sangat 

dibutuhkan karena orang tua adalah subyek pertama yang perilakunya 

diidentifikasi, diinternalisasi yang pada akhirnya akan menjadi bagian 

dari kepribadian anak. Kecerdasan emosi ini dapat diajarkan pada saat 

anak masih bayi dengan contoh-contoh ekspresi. Kehidupan emosi 

yang dipupuk dalam keluarga sangat berguna bagi anak kelak 

dikemudian hari, sebagai contoh: melatih kebiasaan hidup disiplin dan 

bertanggung jawab, kemampuan berempati, kepedulian, dan 

sebagainya. Hal ini akan menjadikan anak menjadi lebih mudah untuk 

menangani dan menenangkan diri dalam menghadapi permasalahan, 

sehingga anak-anak dapat berkonsentrasi dengan baik dan tidak 

memiliki banyak masalah tingkah laku seperti tingkah laku kasar dan 

negatif. 

b) Lingkungan non keluarga. Dalam hal ini adalah lingkungan 

masyarakat dan lingkungan penduduk. Kecerdasan emosi ini 

berkembang sejalan dengan perkembangan fisik dan mental anak. 

Pembelajaran ini biasanya ditunjukkan dalam aktivitas bermain anak 

seperti bermain peran. Anak berperan sebagai individu di luar dirinya 

dengan emosi yang menyertainya sehingga anak akan mulai belajar 

mengerti keadaan orang lain. Pengembangan kecerdasan emosi dapat 

ditingkatkan melalui berbagai macam bentuk pelatihan diantaranya 
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adalah pelatihan asertivitas, empati dan masih banyak lagi bentuk 

pelatihan yang lainnya. 

D. KECERDASAN SPIRITUAL 

a. Pengertian Kecerdasan Spiritual 

Zohar dan Marshal (2007) mendefinisikan kecerdasan spiritual 

sebagai kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna 

dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup 

manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan 

untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna 

dibanding dengan yang lain. 

Agustian (2001) mengatakan bahwa kecerdasan spiritual ialah 

suatu kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku 

dan kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, 

menuju manusia yang seutuhnya (hanif) dan memiliki pola pemikiran 

tauhidi (integralistik) serta berprinsip “hanya karena Tuhan”. 

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk memenuhi atau 

melengkapi dan memecahkan masalah, permasalahan makna dan nilai. 

Yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam 

konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa 

tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan 

yang lainnya (Reni, 2004). 
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Lubis (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dari 1 orang 

mahasiswa yang mempunyai kecerdasan spiritual sangat tinggi 

mendapatkan prestasi belajarnya sangat baik 1 orang (1,5 %). Dari 11 

orang mahasiswa dengan kecerdasan spiritual tinggi mendapat prestasi 

belajarnya baik yaitu 9 orang (13,8 %). Dari 46 orang mahasiswa dengan 

kecerdasan spiritual sedang sebagian besar mendapat prestasi belajarnya 

cukup yaitu 34 orang (52,3 %), dan dari 7 orang mahasiswa dengan 

kecerdasan spiritual rendah mendapat prestasi belajarnya kurang baik 

yaitu 4 orang. 

b. Elemen Kecerdasan Spiritual 

Zohar dan Marshal (2000) menyebutkan bahwa ada beberapa 

elemen yang dapat dicirikan sebagai komponen kecerdasan spritual, yaitu:  

a) Kemampuan bersikap fleksibel  

b) Memiliki tingkat kesadaran yang tinggi 

c)  Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan  

d) Kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit 

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

f) Keengganan untuk menglami kerugian yang tidak perlu  

g) Kemampuan untuk melihat keterkaitan berbagai hal 

h) Memiliki kecenderungan untuk bertanya “mengapa” atau “bagaimana 

jika” dalam rangka mencari jawaban yang benar. 

i) Memiliki kemampuan untuk bekerja mandiri.  
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c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Spiritual 

Zohar dan Marshall (2007) mengungkapkan bahwa ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi kecerdasan spiritual yaitu : 

a) Sel saraf otak 

Otak menjadi jembatan antara kehidupan bathin dan lahiriah kita. Ia 

mampu menjalankan semua ini karena bersifat kompleks, luwes, 

adaptif dan mampu mengorganisasikan diri. Menurut penelitian yang 

dilakukan pada era 1990-an dengan menggunakan WEG (Magneto – 

Encephalo – Graphy) membuktikan bahwa osilasi sel saraf otak pada 

rentang 40 Hz merupakan basis bagi kecerdasan spiritual. 

b) Titik Tuhan (God spot) 

