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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

 

Pembahasan pada bab II ini terdiri dari tinjauan pustaka yang berisi teori dan 

pendapat para ahli yang bisa mendukung penelitian, hasil penelitian yang relevan, 

kerangka pikir yang merupakan perpaduan antara variabel satu dengan variabel 

lain yang selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis penelitian, dan 

hipotesis penelitian ini merupakan kesimpulan sementara dari penelitian. 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

Tinjauan pustaka ini akan membahas teori-teori tentang kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional dan minat siswa melanjutkan studi keperguruan tinggi. 

Teori-teori tersebut merupakan teori yang menjadi landasan penelitian ini. 

 

1. Pengertian Minat 

Minat merupakan suatu rasa lebih suka pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada 

yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan 

antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan 

tersebut semakin besar minat (Slameto 2003: 180). 

 

Dalyono (2005: 76), juga menyatakan bahwa minat diartikan sebagai “suatu 

kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi 

yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya 

sendiri”. Oleh karena itu, apa yang dilihat seseorang sudah tentu akan 
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membangkitkan minatnya sejauh apa yang dilihat itu mempunyai hubungan 

dengan kepentingannya sendiri. 

 

 Djaali (2008: 121), menyatakan bahwa Minat dapat diekspresikan melalui 

pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal dari pada 

hal lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. 

sedangkan menurut  Arikunto (2003: 21) minat merupakan faktor internal yang 

dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa disamping dipengaruhi oleh faktor 

lain. Minat atau kesenangan belajar siswa merupakan suatu kondisi paikologis 

dalam diri siswa yang mampu mempengaruhi siswa dalam belajar. 

 

Minat dapat timbul karena daya tarik dari luar dan juga datang dari hati sanubari. 

Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal yang besar artinya untuk 

mencapai atau memperoleh benda atau tujuan yang diminati itu. Timbulnya minat 

belajar disebabkan berbagai hal, antara lain karena keinginan yang kuat untuk 

menaikkan martabat atau memperoleh pekerjaan yang baik serta ingin hidup 

senang dan bahagia. Minat belajar yang besar cenderung mengahasilkan prestasi 

belajar yang tinggi, sebaliknya minat belajar kurang akan menghasilkan prestasi 

yang rendah (Dalyono, 2005 : 57-57).  

 

 

Seseorang yang mempunyai minat pada suatu obyek, dia akan tertarik dengan 

obyek tersebut. Biasanya orang tersebut akan selalu mengikuti perkembangan 

informasi tentang obyek tersebut. Minat pada suatu obyek akan mendorong 

seseorang untuk mencari tahu dan mempelajari obyek tersebut dan dia akan 

mengikuti aktivitas yang berhubungan dengan obyek tersebut. 

 

Minat juga merupakan kecenderungan dari dalam diri individu untuk tertarik pada 

sesuatu obyek atau menyenangi sesuatu obyek, semakin kuat atau dekat hubungan 

tersebut maka semakin besar minatnya. Minat biasanya ditunjukkan melalui 

pernyataan yang menunjukkan lebih menyukai suatu hal dan dapat dinyatakan 

juga dalam bentuk partisipasi dalam aktivitas yang diminatinya. Jadi, dapat 
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dikatakan bahwa indikator dari minat antara lain adanya perasaan senang, adanya  

keinginan, adanya perhatian, adanya ketertarikan, adanya kebutuhan, adanya 

harapan, adanya dorongan dan kemauan. 

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Siswa Melanjutkan Studi ke 

Perguruan Tinggi 

 

Melanjutkan studi ke perguruan tinggi merupakan studi dari pendidikan 

menengah ke pendidikan tinggi. Aktivitas yang dilakukan di perguruan tinggi 

adalah belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dalam 

hal ini berarti sama-sama aktivitasnya adalah belajar, maka  faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi dalam 

penelitian ini disamakan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. 

 

Syah (2011: 132-139) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

sebagai berikut. 

