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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Prestasi Belajar dan Bimbingan belajar 

 

1. Bidang Bimbingan Belajar 

 

       Pelaksanaan layanan bimbingan belajar sebagai salah satu layanan 

bimbingan disekolah, karena pengalaman dilapangan menunjukkan banyak 

siswa yang mengalami hambatan dalam belajar. Maka dari itu layanan 

bimbingan belajar sangat diperlukan. Sesuai dengan pengertian layanan 

bimbingan menurut   Ketut (2008;62) adalah  

 

“ Layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik 

mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang 

baik, materi belajar yang cocok kecepatan dan kesulitan belajarnya, srta 

berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainya, sesuai dengan 

perkembangan ilmu, teknologi,dan kesenian”. 

 

 

Bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang 

penting diselenggarakan disekolah oleh seorang konselor. Pengalaman 

menunjukkan bahwa kegagalan-kegagalan yang dialami siswa dalam 

belajar tidak selalu disebabkan oleh kebodohan atau rendahnya 

intelegensi, namun sering juga salah satunya disebabkan karena mereka 

kurang memahami manfaat dari layanan bimbingan belajar yang 

seharusnya dapat menumbuhkan motivasi dan minat belajar siswa agar 

mendapatkan prestasi yang baik . 
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1. Bentuk Layanan Bimbingan Belajar 

 

Layanan bimbingan belajar merupakan salah satu bantuan yang diberikan 

oleh  konselor sekolah khususnya kepada para siswa yang mengalami 

permasalahan dalam belajarnya yang disebabkan oleh beberapa faktor yang 

telah disebutkan di atas tadi. Menurut Ketut (2008;63) ada beberapa upaya 

yang dapat dilakukan oleh konselor sekolah dalam memberikan layanan 

bimbingan belajar  diantaranya dengan : 

a. Pengajaran perbaikan 

b. Kegiatan pengayan  

c. Peningkatan motivasi belajar 

d. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif. 

 

       2. Tahapan Layanan Dalam Bimbingan Belajar 

 

 Bimbingan belajar dilaksanakan melalui tahap-tahap : 

a. Pengenalan siswa yang mengalami masalah belajar, 

b. Pengungkapan sebab-sebab timbulnya masalah belajar, 

          c. Pemberian bantuan untuk mengentaskan masalah belajar yang dialami  

            oleh siswa tersebut.  

 

 

 3. Tujuan Bimbingan Belajar 

 

Layanan bimbingan dimaksudkan untuk membantu peserta didik dalam 

membantu mengembangkan potensinya, oleh karena itu peserta didik 

diharapkan untuk memahami dirinya sendiri, harapan dan cita-citanya ke 
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depan. Jadi sebenarnya bimbingan belajar tidak hanya dikhususkan bagi 

peserta didik yang bermasalah. 

 

Pada dasarnya bimbingan belajar memiliki 2 tujuan yaitu umum dan 

khusus. Adapun tujuan umum meliputi: 

 

1.    Peserta  didik mampu memahami dan menyesuaikan  dirinya dengan  

                 lingkungan, ke arah  perkembangan yang  lebih baik. 

 

2.   Peserta didik memiliki kemampuan dalam memilih dan menentukan   

     arah perkembangan dirinya, mengambil keputusan yang tepat bagi  

     dirinya dan bagi lingkungannya.   

 

3.    Memiliki produktivitas dan kesejahteraan hidup. 

 

Sedangkan tujuan khusus dari bimbingan belajar meliputi : 

 

1.    Perkembangan aspek pribadi-sosial, yang akan membantu siswa agar 

memiliki kesadaran diri, mengembangkan sikap positif, membuat 

pilihan secara sehat, mampu menghargai orang lain, memiliki rasa 

tanggung jawab, mengembangkan keterampilan hubungan antar 

pribadi dan dapat menyelesaikan konflik yang sedang dihadapi. 

