
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

 

 

 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Kecerdasan 

1.1 Pengertian Kecerdasan 

 

Pembelajaran pada umumnya lebih banyak menekankan pada aspek intelegen 

atau afektifnya saja. Banyak orang berpendapat bahwa semakin tinggi 

intelegen seseorang maka semakin baik pula hasil belajarnya, karena 

inteligensi merupakan bekal potensial yang akan memudahkan dalam belajar 

dan pada gilirannya akan menghasilkan hasil belajar yang optimal. 

 

 

Menurut David Wechsler, keceradasan adalah kemampuan untuk bertindak 

secara terarah, berpikir secara rasional dan menghadapi lingkungan secara 

efektif. 

 

 

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kecerdasan adalah suatu 

kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Oleh 
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karena itu kecerdasan tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus 

disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari 

proses berpikir rasional. (Ary Ginanjar, 2001:57). 

 

1.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan adalah: 

a. Faktor  bawaan atau keturunan 

Turunan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan 

anak. Ia lahir ke dunia ini membawa berbagai ragam warisan yang berasal 

dari kedua Ibu-Bapak atau nenek dan kakek. Warisan (turunan atau 

pembawaan) tersebut yang terpenting, antara lain bentuk tubuh, raut muka, 

warna kulit, inteligensi, bakat, sifat-sifat atau watak dan penyakit. 

Warisan atau turunan yang dibawa anak sejak lahir dari kandungan 

sebagian besar berasal dari kedua orang tuanya dan selebihnya berasal dari 

nenek dan moyangnya dari kedua belah pihak (ibu dan ayahnya). Hal ini 

sesuai dengan hukum Mendel. 

b. Faktor lingkungan 

Walaupun ada ciri-ciri yang pada dasarnya sudah dibawa sejak lahir, 

ternyata lingkungan mampu menimbulkan perubahan-perubahan yang 

berarti. Perkembangan otak sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi. 

Selain gizi, rangsangan-rangsangan yang bersifat kognitif emosional dari 

lingkungan juga memegang peranan yang amat penting. 
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Menurut Howard Gardner dalam Ary Ginanjar (2001:58), ada 8 aspek 

kecerdasan yang bisa dikembangkan dari seorang anak, yaitu: 

1. kecerdasan linguistik atau bahasa, baik secara pikiran, verbal, maupun 

    tulisan 

2. kecerdasan musikal 

3. kecerdasan spasial 

4. kecerdasan logika matematika 

5. kecerdasan kinestetik atau gerak 

6. kecerdasan interpersonal (kemampuan berhubugan dengan orang lain) 

7. kecerdasan intrapersonal (mengendalikan diri, memahami diri, menyadari  

    kekurangan dan kelebihan ciri) 

8. kecerdasan natural (memahami alam) 

 

Kecerdasan emosional di dalam aspek kecerdasan di atas adalah termasuk 

ke dalam keceradasan interpersonal dan intrapersonal. 

 

 

Kreativitas merupakan salah satu ciri dari perilaku yang intelegen karena 

kreativitas juga merupakan manifestasi dari suatu proses kognitif. Skor IQ 

yang rendah memang diikuti oleh tingkat kreativitas yang rendah pula. 

Namun semakin tinggi skor IQ, tidak selalu diikuti tingkat kretivitas yang 

tinggi pula. 

 

 

Sampai pada skor IQ tertentu, masih terdapat korelasi yang cukup berarti. 
Tetapi lebih tinggi lagi, ternyata tidak ditemukan adanya hubungan antara 
IQ dengan tingkat kreativitas. J. P. Guilford dalam Anne Anastasi (2000:61) 
menjelaskan bahwa kreativitas adalah sebuah proses berpikir yang bersifat 
divergen, yaitu kemampuan untuk memberikan berbagai alternatif jawaban 
berdasarkan informasi yang diberikan. 
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Sebaliknya, tes intelegensi hanya dirancang untuk mengukur proses berpikir 
yang bersifat konvergen, yaitu kemempuan untuk memberikan satu jawaban 
atau kesimpulan yang logis berdasarkan informasi yang diberikan. Ini 
merupakan akibat dari pola pendidikan tradisional yang memang kurang 
memperhatikan pengembangan proses berpikir divergen walau kemampuan 
ini terbukti sangat berperan dalam berbagai kemajuan yang dicapai oleh 
ilmu pengetahuan. 