1) Faktor Internal (faktor dari dalam siswa), yaitu keadaan/kondisi jasmani dan 

rohani siswa. Faktor ini meliputi aspek : 

a. Aspek fisiologis (yang bersifat jasmaniah) seperti: mata dan telinga. 

b. Aspek psikologis (yang bersifat rohaniah) seperti: intelegensi, sikap, bakat,   

dan motivasi. 

2) Faktor Eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan disekitar 

siswa. Faktor ini meliputi: 

a. Lingkungan sosial, seperti: keluarga, guru dan staf, masyarakat, dan teman. 

b. Lingkungan non sosial, seperti: rumah, sekolah, peralatan, dan alam. 

3)    Faktor Pendekatan Belajar (approach to learning) yakni jenis upaya belajar 

siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk 

melakukan   kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. Faktor ini 

meliputi: 

a. Pendekatan tinggi, seperti: speculative, achieving 

b. Pendekatan sedang, seperti: analytical, deep 

c. Pendekatan rendah, seperti: reproductive, surface 

 

 

 

 



 
 
 

15 

 
 

Slameto (2010: 54) menggolongkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

belajar siswa menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 

1. Faktor Internal adalah faktor yang di dalam diri individu yang sedang belajar. 

Faktor ini meliputi tiga aspek, yaitu, 

a. faktor jasmaniah, seperti: faktor kesehatan, cacat tubuh. 

b. faktor  psikologis, seperti:  intelegensi,  perhatian,  bakat,  motif,  

kematangan, kesiapan. 

c. faktor kelelahan. 

2. Faktor Eksternal 

a. Faktor keluarga, meliputi: cara orang tua mendidik,  relasi antar anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, 

latar belakang kebudayaan. 

b. Faktor sekolah, meliputi: 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. 

c. Faktor  masyarakat,  meliputi:  kegiatan  siswa  dalam  masyarakat, mass 

media, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. 

 

Sukmadinata (2003: 162-165), berpendapat  bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar bersumber pada dirinya atau di luar dirinya atau 

lingkungannya. 

1. Faktor-faktor dari dalam diri individu yang menyangkut aspek jasmaniah 

maupun rohaniah. Jasmani mencakup kondisi dan kesehatan jasmani dari 

individu. Aspek psikis atau rohaniah menyangkut kondisi kesehatan psikis, 

kemampuan-kemampuan intelektual, sosial, psikomotor serta kondisi afektif 

dan konatif dari individu. Sedangkan kondisi intelektual menyangkut tingkat 

kecerdasan, bakat-bakat, penguasaan siswa akan pengetahuan atau pelajaran-

pelajarannya  yang lalu. Kondisi  sosial  menyangkut hubungan siswa dengan 

orang lain, baik gurunya, temannya, orang tuanya maupun orang-orang  yang 

lainnya. Hal lain yang ada pada diri individu adalah ketenangan dan 

ketentraman psikis, motivasi belajar, keterampilan-keterampilan yang 

dimilikinya, seperti keterampilan  membaca,  berdiskusi, memecahkan 

masalah, mengerjakan tugas-tugas, dan lain-lain. Keterampilan-keterampilan 

tersebut merupakan hasil belajar sebelumnya. 

2. faktor-faktor lingkungan, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa, 

baik faktor fisik maupun sosial-psikologis yang berada pada lingkungan 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Di dalam lingkungan keluarga adalah 

keadaan rumah dan ruangan tempat belajar, sarana dan prasarana belajar yang 

ada, suasanan dalam rumah tenang atau gaduh, suasana lingkungan di sekitar 

rumah, keutuhan keluarga, iklim psikologis, iklim belajar dan hubungan antar 

anggota keluarga. Lingkungan sekolah meliputi, lingkungan kampus, sarana 
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dan prasarana belajar yang ada, sumber-sumber belajar, media belajar, 

hubungan siswa dengan teman-temannya, dengan guru dan staf sekolah yang 

lain, suasana dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, berbagai kegiatan 

kurikuler. Lingkungan masyarakat, meliputi latar belakang pendidikan, 

terdapat lembaga-lembaga pendidikan dan sumber-sumber belajar di 

dalamnya. 