 

2.    Perkembangan belajar, yang akan membantu siswa, agar dapat 

melaksanakan keterampilan atau teknik belajar secara efektif, dapat 

menetapkan tujuan dan perencanaan dalam pendidikan, mampu 

belajar secara efektif, memiliki keterampilan dan kemampuan dalam 

menghadapi evaluasi untuk meningkatkan prestasi belajarnya. 
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 4. Fungsi Bimbingan Belajar   

 

1.    Fungsi pemahaman, membantu peserta didik agar memiliki pemahaman  

            sesuai potensi dirinya dan lingkungannya.  

2.    Fungsi preventif, berkaitan dengan upaya untuk senantiasa mengantisipasi  

            berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya. 

3.    Fungsi penyembuhan, memberikan bantuan kepada peserta didik yang  

             telah mengalami masalah baik menyangkut aspek pribadi, sosial, maupun  

             belajar. 

4.    Fungsi pengembangan, untuk menciptakan ruang belajar yang kondusif,  

              yang memfasilitasi perkembangan peserta didik. 

5.    Fungsi penyesuaian, membantu peserta didik menyesuaikan diri dengan  

             lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat secara kontekstual,  

             dinamis, dan konstruktif. 

6.    Fungsi penyaluran, membantu peserta didik memilih kegiatan  

              ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan  

               penguasaan sesuai dengan bakat dan keahlian. 

7.    Fungsi perbaikan, membantu peserta didik sehingga dapat memperbaiki  

               kekeliruan dalam berfikir, berperasaan, dan bertindak (berkehendak). 

8.    Fungsi pemeliharaan, membantu peserta didik supaya dapat menjaga diri  

               dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta. 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa layanan belajar 

menjadikan peserta didik mengembangkan diri berkenaan dengan sikap 

dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar yang cocok kecepatan dan 
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kesulitan belajarnya, serta untuk membantu peserta didik dalam 

mengembangkan potensinya. Peserta didik diharapkan untuk memahami 

dirinya sendiri, harapan dan cita-citanya ke depan. Jadi sebenarnya 

bimbingan belajar tidak hanya dikhususkan bagi peserta didik yang 

bermasalah saja melaikan untuk semua peserta didik. 

 

2. Pengertian prestasi Belajar 

 

1. Pengertian Prestasi Belajar 

 

Prestasi belajar tidak dapat dipisahkan dari berbuatan belajar, karena 

belajar  merupakan suatu proses, sedangkan prestasi belajar adalah hasil 

dari proses pembelajaran tersebut.  

 

Seorang siswa belajar merupakan suatu kewajiban. seorang siswa yang 

berhasil tergantung pada proses belajar yang dialami oleh siswa di 

sekolah. 

 

Winkel (1997:193) berpendapat bahwa : 

“belajar pada manusia dapat dirumuskan sebagai suatu aktivitas mental 

atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, 

yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan dan nilai 

sikap. Perubahan itu bersifat relatif konstan dan berbekas”. 

 

Belajar tidak hanya dapat dilakukan di sekolah saja, namun dapat 

dilakukan dimana-mana, seperti di rumah ataupun dilingkungan 

masyarakat. Di dalam belajar, siswa mengalami sendiri proses dari tidak 

tahu menjadi tahu, sebagian orang beranggapan bahwa belajar semata-



19 

 

 

 

mata mengumpulkan atau menghafalkan fakta-fakta yang tersaji 

dalambentuk informasi dan materi pelajaran. 

 

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan siswa untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, secara sengaja. 

Proses belajar itu disadari dan memiliki perubahan yang relatif menetap 

serta membawa pengaruh dan manfaat yang positif bagi siswa dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya. 

 

Mendapatkan suatu prestasi tidaklah semudah yang dibayangkan, karena 

memerlukan perjuangan dan pengorbanan dengan berbagai tantangan yang 

harus dihadapi.Penilaian terhadap hasil belajar siswa untuk mengetahui 

sejauhmana ia telah mencapai sasaran belajar inilah yang disebut sebagai 

prestasi belajar. Seperti yang dikatakan oleh Winkel (1997:168) bahwa 

proses belajar yang dialami oleh siswa menghasilkan perubahan-

perubahan dalam bidang pengetahuan dan pemahaman, dalam bidang 

nilai, sikap dan keterampilan. Adanya perubahan tersebut tampak dalam 

prestasi belajar yang dihasilkan oleh siswa terhadap pertanyaan, persoalan 

atau tugas yang diberikan oleh guru. Melalui prestasi belajar siswa dapat 

mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapainya dalam belajar. 