Adanya bagian dalam otak, yaitu lobus temporal yang meningkat 

ketika pengalaman religius atau spiritual berlangsung. Dia 

menyebutnya sebagai titik Tuhan atau God Spot. Titik Tuhan 

memainkan peran biologis yang menentukan dalam pengalaman 

spiritual. Namun demikian, titik Tuhan bukan merupakan syarat 

mutlak dalam kecerdasan spiritual. Perlu adanya integrasi antara 

seluruh bagian otak, seluruh aspek dari dan seluruh 

segi kehidupan. 
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E. KECERDASAN INTELEKTUAL 

Kecerdasan intelektual merupakan kemampuan berpikir yang sangat 

banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai persoalan 

kehidupan, melibatkan penguraian suatu masalah atau situasi menjadi bagian-

bagian logis yang paling sederhana dan kemudian memprediksi hubungan 

sebab-akibat yang mungkin terjadi. Langkah kehidupan diawali dengan 

rumusan tujuan, kemudian dijabarkan dalam organisasi operasional sehingga 

dapat dikerjakan secara bertahap. Rangakaian penyelesaian pekerjaan tersebut 

menunjukkan dari tingkatan kecerdasan intelektual seseorang. Kecerdasan 

memberikan kapasitas kepada seseorang untuk menganalisis dan 

memecahkan problem-problem yang muncul dalam mencapai keselarasan 

hidupnya (Huriock, 1974). 

Kecerdasan intelektual lazim disebut dengan inteligensi. Istilah ini 

dipopulerkan kembali pertama kali oleh Francis Galton, seorang ilmuwan dan 

ahli matematika yang terkemuka dari Inggris (Joseph, 1978). 

Danah Zohar dan lan Marshall (2000) menjelaskan model berpikir IQ 

laksana jaringan kabel telepon atau sederetan lampu yang dirangkai seri, yang 

dapat dihidupkan atau dimatikan, jika satu bagian mana saja dari rangkaian 

itu rusak atau mati, seluruh rangkaian itu akan berhenti bekerja. Jalur saraf 

belajar telah ditetapkan, sesuai dengan aturan logika formal. Dengan 

demikian, proses belajar berjalan tahap demi tahap dan terikat aturan. 
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Kemampuan intelektual ini dapat diukur dengan suatu alat tes yang 

biasa disebut IQ (Intellegence Quotient). IQ adalah ekspresi dari tingkat 

kemampuan individu pada saat tertentu, dalam hubungan dengan norma usia 

yang ada (Anastasi, 1997). 

Hasil penelitian yang dilakukan Fatmala (2008) menunjukan bahwa  

tingkat kecerdasan intelektual (IQ) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA 

Laboratorium Universitas Negeri Malang, terbukti dari signifkan 0,000 > 

0,05" Nilai R Square sebesar 0,436, hal ini berarti naik turunnya prestasi 

belajar 0,436 berhubungan dengan variasi naik turunya tingkat kecerdasan 

intelektual (IQ). Prihatin (2010) menambahkan dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa ada hubungan yang positif dan bermakana antara 

kecerdasan intelektual dengan prestasi belajar kimia. 
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F. KERANGKA TEORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Kerangka Teori 2.1 

Sumber: Syaiful (2005), Muhibin (2010) dan Slameto (2010) 

G. KERANGKA KONSEP 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 

 

 

Faktor-Faktor yang mempengaruhi 
prestasi siswa: 
1. Faktor internal 

a. Faktor fisiologis terdiri    
dari : 

(a) Kondisi fisiologis 
(b) Kondisi panca indera 

b. Faktor psikologis 
(a) Minat 
(b) Kecerdasan (Spiritual, 

Inteleketual, Emosional) 
(c) Bakat 
(d) Motivasi 
(e) Kemampuan kognitif 

2. Faktor ekstern 
a. Faktor lingkungan terdiri dari : 

(a) Lingkungan alami 
(b) Lingkungan sosial budaya 

b. Faktor instrumental 
(a) Kurikulum 
(b) Program 
(c) Sarana dan fasilitas 
(d) Guru 

 

- Kecerdasan Emosional 
- Kecerdasan Spiritual 
- Kecerdasan Intelektual 

Prestasi Belajar 

Prestasi Belajar 

Pengukuran prestasi belajar: 
- Evaluasi prestasi kognitif 
- Evaluasi prestasi afektif 
- Evaluasi prestasi 

psikomotorik 
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H. HIPOTESIS 

Berdasarkan kajian teoritik dan kerangka pikir dapat diajukan suatu 

hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang dihadapi 

yaitu: 

1. Ada pengaruh kecerdasan spiritual dengan prestasi belajar pada siswa IPS 

kelas XI di SMA Negeri 01 Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. 

2. Ada pengaruh kecerdasan emosional dengan prestasi belajar pada siswa 

IPS kelas XI di SMA Negeri 01 Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. 

3. Ada pengaruh kecerdasan intelektual dengan prestasi belajar pada siswa 

IPS kelas XI di SMA Negeri 01 Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. 
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