 

 

b. Minat Siswa Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi 

 

Minat adalah kecenderungan dari dalam individu untuk tertarik pada sesuatu 

obyek atau menyenangi sesuatu obyek semakin kuat atau dekat hubungan tersebut 

maka semakin besar minatnya. Minat biasanya ditunjukkan melalui pernyataan 

yang menunjukkan lebih menyukai suatu hal dan dapat dinyatakan juga dalam 

bentuk partisipasi dalam aktivitas yang diminatinya. 

Hadi (2008 : 133) berpendapat, pendidikan tinggi merupakan kelanjutan 

pendidikan menengah dan diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik 

menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik maupun 

kemampuan professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan 

menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan 

pendidikan tinggi, satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi 

disebut perguruan tinggi dan dapat berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, 

politeknik dan akademi. 

 

Menurut Ihsan (2003: 23) pendidikan tinggi diartikan sebagai pendidikan yang 

mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

tingkat kemampuan tinggi yang bersifat akademik dan atau profesional sehingga 

dapat menerapkan, mengembangkan  dan/atau  menciptakan  ilmu  pengetahuan,  

teknologi dan seni dalam rangka pembangunan nasional dan meningkatkan 

kesejahteraan manusia. 
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Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan  Minat Siswa Melanjutkan Studi ke 

Perguruan Tinggi adalah kecenderungan yang mengandung unsur perasaan 

senang, keinginan, perhatian, ketertarikan, kebutuhan, harapan, dorongan dan 

kemauan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah  lulus 

sekolah menengah, yaitu Perguruan Tinggi. 

 

3. Kecerdasan Intelektual / Intellegence Quotient (IQ) 

 

Pada teori ini akan diuraikan mengenai kemampuan kognitif  yang dimiliki oleh 

individu agar bisa bertindak secara terarah dan berpikir secara bermakna sehingga 

dapat memecahkan masalah. 

 

a. Pengertian kecerdasan intelektual 

 

Kecerdasan dalam arti umum adalah suatu kemampuan umum yang membedakan 

kualitas orang yang satu dengan orang yang lain. Kecerdasan intelektual lazim 

disebut dengan inteligensi. Istilah ini dipopulerkan kembali pertama kali oleh 

Francis Galton, seorang ilmuwan dan ahli matematika yang terkemuka dari 

Inggris. Inteligensi adalah kemampuan kognitif yang dimiliki organisme untuk 

menyesuaikan diri secara efektif pada lingkungan yang kompleks dan selalu 

berubah serta dipengaruhi oleh faktor genetik (Galton, dalam Winkel, 2000: 20). 

 

Hagenhan dan Oslon mengungkapkan pendapat Piaget tentang kecerdasan yang 

didefinisikan sebagai suatu tindakan yang menyebabkan terjadinya perhitungan 

atas kondisi-kondisi yang secara optimal bagi organisme dapat hidup 

berhubungan dengan lingkungan secara efektif. Sebagai suatu tindakan, 

intellegensi cenderung menciptakan kondisi-kondisi yang optimal bagi organisme 

untuk bertahan hidup dalam kondisi yang ada. (Hagenhan dan Oslon dalam 

Winkel , 2000: 281-282). 
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Dalam pengertian ini, kecerdasan terkait dengan kemampuan memahami 

lingkungan atau alam sekitar, kemampuan penalaran atau berfikir logis, dan sikap 

bertahan hidup dengan menggunakan sarana dan sumber-sumber yang ada. 

 

Feldam mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan memahami dunia, 

berfikir secara rasional, dan menggunakan sumber-sumber secara efektif pada saat 

dihadapkan dengan tantangan (Feldam dalam Winkel, 2000: 251). 