 

 

2. Kecerdasan Emosional 

 

Emosi adalah keadaan mental yang ditandai oleh perasaan yang kuat dan 

diikuti ekspresi motorik yang berhubungan dengan suatu obyek atau situasi 

eksternal. Emosi seseorang dapat berubah setiap saat. Ada orang yang 

emosinya cukup stabil, sebaliknya ada yang emosinya labil. Emosi dapat 

berupa takut, marah, gembira, muak, kecewa, tegang dan rasa cemas.  

Menurut Daniel Goleman emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran-
pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian 
kecenderungan untuk bertindak (2007: 411). Sedangkan kecerdasan emosional 
menurut Suharsono (2005 : 114) adalah kemapuan untuk melihat, mengamati 
dan menyatakan bahkan mempertanyakan “diri sendiri”. 

 

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional adalah 
kemampuan mengindra, memahami dan dengan efektif menerapkan kekuatan 
dan ketajaman emosi sebagai sumber energi, informasi, dan pengaruh.  

 

 

Menurut Goleman (2007:44), kecerdasan intelektual (IQ) hanya menyumbang 
20% bagi kesuksesan, sedangkan 80% adalah sumbangan faktor kekuatan-
kekuatan lain, diantaranya adalah kecerdasan emosional atau Emotional 
Quotient (EQ) yakni kemampuan memotivasi diri sendiri, mengatasi frustasi, 
mengontrol desakan hati, mengatur suasana hati (mood), berempati serta 
kemampuan bekerja sama. 
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3. Media Pembelajaran 

 

Media merupakan alat yang harus ada apabila kita ingin memudahkan sesuatu 
dalam pekerjaan. Media merupakan alat bantu yang dapat memudahkan 
pekerjaan. Setiap orang pasti ingin pekerjaan yang dibuatnya dapat 
diselesaikan dengan baik dan dengan hasil yang memuaskan. 
 
 
 
Kata media dari bahasa Latin yang mempunyai arti “antara”, makna tersebut 
dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membawa suatu 
informasi dari suatu sumber kepada penerima.  
 
 
 
Menurut Association of Education aan Communication Technology (AECT), 
media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan 
pesan atau informasi. Sedangkan menurut Heinich dalam Hamzah B. Uno 
(2007 : 113), media dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan 
dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi dari pengajar ke peserta 
didik. 
Pengertian media juga diungkapkan oleh Briggs (Hamzah B. Uno, 2007:114), 
yang menyatakan bahwa media adalah segala bentuk fisik yang dapat 
menyampaikan pesan serta merangsang peserta didik untuk belajar. 
 
 
 
Menurut Arsyad, kurang dari 90 % hasil belajar seseorang diperoleh melalui 
indera pandang, dan hanya 5 % diperoleh melalui indera dengar dan 5 % 
sisanya dengan indera lainnya (2004 : 9).  
 
 
 
Menurut Gerlach dan Ely (Azhar Arsyad, 2005: 11) ada tiga ciri media yang 
merupakan petunjuk mengapa media digunakan dan apa-apa saja yang dapat 
dilakukan oleh media yang mungkin saja guru tidak mampu melakukannya. 
Ciri-ciri tersebut antara lain: 
1. Ciri Fiksatif 

Ciri ini menggambarkan kemampuan media menyimpan, merekam, 
melestarikan dan merekonstruksi suatu pristiwa atau objek. 

2. Ciri Manupulatif 
Ciri ini memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan. 
a. Ciri Distributif 
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Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian 
ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian 
tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus 
pengalaman yang relative sama mengenai kejjadian tersebut. 