 

Sedangkan Marsun dan Martaniah (dalam Tjundjing 2000:71) berpendapat 

bahwa prestasi belajar merupakan hasil kegiatan belajar, yaitu sejauh mana 

peserta didik menguasai bahan pelajaran yang diajarkan, yang diikuti oleh 
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munculnya perasaan puas bahwa ia telah melakukan sesuatu dengan baik. 

Hal ini berarti prestasi belajar hanya bisa diketahui jika telah dilakukan 

penilaian terhadap hasil belajar siswa. 

 

Menurut Poerwodarminto ( dalam  Ratnawati, 1996 : 206) yang dimaksud 

dengan prestasi adalah hasil yang telah dicapai, dilakukan atau dikerjakan 

oleh seseorang. Sedangkan prestasi belajar itu sendiri diartikan sebagai 

prestasi yang dicapai oleh seorang siswa pada jangka waktu tertentu dan 

dicatat dalam buku rapor sekolah. 

 

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa prestasi 

belajar merupakan  hasil usaha belajar yang dicapai seorang siswa. 

Prestasi itu berupa suatu kecakapan dari kegiatan belajar bidang akademik 

di sekolah pada jangka waktu tertentu yang dicatat pada setiap akhir 

semester di dalam buki laporan yang disebut rapor. 

 

3. Karakteristik Perubahan Hasil Belajar 

 

Belajar dapat dikatakan berhasil jika terjadi perubahan dalam diri siswa, 

namun tidak  semua perubahan perilaku dapat dikatakan belajar karena 

perubahan tingkah laku akibat belajar memiliki ciri-ciri perwujudan yang 

khas (Syah, 2000:116) antara lain : 

a. Perubahan Intensional 

Perubahan dalam proses berlajar adalah karena pengalaman atau praktek 

yang dilakukan secara sengaja dan disadari. Pada ciri ini siswa menyadari 
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bahwa ada perubahan dalam dirinya, seperti penambahan pengetahuan, 

kebiasaan dan keterampilan. 

b. Perubahan Positif dan aktif 

Positif berarti perubahan tersebut baik dan bermanfaat bagi kehidupan 

serta sesuai dengan harapan karena memperoleh sesuatu yang baru, yang 

lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan aktif artinya perubahan tersebut 

terjadi karena adanya usaha dari siswa yang bersangkutan. 

c. Perubahan efektif dan fungsional 

Perubahan dikatakan efektif apabila membawa pengaruh dan manfaat 

tertentu bagi siswa. Sedangkan perubahan yang fungsional artinya 

perubahan dalam diri siswa tersebut relatif menetap dan apabila 

dibutuhkan perubahan tersebut dapat direproduksi dan dimanfaatkan lagi. 

 

Winkel, (2004:207) berprndapat bahwa belajar itu dipengaruhi oleh 

kecerdasan emosional dimana terdapat kemampuan seseorang untuk 

memahami serta mengatur suasana hati agar tidak melumpuhkan 

kejernihan berfikir otak rasional, tetapi mampu menampilkan beberapa 

kecakapan, baik kecakapan pribadi maupun kecakapan antar pribadi. 

Dilihat dari segi peserta didik, siswa yang merasa kecerdasan 

emosionalnya baik, dengan contoh siswa merasa senang, akan bergairah 

dan semangat dalam belajar, disamping motivasi belajar. Dengan 

demikian, perasaan siswa menjadi suatu sumber energi dalam belajar, 

disamping motivasi belajar.  
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Setelah mengamati dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan  

belajar merupakan suatu kebutuhan penting bagi seorang siswa agar 

terjadinya perubahan dari sebelumnya tidak mengerti menjadi mengerti. 

dan untuk mencapai perubahan tingkah laku baru secara keseluruhan 

perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan 

kuantitas tingkah laku seperti peningkat, kecakapan, pengetahuan, sikap, 

kebiasaan, pemahaman, ketrampilan, nilai dan sikap. 

 

4.  Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. 