Raven dalam Winkel (2000 : 66) memberikan pengertian yang lain. Ia 

mendefinisikan inteligensi sebagai kapasitas umum individu yang nampak dalam 

kemampuan individu untuk menghadapi tuntutan kehidupan secara rasional, 

Inteligensi lebih difokuskan kepada kemampuannya dalam berpikir. 

 

Istilah inteligensi digunakan dengan pengertian yang luas dan bervariasi, tidak  

hanya oleh masyarakat umum tetapi juga oleh anggota-anggota berbagai disiplin 

ilmu. Eysenck dalam Winkel (2000: 26) menyebutkan bahwa ada berbagai macam 

pengukuran inteligensi dan setiap tes IQ yang digunakan akan disesuaikan dengan 

tujuan dan kebutuhan  dari penggunaan tes inteligensi tersebut. 

 

Berdasarkan pada pengertian-pengertian yang telah dikemukakan, jelaslah bahwa 

inteligensi pada hakikatnya merupakan suatu kemampuan dasar yang bersifat 

umum untuk memperoleh suatu kecakapan yang mengandung berbagai 

komponen. 

 

b. Teori-Teori tentang intellegensi 

Untuk lebih memperjelas pengertian inteligensi, berikut ini dikemukakan 

beberapa teori tentang inteligensi. 
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1. Teori Uni Factor 

Stem (1991) memperkenalkan suatu teori tentang inteligensi yang disebut “ 

uni factor theory”, merupakan kapasitas atau kemampuan umum. Karena 

reaksi atau tindakan seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan 

atau memecahkan suatu masalah adalah bersifat umum. Kapasitas umum itu 

timbul akibat pertumbuhan fisiologis ataupun akibat belajar. 

2. Teori Two Factor 

Spearman (1904) mengenalkan teori yang disebut “Two Kind of Factors 

Theory” mengembangkan teori inteligensi berdasarkan suatu faktor mental 

umum yang diberi kode “g” serta faktor-faktor spesifik yang diberi tanda “s” . 

Faktor “g” mewakili kekuatan mental umum yang berfungsi dalam setiap 

tingkah laku mental individu, sedangkan faktor-faktor “s” menentukan 

tindakan-tindakan mental untuk mengatasi permasalahan. 

3. Teori Multi- Factors 

Menurut E.L. Thomdike (1991), teori ini tidak berhubungan dengan konsep 

general ability ( “g” factor). Menurut teori ini, inteligensi terdiri dari bentuk 

hubungan-hubungan neural antara stimulus dan respon. Hubungan- hubungan 

neural inilah yang mengarahkan tingkah laku individu. Ketika seseorang 

dapat menyebutkan sebuah kata, menjumlahkan bilangan, atau melakukan 

pekerjaan, itu berarti bahwa ia dapat melakukan itu karena terbentuknya 

koneksi-koneksi didalam sistem syaraf akibat belajar atau latihan. 

4. Teori Primary Mental Abilities 

LL. Thurstone telah berusaha menjelaskan tentang organisasi intellegensi 

yang abstrak, ia dengan menggunakan tes-tes mental serta teknik-teknik 

statistik khusus membagi inteligensi menjadi tujuh kemampuan primer yaitu, 

a. kemampuan numerikal/ matematis 

b. kemampuan verbal, atau berbahasa 

c. kemampuan abstraksi berupa visualisasi atau berfikir 

d. kemampuan menghubungkan kata-kata 

e. kemampuan membuat keputusan 

f. kemampuan mengenal atau mengamati 

g. kemempuan mengingat 

Menurut teori “Primari Mental Abilities” ini, inteligensi merupakan 

penjelmaan dari ketujuh kemampuan primer tersebut. 

5. Teori Sampling 

Menurut  Thomson (1916) intellegensi merupakan berbagai kemampuan 

sampel. Dunia berisikan berbagai bidang pengalaman yang terkuasai oleh 

pikiran manusia tetapi tidak semuanya. Masing-masing bidang hanya 

terkuasai sebagian saja dan ini mencerminkan kemampuan mental manusia. 