 
Kriteria pemilihan media belajar yang harus diperhatikan oleh guru menurut 

Azhar Arsyad (2005:27) antara lain: 

1. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 
2. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip  

dan generalisasi 
3. Praktis, luwes dan bertahan 
4. Guru terampil menggunakannya 
5. Pengelompokkan sasaran 
6. Mutu teknis 

 
Edgar Dale mengklasifikasikan media berdasarkan pengalaman belajar yang 

akan diperoleh peserta didik, mulai dari pengalaman belajar langsung, 

pengalaman belajar yang dapat dicapai melalui gambar, dan pengalaman 

belajar yang bersifat abstrak.  

 
Verb 

Simbol 

Visual 

Rekaman, Video 

Film 

Televisi 

Pameran Wisata 

Demonstrasi 

Observasi 

 
Gambar 1. Kerucut Pengalaman Dale (Hamzah B. Uno, 2007:114) 

 

Selanjutnya Heinich dkk dalam Hamzah B. Uno (2007: 115), membagi media 

berdasarkan bentuk fisiknya, yaitu media yang tidak dapat diproyeksikan, 
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media yang dapat diproyeksikan, media yang dapat didengar dan dapat dilihat, 

seperti terlihat dalam tabel 3. 

KLASIFIKASI JENIS MEDIA 
Media yang tidak diproyeksikan (non 
projected media) 

Realita, model, bahan grafis 
(graphical material), display 

Media yang diproyeksikan (projected 
media) 

OHT, Slide, Opaque 

Media Audio (Audio) Audio kaset, audio vission, active 
audio vission 

Media Video (Video) Video 
Media berbasis komputer (computer 
based media) 

Computer Assited Instruction (CIA), 
Computer Managed Instruction (CMI) 

Multimedia kit Perangkat praktikum 
Tabel 3. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Media yang difungsikan sebagai sumber belajar bila dilihat dari pengertian 
harfiahnya juga terdapat manusia didalamnya, benda, ataupun segala sesuatu 
yang memungkinkan untuk anak didik memperoleh informasi dan pengetahuan 
yang berguna bagi anak didik dalam pembelajaran, dan bagaimana dengan 
adanya media berbasis TIK tersebut, khususnya menggunakan presntasi power 
point dimana anak didik mempunyai keinginan untuk maju, dan juga 
mempunyai kreatifitas yang tinggi dan memuaskan dalam perkembangan 
mereka di kehidupan kelak. 
 
 
Sasaran penggunaan media adalah agar anak didik mampu mencipatakan 
sesuatu yang baru dan mampu memanfaatkan sesuatu yang telah ada untuk 
dipergunakan dengan bentuk dan variasi lain yang berguna  dalam 
kehidupannya,. Dengan demikian mereka dengan mudah mengerti dan 
mamahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru kepada mereka.  

 

4. Hasil belajar 

 

Proses pembelajaran yang baik haruslah disertai dengan evaluasi untuk 
mengetahui hasil dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hasil 
dari proses pembelajaran dapat dinyatakan dengan nilai yang diperoleh dari 
hasil evaluasi. Menurut Ahmadi hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam 
suatu usaha belajar dalam perwujudan prestasi belajar siswa yang dilihat pada 
setiap mengikuti tes. Jadi dari hasil tes yang diikuti siswa dalam pembelajaran 
merupakan gambaran usaha belajar siswa selama pembelajaran berlangsung. 
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Mengenai hasil belajar, Dimyati dan Mujiono (2006: 3) menyatakan “ Hasil 
belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. 
Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. 
Dari segi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak 
proses belajar”. 

 

 

 

Sedangkan menurut Winarko hasil belajar adalah suatu angka atau indeks yang 

menentukan berhasil atau tidaknya seseorang siswa. Angka dari hasil tes yang 

diperoleh siswa tidak hanya sekedar gambaran usaha belajar siswa yang 

dilakukan dalam pembelajaran tapi juga merupakan gamabaran keberhasilan 

siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. (Lina, 2002: 8) 

 

 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah hasil dari 
kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik dan pendidik untuk 
mewujudkan prestasi peserta didik yang angka atau indeksnya dapat dilihat 
setelah mengikuti tes dan dapat menunjukkan tingkat keberhasilan. 