 

Untuk meraih prestasi belajar yang baik, banyak sekali faktor yang perlu 

diperhatikan, karena di dalam dunia pendidikan tidak sedikit siswa yang 

mengalami kegagalan. Kadang ada siswa yang memiliki dorongan yang 

kuat untuk berprestasi dan kesempatan untuk meningkatkan prestasi, tapi 

dalam kenyataannya prestasi yang dihasilkan di bawah kemampuannya. 

Untuk meraih prestasi belajar yang baik banyak sekali faktor-faktor yang 

perlu diperhatikan. 

 

Winkle, (1997:591), berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar dan prestasi belajar dapat dikelompokkan  menjadi dua bagian, 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal: 

 

a. Faktor internal 

Merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar. Faktor ini dapat dibedakan menjadi dua 

kelompok, yaitu : 
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1)  Faktor fisiologis 

Dalam hal ini, faktor fisiologis yang dimaksud adalah faktor yang 

berhubungan dengan kesehatan dan pancaindera 

a)  Kesehatan badan 

Untuk dapat menempuh studi yang baik siswa perlu 

memperhatikan dan memelihara kesehatan tubuhnya. Keadaan 

fisik yang lemah dapat menjadi penghalang bagi siswa dalam 

menyelesaikan program studinya. Dalam upaya memelihara 

kesehatan fisiknya, siswa perlu memperhatikan pola makan dan 

pola tidur, untuk memperlancar metabolisme dalam tubuhnya. 

Selain itu, juga untuk memelihara kesehatan bahkan juga dapat 

meningkatkan ketangkasan fisik dibutuhkan olahraga yang teratur. 

b) Pancaindera 

Berfungsinya pancaindera merupakan syarat dapatnya belajar itu 

berlangsung  dengan baik. Dalam sistem pendidikan dewasa ini di 

antara pancaindera itu yang paling memegang peranan dalam 

belajar adalah mata dan telinga. Hal ini penting, karena sebagian 

besar hal-hal yang dipelajari oleh manusia  dipelajari melalui 

penglihatan dan pendengaran. Dengan demikian, seorang anak 

yang memiliki cacat fisik atau bahkan cacat mental akan 

menghambat dirinya didalam menangkap pelajaran, sehingga pada 

akhirnya akan sulit untuk memahami pelajaran lalu mempengaruhi 

prestasi belajarnya di sekolah. 



24 

 

 

 

2) Faktor psikologis 

Ada banyak faktor psikologis yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 

siswa, antara lain adalah : 

a) Intelligensi 

Pada umumnya, prestasi belajar yang ditampilkan siswa 

mempunyai kaitan yang erat dengan tingkat kecerdasan yang 

dimiliki siswa. Menurut Binet (Winkle,1997 :529) hakikat 

inteligensi adalah kemampuan untuk menetapkan dan 

mempertahankan suatu tujuan, untuk mengadakan suatu 

penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan itu dan untuk menilai 

keadaan diri secara kritis dan objektif.  Taraf inteligensi ini sangat 

mempengaruhi prestasi belajar seorang siswa, di mana siswa yang 

memiliki taraf inteligensi tinggi mempunyai peluang lebih besar 

untuk mencapai prestasi belajar yang lebih tinggi. Sebaliknya, 

siswa yang memiliki taraf inteligensi yang rendah diperkirakan 

juga akan memiliki prestasi belajar yang rendah. Namun bukanlah 

suatu yang tidak mungkin jika siswa dengan taraf inteligensi 

rendah memiliki prestasi belajar yang tinggi, juga sebaliknya .      

b) Sikap 

Sikap yang pasif, rendah diri dan kurang percaya diri dapat 

merupakan faktor yang menghambat siswa dalam menampilkan 

prestasi belajarnya. Menurut Wirawan (1997:233) sikap adalah 

kesiapan seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal 
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tertentu. Sikap siswa yang positif terhadap mata pelajaran di 

sekolah merupakan langkah awal yang baik dalam proses belajar 

mengajar di sekolah. 

c) Motivasi 

Menurut Irwanto (1997 : 193) motivasi adalah penggerak perilaku. 

Motivasi belajar adalah pendorong seseorang untuk belajar. 