Intellegensi beroperasi dengan terbatas pada sampel dari berbagai 

kemampuan atau pengalaman dunia nyata. 

 

 

c. Pengukuran dan jenis-jenis test intellegensi 

Pengukuran kecerdasan intelektual tidak dapat diukur hanya dengan satu 

pengukuran tunggal. Para peneliti menemukan bahwa tes untuk mengukur 
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kemampuan kognitif tersebut, yang utama adalah dengan menggunakan tiga 

pengukuran yaitu kemampuan verbal, kemampuan matematika, dan kemampuan 

ruang  (Moustafa dan Miller, 2003: 5). 

 Pengukuran lain yang termasuk penting seperti kemampuan mekanik, motorik 

dan kemampuan artistik tidak diukur dengan tes yang sama, melainkan dengan 

menggunakan alat ukur yang lain. Hal ini berlaku pula dalam pengukuran 

motivasi, emosi dan sikap (Moustafa dan Miller, 2003:5 ). 

Berdasarkan penataannya ada beberapa jenis tes inteligensi, yaitu, 

a) Test inteligensi individual, beberapa diantaranya, 

1. stanford-Binet Intellegence Scale 

2. wechsler-Bellevue Intellegence Scale (WBIS) 

3. wechler- Intellegence Scale for Children (WISC) 

4. wechler- Ault Intellegence Scale (WAIS) 

5. wechler Preschool and Primary Scale of Intellegence (WPPSI) 

b) Test intellegensi kelompok, beberapa diantaranya, 

1. pithner Cunningham Primary Test 

2. the california test of mental maturity 

3. the henmon-nelson test mental ability 

4. otis – lennon mental ability test 

5. progressive Matrices 

 

Sumber : Sukardi (analisis test psikologis,2000: 21) 
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Tabel 3. Klasifikasi tingkatan kapasitas intelektual manusia menurut strata skor 

IQnya. 

 

Kelas interval skor IQ Klasifikasi 

140 – keatas 

120- 139 

110- 119 

90-109 

80-89 

70-79 

50-69 

30-49 

30- kebawah 

Genius (luar biasa) 

Very superior (amat cerdas) 

Superior (cerdas) 

Normal (average) 

Dull (bodoh) 

Border line (batas potensi) 

Morron (debiel) 

Embicile (embisiel) 

Idiot 

Sumber: Woodworth dan Marquis, (2000 : 154) 

 

 

3. Kecerdasan emosional / Emotional Quotient (EQ) 

 

 

a. Pengertian Kecerdasan Emosi 

 

Penggunaan istilah  “kecerdasan emosional” pertama kali dilontarkan pada tahun 

1990 oleh psikolog Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari 

University of New Hampshire untuk menerangkan kualitas-kualitas emosional 

yang tampaknya penting bagi keberhasilan. Salovey dan Mayer mendefinisikan 

kecerdasan emosional atau yang sering disebut EQ 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 membimbing pikiran dan tindakan”. (Shapiro 

dalam Ginanjar, 2001: 8). Salovey dan Mayer  didalam bukunya Handbook 

Emotional Intelligence training, prime consulting , 2000 :11 juga mengemukakan 

bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk merasakan emosi, menerima 

dan membangun emosi dengan baik, memahami emosi  dan pengetahuan 

emosional sehingga dapat meningkatkan perkembangan emosi dan intelektual.  
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Kecerdasan emosional sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tidak bersifat 

menetap, dapat berubah-ubah setiap saat. Untuk itu peranan lingkungan terutama 

orang tua pada masa kanak-kanak sangat mempengaruhi dalam pembentukan 

kecerdasan emosional. 

Salovey (2000) juga memberikan definisi dasar tentang kecerdasan emosi dalam 

lima wilayah utama yaitu, 

a. kemampuan mengenali emosi diri 

b. mengelola emosi diri  

c. memotivasi diri sendiri 

d. mengenali emosi orang lain 

e. kemampuan membina hubungan dengan orang lain. 