 
 
 
Menurut Slameto (2003: 54), menyatakan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi hasil belajar dapat di golongkan menjadi dua, yaitu: 
1. Faktor intern dalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar, faktor ini dibedakan menjadi tiga, yaitu: 
 

a. Faktor Jasmaniah : Kesehatan dan cacat tubuh 
b. Faktor Psikologis : Intelegensi, konsep diri, perhatian, minat bakat,   

        motif, kematangan dan kesiapan 
c. Faktor Kelelahan 

 
2. Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa, terdiri dari: 

 
a. Faktor Keluarga : Cara orang tua mendidik, relasi antar anggota  

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi,    
pengertian keluarga dan latar belakang 
kebudayaan. 

b. Faktor Sekolah : Metode mengajar, media mengajar,   
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  kurikulum, relasi antar guru dengan siswa,   
  relasi antar siswa dengan siswa, disiplin sekolah,      
  alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajarn   
  diatas ukuran, keadaan  gedung, metode belajar,  
  tugas rumah. 

c. Faktor Masyarakat : Kegiatan siswa dalam masyarakat, mass   
media, teman bergaul, bentuk kehidupan  
masyarakat. 

 

B. Penelitian yang relevan 

 

No Nama Judul Penelitian Hasil Teori yang mendukung 

1. Novrida 
Listiyani 

Hubungan antara 
kecerdasan 
emosional dan 
tingkat partisipasi 
dalam 
kepengurusan 
OSIS dengan 
peningkatan hasil 
belajar pengurus 
OSIS SMA N 9 
Bandar Lampung 
tahun pelajaran 
2005/2006 

Ada hubungan 
antara kecerdasan 
emosional dan 
tingkat partisipasi 
dalam 
kepengurusan 
OSIS dengan 
peningkatan hasil 
belajar pengurus 
OSIS SMA N 9 
Bandar Lampung 
tahun pelajaran 
2005/2006. Hal 
ini dibuktikan 
melalui pengujian 
hipotesis, dimana 
rhitung>rtabel  yaitu 
0,824 > 0,339. 

Menurut Suryabrata 
(1998:167), faktor-faktor 
yang mempengaruhi 
prestasi belajar adalah 
sebagai berikut: 

 A. Faktor luar, yang terdiri 
dari lingkungan dan 
instrumental. Lingkungan 
terdiri dari alam dan sosial. 
Instrumental terdiri dari 
kurikulum, program, sarana, 
fasilitas. 

 B. Faktor dalam, yang 
terdiri dari fisiologi dan 
psikologi. Fisiologi terdiri 
dari kondisi fisik dan 
kondisi panca indra. 
Psikologi terdiri dari minat, 
motivasi dan kemampuan 
kognitif. 

Kecerdasan emosional erat 
kaitannya dengan psikologi 
siswa, ini berarti kecerdasan 
emosional memiliki 
hubungan dengan prestasi 
belajar. 

 

2. Dedy 
Setiawan 

Pengaruh metode 
mengajar, media 
pembelajaran dan 
kemampuan 
kognitif guru 
terhadap prestasi 
belajar Ekonomi 
Akuntansi siswa 
kelas XI IPS 
semester ganjil 
pada SMA Negeri 
1 Sungkai Utara 

Ada pengaruh 
metode mengajar, 
media 
pembelajaran dan 
kemampuan 
kognitif guru 
terhadap prestasi 
belajar yang akan 
dicapai siswa, hal 
ini dibuktikan 
melalui koefisien 
korelasi (r) 

Menurut Muhibbin Syah 
(2002:213) menyatakan 
bahwa tingkat kecerdasan 
dan pendekatan belajar 
(dalam hal ini kecerdasan 
kognitif) serta strategi 
belajar (dalam hal ini 
metode dan media 
pembelajaran) dapat 
mempengaruhi prestasi 
belajar murid. 
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Lampung Utara 
Tahun Pelajaran 
2006/2007. 

sebesar 0,581 dan 
kadar determinasi 
(R2) sebesar 
0,3376. 
Kemudian 
dikonsultasikan 
kekriteria 
korelasi, ada 
keeratan 
hubungan, 0,581 
terletak di antara 
0,41-0,60 dengan 
interprestasi 
sedang. 