Motivasi timbul karena adanya keinginan atau kebutuhan-

kebutuhan dalam diri seseorang. Seseorang berhasil dalam belajar 

karena ia ingin belajar. Sedangkan menurut Winkle (1991 : 39) 

motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri 

siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah 

pada kegiatan belajar itu; maka tujuan yang dikehendaki oleh siswa 

tercapai. Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat 

non intelektual. Peranannya yang khas ialah dalam hal gairah atau 

semangat belajar, siswa yang termotivasi kuat akan mempunyai 

banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. 

d) Bakat 

Chaplin (dalam syah,2003:150 ) menyatakan bahwa “bakat adalah 

kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai 

keberhasilan pada masa yang akan datang”. Dalam proses belajar 

terutama belajar keterampilan, bakat memegang peranan penting 

dalam mencapai suatu hasil akan prestasi yang baik. Apalagi 

seorang guru atau orang tua memaksa anaknya untuk melakukan 
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sesuatu yang tidak sesuai dengan bakatnya maka akan merusak 

keinginan anak tersebut. 

 

e) Minat 

Minat adalahkecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau 

keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat belajar yang telah 

dimiliki siswa merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajarnya. Apabila seseorang mempunyai 

minat yang tinggi terhadap sesuatu hal maka akan terus berusaha 

untuk melakukan sehingga apa yang diinginkannya dapat tercapai 

sesuai dengan keinginannya.  

 

b. Faktor eksternal 

Selain faktor-faktor yang ada dalam diri siswa, ada hal-hal lain diluar diri 

yang dapat mempengaruhi prestasi belajar yang akan diraih, antara lain 

adalah : 

1) Faktor lingkungan keluarga 

a)  Sosial ekonomi keluarga 

Dengan sosial ekonomi yang memadai, seseorang lebih 

berkesempatan mendapatkan fasilitas belajar yang lebih baik, 

mulai dari buku, alat tulis hingga pemilihan sekolah 

b) Pendidikan orang tua 

Orang tua yang telah menempuh jenjang pendidikan tinggi 

cenderung lebih memperhatikan dan memahami pentingnya 
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pendidikan bagi anak-anaknya, dibandingkan dengan yang 

mempunyai jenjang pendidikan yang lebih rendah. 

c) Perhatian orang tua dan suasana hubungan antara anggota                        

keluarga 

Dukungan dari keluarga merupakan suatu pemacu semangat 

berpretasi bagi seseorang. Dukungan dalam hal ini bisa secara 

langsung, berupa pujian atau nasihat; maupun secara tidak 

langsung, seperti hubugan keluarga yang harmonis. 

2).  Faktor lingkungan sekolah 

a) Sarana dan prasarana 

Kelengkapan fasilitas sekolah, seperti papan tulis, OHP, LCD  akan 

membantu   kelancaran proses belajar mengajar di sekolah; selain 

bentuk ruangan, sirkulasi udara dan lingkungan sekitar sekolah juga 

dapat mempengaruhi proses belajar mengajar 

       b) Kompetensi guru dan siswa 

Kualitas guru dan siswa sangat penting dalam meraih prestasi, 

kelengkapan sarana dan prasarana tanpa disertai kinerja yang baik dari 

para penggunanya akan sia-sia belaka. Bila seorang siswa merasa 

kebutuhannya untuk berprestasi dengan baik di sekolah terpenuhi, 

misalnya dengan tersedianya fasilitas dan tenaga pendidik yang 

berkualitas , yang dapat memenihi rasa ingintahuannya, hubungan 

dengan guru dan teman-temannya berlangsung harmonis, maka siswa 

akan memperoleh iklim belajar yang menyenangkan. Dengan demikian, 
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ia akan terdorong untuk terus-menerus meningkatkan prestasi 

belajarnya. 

    c) Kurikulum dan metode mengajar 

Hal ini meliputi materi dan bagaimana cara memberikan materi tersebut 

kepada siswa. Metrode pembelajaran yang lebih interaktif sangat 

diperlukan untuk menumbuhkan minat dan peran serta siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. Wirawan (1994:122) mengatakan bahwa faktor 

yang paling penting adalah faktor guru. Jika guru mengajar dengan arif 

bijaksana, tegas, memiliki disiplin tinggi, luwes dan mampu membuat 

siswa menjadi senang akan pelajaran, maka prestasi belajar siswa akan 

cenderung tinggi, paling tidak siswa tersebut tidak bosan dalam 

mengikuti pelajaran. 