 

Seorang ahli kecerdasan emosi, Goleman (2000 : xiii) mengatakan bahwa yang 

dimaksud dengan kecerdasan emosi di dalamnya termasuk kemampuan 

mengontrol diri, memacu, tetap tekun, serta dapat memotivasi diri sendiri. 

Kecakapan tersebut mencakup pengelolaan bentuk emosi baik yang positif 

maupun negatif. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk 

menggunakan emosi secara efektif dalam mengelola diri sendiri dan 

mempengaruhi hubungan dengan orang lain secara positif. Goleman juga 

mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional merupakan kemampuan seperti 

kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, 

mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur 

suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan 

berfikir, berempati dan berdo’a. ( Daniel Goleman, 2000: 45)  

 

 

b. Dasar dan Pengukuran Kecerdasan Emosi 

 

Kecerdasan Emosi dapat diukur dari beberapa aspek-aspek yang ada. Pakar EQ, 

Goleman berpendapat bahwa meningkatkan kualitas kecerdasan emosi sangat 

berbeda dengan IQ. IQ umumnya tidak berubah selama kita hidup. Sementara 

kemampuan yang murni kognitif relatif tidak berubah (IQ), Maka kecakapan 

emosi dapat dipelajari kapan saja. Tidak peduli orang itu peka atau tidak, pemalu, 

pemarah atau sulit bergaul dengan orang sekalipun, dengan motivasi dan usaha 

yang benar kita dapat mempelajari dan menguasai kecakapan emosi tersebut.  

 



 
 
 

23 

 
 

Goleman (2000 : 42-43) juga mengemukakan lima kecakapan dasar dalam 

kecerdasan Emosi, yaitu, 

a. mengenali Emosi Diri (Self awareness)  

merupakan kemampuan sesorang untuk mengetahui perasaan dalam dirinya 

dan Aplikasi kompetensi Emotional Intelligence efeknya serta 

menggunakannya untuk membuat keputusan bagi diri sendiri, memiliki tolak 

ukur yang realistis, atau kemampuan diri dan mempunyai kepercayaan diri 

yang kuat lalu mengkaitkannya dengan sumber penyebabnya. 

b. mengelola Emosi (Self management)  

yaitu merupakan kemampuan menangani emosinya sendiri, mengekspresikan 

serta mengendalikan emosi, memiliki kepekaan terhadap kata hati, untuk 

digunakan dalam hubungan dan tindakan sehari-hari.  

c. motivasi diri (Self Motivation) 

       motivasi adalah kemampuan menggunakan hasrat untuk setiap saat 

membangkitkan semangat dan tenaga untuk mencapai keadaan yang lebih 

baik serta mampu mengambil inisiatif dan bertindak secara efektif, mampu 

bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. 

d. mengenali emosi orang lain (Empathy)  

empati merupakan kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang 

lain, mampu memahami perspektif orang lain, dan menimbulkan hubungan 

saling percaya serta mampu menyelaraskan diri dengan berbagai tipe 

individu. 

e. membina hubungan dengan orang lain ( Effective Relationship) 

merupakan kemampuan menangani emosi dengan baik ketika berhubungan 

dengan orang lain dan menciptakan serta mempertahankan hubungan dengan 

orang lain, bisa mempengaruhi, memimpin, bermusyawarah, menyelesaikan 

perselisihan dan bekerja sama dalam tim. 
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B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Pada bagian ini diungkapkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan 

pokok masalah ini. Hasil penelitian tersebut antara lain sebagai berikut. 