 

3 Putri 
Nuritawati 

Hubungan antara 
kecerdasan 
emosional dan 
aktivitas 
berorganisasi 
dengan prestasi 
belajar siswa di 
MAN 1 Bandar 
Lampung Tahun 
Pelajaran 
2005/2006 

Terdapat 
hubungan yang 
rendah dan 
bersifat positif 
serta memiliki 
kekuatan 
hubungan 
hubungan yang 
lemah, dengan 
nilai korelasi X1, 
X2 dan Y sebesar 
0,163, nilai 
koefisien 
determinasi 0,027 
dan nilai sig 
0,295. Fhitung < 
Ftabel yaitu 1,239 
< 3,11. 

Daniel Goleman: kecerdasan 
intelektual (IQ) hanya 
menyumbang 20% bagi 
kesuksesan, sedangkan 80% 
adalah sumbangan faktor 
kekuatan-kekuatan lain, 
diantaranya adalah 
kecerdasan emosional atau 
Emotional Quotient (EQ) 
yakni kemampuan 
memotivasi diri sendiri, 
mengatasi frustasi, 
mengontrol desakan hati, 
mengatur suasana hati 
(mood), berempati serta 
kemampuan bekerja sama.  

 

Tabel 4. Penelitian yang Relevan 

 

 

C. KERANGKA PIKIR 

 

Pembelajaran pada umumnya lebih banyak menekankan pada aspek intelegen atau 
afektifnya saja. Sedangkan aspek emosional kurang diperhatikan. Banyak orang 
berpendapat bahwa semakin tinggi intelegen seseorang maka semakin baik pula 
hasil belajarnya, karena inteligensi merupakan bekal potensial yang akan 
memudahkan dalam belajar dan pada gilirannya akan menghasilkan hasil belajar 
yang optimal. 
 
 
 
Taraf inteligensi bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan 
keberhasilan seseorang, karena ada faktor lain yang mempengaruhi. Menurut 
Goleman (2007:44), kecerdasan intelektual (IQ) hanya menyumbang 20% bagi 
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kesuksesan, sedangkan 80% adalah sumbangan faktor kekuatan-kekuatan lain, 
diantaranya adalah kecerdasan emosional atau Emotional Quotient (EQ) yakni 
kemampuan memotivasi diri sendiri, mengatasi frustasi, mengontrol desakan hati, 
mengatur suasana hati (mood), berempati serta kemampuan bekerja sama. 
 
 
 
Faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar antara lain lingkungan keluarga, 

sekolah, perlatan dan media pembelajaran. Peranan media dalam proses 

pembelajaran adalah sebagai alat untuk mempermudah proses pembelajaran. Pada 

pelajaran akuntansi yang membutuhkan pemahaman yang baik terhadap pelajaran 

tersebut. 

 
 
 
Kesulitan bahan ajar dapat disederhanakan dengan menggunakan media 
pembelajaran. Media dapat mewakili apa yang kurang mampu disampaikan guru 
melalui kalimat-kalimat. Oleh sebab itu media pembelajaran memiliki peranan 
yang sangat penting dalam proses pembelajaran, sehingga dapat menarik minat 
dan antusiasme siswa dalam pembelajaran. 
 
Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang dioperasionalkan, yaitu dua 

variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y). Variabel bebas yang pertama 

(X1) adalah kecerdasan emosional, dan variabel bebas yang kedua (X2) adalah 

penggunaan media pembelajaran, sedangkan variabel terikat (Y) adalah hasil 

belajar ekonomi siswa kelas XII IPS semester ganjil di SMA PERSADA Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011. 

 

 

 

 

Kecerdasan Emosional (X1) 

Media Pembelajaran (X2) 

Hasil Belajar 
(Y) 
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D. HIPOTESIS 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

a. Ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap  hasil belajar  ekonomi siswa 

kelas XII IPS semester ganjil di SMA PERSADA Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2010/2011. 

b. Ada pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap  hasil belajar  

ekonomi siswa kelas XII SMA PERSADA Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2010/2011. 

c. Ada pengaruh kecerdasan emosional dan penggunaan media pembelajaran 

terhadap  hasil belajar  ekonomi siswa kelas XII semester ganjil di SMA 

PERSADA Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011. 