3)  Faktor lingkungan masyarakat 

a) Sosial budaya 

Pandangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan akan 

mempengaruhi kesungguhan pendidik dan peserta didik. Masyarakat 

yang masih memandang rendah pendidikan akan enggan mengirimkan 

anaknya ke sekolah dan cenderung memandang rendah pekerjaan guru 

atau pengajar, dan cenderung memandang pendidikan itu tidak 

bermanfaat maka masyarakat yang belum mengerti akan pentingnya 

pendidikan mereka akan melarang anaknya untuk sekolah, maka 

masyarat pada zaman dahulu mayoritas tidak bersekolah sehingga 

mereka tidak mengetahui bagaimana kemampuan untuk memahami dan 
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mengatur orang lain untuk bertindak bijaksana dalam menjalin 

hubungan, meliputi kecerdasan interpersonal dan kecerdasan 

intrapersonal sehingga faktor sosial budaya ini berpengaruh. 

b) Partisipasi terhadap pendidikan 

Bila semua pihak telah berpartisipasi dan mendukung kegiatan 

pendidikan, mulai dari pemerintah (berupa kebijakan dan anggaran) 

sampai pada masyarakat bawah, setiap orang akan lebih menghargai 

dan berusaha memajukan pendidikan dan ilmu pengetahuan. 

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan masyarakat 

itu sangatlah penting. Dukungan orang tua yang telah modern dan 

berpendidikan maka akan dapat berperan dengan baik kecerdasan 

emosional yang dimiliki seseorang sehingga anak dapat mencontoh 

perilaku yang baik pada orang tuanya sehingga mampu 

mengembangkan kecerdasan emosionalnya dan akan lebih 

dikembangkan lagi dalam dunia pendidikan. 

 

5. Pengukuran prestasi belajar 

 

Dalam dunia pendidikan, menilai merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat 

ditinggalkan. Menilai merupakan salah satu proses belajar dan mengajar. Di 

Indonesia, kegiatan menilai prestasi belajar bidang akademik di sekolah-sekolah 

dicatat dalam sebuah buku laporan yang disebut rapor. Dalam rapor dapat 

diketahui sejauhmana prestasi belajar seorang siswa, apakah siswa tersebut 

berhasil atau gagal dalam suatu mata pelajaran. Didukung oleh pendapat 
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Suryabrata (1998 : 296) bahwa  rapor merupakan perumusan terakhir yang 

diberikan oleh guru mengenai kemajuan atau hasil belajar murid-muridnya selama 

masa tertentu.  

Syah (2007 :199) menyebutkan bahwa ada beberapa fungsi penilaian dalam 

pendidikan, yaitu pre-test Dan post-test, penilaian prasyarat, penilaian diagnostik,  

penilaian formatif, penilaian sumatif, ujian akhir nasional. 

 

a. Pre-Test Dan Post-Test 

Kegiatan pre-test dilakukan guru secara rutin pada setiap akan memulai 

penyajian materi baru. Tujuanya untuk mengidentifikasi taraf pengetahuan 

siswa mengenai bahan yang akan disajikan. Sedangkan kegiatan post-test 

dilakukan guru pada setiap akhir penyajian materi. Tujuanya untuk 

mengetahui taraf  penguasaan siwa atas materi yang disajikan. 

b. Penilaian Prasyarat 

Penilaian ini sangat mirip dengan pre-test. Tujuanya untuk 

mengidentifikasi penguasaan siswa atas materi lama yang mendasari 

materi baru yang akan diajarkan. 

c. Penilaian Diagnostik 

Penilaian ini dilakukan setelah penyajian sebuah satuan pelajaran dengan 

tujuan mengidentifikasi bagian tertentu yang belum dikuasai siswa. 

d. Penilaian Formatif 

Penilaian ini dapat dipandang sebagai “ulangan” yang dilakukan pada 

setiap akhir penyajian satuan pelajaran. Tujuanya untuk memperoleh 
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umpan baik yang mirip evaluasi diagnostik yaitu mendiagnosis kesulitan 

belajar siswa. 

e. Penilaian Sumatif 

Penilaian ini di anggap sebagai “ulangan umun”yang dilakukan untuk 

mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode 

pelaksanaan program pengajaran. Dengan EBTANAS. Tujuanya sebagai 

penentu kenaikan kelas siswa. 

f. Ujian akhir nasional 

Penilaian ini dilakukan pada tahap akhir. Atau yang sering disebut UN. 