 

Tabel 4. Hasil Penelitian yang Relevan 

 

Nama Judul Hasil Penelitian 

1. R.A Fabiola 

Meirnayati 

Trihandini, 

S.Psi  (2005) 

Analisis Pengaruh 

Kecerdasan Intelektual, 

Kecerdasan Emosi 

dan Kecerdasan Spiritual 

terhadap Kinerja Karyawan 

(Studi Kasus di Hotel 

Horison Semarang) 

ketiga variabel independen 

(kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional, dan  

kecerdasan spiritual) secara 

bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan  

terhadap variabel dependen 

(kinerja karyawan). Dengan 

Fhitung >Ftabel  dengan  taraf 

signifikansi 0,05 yaitu 18.405> 

16.405 

2. Novrida 

Listiyani 

(2006) 

Hubungan Antara 

Kecerdasan Emosional dan 

Tingkat Partisipasi Dalam 

Kepengurusan OSIS dengan 

peningkatan prestasi belajar 

pengurus OSIS SMA Negeri 

9 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2005/2006. 

 

Ada pengaruh yang positif dan 

signifikan antara kecerdasan 

emosional dengan peningkatan 

prestasi belajar pengurus OSIS 

SMA Negeri 9 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 

2005/2006. Yang ditunjukkan 

oleh hasil uji regresi linier 

sederhana diperoleh R
2
= 0,577 

pada taraf signifikan 0,05. 

Berdasarkan analisis data 

diperoleh Thitung sebesar 

0,753>Ttabel sebesar 0,339, ini 

berarti Thitung>Ttabel. 

4. Dwi Jayanti 

(2010) 

Pengaruh Intelligence 

Quetient, Iklim Sekolah dan 

Budaya Membaca terhadap 

Hasil Belajar Ekonomi pada 

Siswa XI IPS SMA YP 

Unila Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2009/2010 

Ada pengaruh intelligence 

quetient, iklim sekolah dan 

budaya membaca terhadap hasil 

belajar ekonomi, hal ini 

ditunjukkan dengan Uji F 

bahwa 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu 

57,488>2,69 yang berarti hasil; 

belajar ekonomi dipengaruhi 

oleh intelligence quetient, iklim 

sekolah dan budaya membaca. 
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C. Kerangka pikir 

Di zaman ini Pendidikan Tinggi sangatlah penting bagi kita semua. karena 

semakin maju zaman akan semakin maju pula tingkat pendidikan yang harus kita 

capai. Pendidikan juga termasuk di dalamnya adalah perguruan tinggi, merupakan 

kunci bagi suatu bangsa untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan 

sekaligus kualitas bangsanya. Prestasi belajar merupakan tolak ukur dari suatu 

pendidikan. Pendidikan dikatakan berhasil apabila individu atau siswa meraih 

prestasi yang baik, begitu pula apabila prestasi siswa rendah maka dapat dikatakan 

bahwa proses pendidikan yang telah dilakukan belum berhasil. 

 

Banyak hal yang dapat mempengaruhi minat siswa melanjutkan pendidikan 

kejenjang yang lebih tinggi, salah satunya adalah kecerdasan emosional yang 

diduga memiliki hubungan dengan kesuksesan seseorang karena kecerdasan 

emosional akan berpengaruh terhadap kondisi psikologis seorang siswa dimana 

psikologis termasuk faktor intern yang dapat mempengaruhi minat siswa untuk 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi yang meliputi motivasi dan sikap 

seseorang. 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut. 
 

 

 

 

 

Gambar 1. Model teoritis pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y 

Kecerdasan 

Intelektual (X1) 

Minat siswa 

melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi (Y) 
Kecerdasan 

Emosional (X2) 
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D. Hipotesis 

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang 

kebenarannya masih harus diuji secara empiris (Suryabrata, 2002 : 69) 

Berdasarkan kerangka pikir diatas maka hipotesis yang dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Ada pengaruh kecerdasan intelektual siswa terhadap minat siswa untuk 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada siswa SMA Negeri 1 Talang 

Padang Tahun Pelajaran 2012/2013. 

2. Ada pengaruh kecerdasan emosi siswa terhadap minat siswa untuk 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada siswa SMA Negeri 1 Talang 

Padang Tahun Pelajaran 2012/2013. 

3. Ada pengaruh kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional siswa 

terhadap minat siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada siswa 

SMA Negeri 1 Talang Padang Tahun Pelajaran 2012/2013. 