Uraian yang di jabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa Menilai 

merupakan salah satu proses belajar dan mengajar. kegiatan menilai 

prestasi belajar bidang akademik di sekolah-sekolah dicatat dalam sebuah 

buku rapor. Yang bertujuan agar dapat melihat hasil belajar yang diperoleh 

peserta didik dan untuk mengukur seberapa besar keberhasilan yang telah 

dicapainya. 

 

B.  Kecerdasan Emosional 

1.  Pengertian kecerdasan emosional 

 

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. 
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Salovey dan Mayer (1998) 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, 1998:8). 

 

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.Keterampilan EQ bukanlah lawan 

keterampilan IQ atau keterampilan kognitif, namun keduanya berinteraksi 

secara dinamis, baik pada tingkatan konseptual maupun di dunia nyata. 

Selain itu, EQ tidak begitu dipengaruhi oleh faktor keturunan (Shapiro, 

1998). 

 

Sebuah model pelopor lain yentang kecerdasan emosional diajukan oleh 

(Bar-On1992) dalam Goleman (200:180) mendefinisikan kecerdasan 

emosional sebagai serangkaian kemampuan pribadi, emosi dan sosial yang 

mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam mengatasi 

tututan  dan tekanan lingkungan. 

 

Gardner (dalam Goleman, 2000) mengatakan bahwa bukan hanya satu 

jenis kecerdasan yang monolitik yang penting untuk meraih sukses dalam 

kehidupan, melainkan ada spektrum kecerdasan yang lebar dengan tujuh 

varietas utama yaitu linguistik, matematika/logika, spasial, kinestetik, 

musik, interpersonal dan intrapersonal. Kecerdasan ini dinamakan oleh 
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Gardner sebagai kecerdasan pribadi yang oleh Daniel Goleman disebut  

sebagai kecerdasan emosional.  

 

Menurut Gardner (1983), kecerdasan pribadi terdiri dari :”kecerdasan antar 

pribadi yaitu kemampuan untuk memahami orang lain, apa yang 

memotivasi mereka, bagaimana mereka bekerja, bagaimana bekerja bahu 

membahu dengan kecerdasan. Sedangkan kecerdasan intra pribadi adalah 

kemampuan yang korelatif, tetapi terarah ke dalam diri. Kemampuan 

tersebut adalah kemampuan membentuk suatu model diri sendiri yang 

teliti dan mengacu pada diri serta kemampuan untuk menggunakan modal 

tadi sebagai alat untuk menempuh kehidupan secara efektif.” (Goleman, 

2002 : 52). 

 

Dalam rumusan lain, Gardner menyatakan bahwa inti kecerdasan antar 

pribadi itu mencakup “kemampuan untuk membedakan dan menanggapi 

dengan tepat suasana hati, temperamen, motivasi dan hasrat orang lain.” 

Dalam kecerdasan antar pribadi yang merupakan kunci menuju 

pengetahuan diri, ia mencantumkan “akses menuju perasaan-perasaan diri 

seseorang dan kemampuan untuk membedakan perasaan-perasaan tersebut 

serta memanfaatkannya untuk menuntun tingkah laku” (Goleman, 2002 : 

53). 

 

Berdasarkan kecerdasan yang dinyatakan oleh Gardner tersebut, Salovey 

(Goleman, 200:57) memilih kecerdasan interpersonal dan kecerdasan 

intrapersonal untuk dijadikan sebagai dasar untuk mengungkap kecerdasan 

emosional pada diri individu. Menurutnya kecerdasan emosional adalah 

kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi, 

memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain (empati) dan 

kemampuan untuk membina hubungan (kerjasama) dengan orang lain. 
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Menurut Goleman (2002 : 512), kecerdasan emosional adalah kemampuan 

seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan inteligensi (to manage 

our emotional life with intelligence); menjaga keselarasan emosi dan 

pengungkapannya (the appropriateness of emotion and its expression) 

melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, 

empati dan keterampilan sosial. 

 

 Kesimpulan daalam penelitian ini yang dimaksud dengan kecerdasan emosional 

adalah kemampuan siswa untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, 

memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain (empati) dan kemampuan 

untuk membina hubungan (kerjasama) dengan orang lain. Serta untuk kemampuan 

memotivasi diri sendiri agar meningkatkan aktifitas belajarnya sehingga dapat 

meraih prestasi yang baik.serta dapat membedakan untuk membina hubungan 

dengan teman sebaya dan orang-orang yang lebih tua seperti guru, dan orang tua. 

 

2. Aspek-aspek Kecerdasan Emosional 

 

 

Goleman (2007) mengembangkan definisi dasar tentang kecerdasan  emosi 

yang dicetuskan dalam lima aspek utama yaitu: 

 

        a.  Kesadaran diri (self awareness) yaitu kemampuan individu untuk menyadari 

dan memahami proses yang terjadi di dalam  dirinya, perasaan, pikiran, dan latar 

belakang dari tindakannya.Individu mampu terhubung dengan emosi-emosinya 

dan pikiran-pikirannya sehingga ia mampu menamakan setiap emosi yang 

muncul. Aspek ini merupakan dasar dari seluruh aspek-aspek lainnya dimana 

kesadaran diri akan membantu tercapainya aspek-aspek yang lain.  

 

       b.  Kemampuan mengelola emosi (managing emotion), yaitu kemampuan individu 

untuk mengelola, menyeimbangkan emosi-emosi yang dialaminya,dan menangani  

http://belajarpsikologi.com/cara-meningkatkan-motivasi-belajar-anak/


35 

 

 

 

perasaan agar dapat terungkap dengan tepat.  

 

     c. Optimisme (motivating oneself), yaitu kemampuan individu untuk memotivasi 

diri ketika berada dalam keadaan putus asa, mampu berpikir positif, dan 

menumbuhkan optimisme dalam hidupnya. Kemampuan ini akan membuat 

individu mampu bertahan, tidak putus asa dan kehilangan harapan ketika 

menghadapi masalah. 

 

      d. Empati (empathy), yaitu kemampuan individu untuk memahami perasaan, 

pikiran dan tindakan orang lain berdasarkan sudut pandang orang tersebut. Empati 

berkaitan dengan kemampuan individu untuk memahami perasaan terdalam orang 

lain sehingga individu mampu bertanggung rasa dan mampu membaca, 

memahami perasaan, pikiran orang lain hanya dari bahasa non-verbal, ekspresi 

wajah atau intonasi orang tersebut. 

 

    e. Membina hubungan dengan orang lain, yaitu kemampuan individu untuk 

membangun hubungan secara efektif dengan orang lain, mampu mempertahankan 

hubungan sosial tersebut, dan mampu menangani konflik-konfilk interpersonal 

secara efektif. Individu yang memiliki kemampuan ini akan mudah berinteraksi 

dengan orang lain dan senantiasa menghormati hak-hak orang lain. 

Salovey dan Mayer (Lenaghan, Buda, dan Eisner, 2007), mengungkapkan empat 

aspek kecerdasan emosi, yaitu: 

 

a. Perception(persepsi) 

 yaitu kemampuan untuk memahami emosi diri sendiri dan dapat mengekspresikan 

kebutuhan emosionalnya. 
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b. Assimilation(asimilasi) 

adalah suatu kemampuan untuk membedakan antara emosi-emosi yang 

berbeda,yang dapat mempengaruhi proses berpikir. yang individu rasakan dan 

memilih mana di antara emosi-emosi tersebut 

 

       c. Understanding (pemahaman) 

 yaitu kemampuan individu untuk memahami emosi-emosi yang kompleks seperti 

perasaan bersama dari kesetiaan dan pengkhianatan. Understanding adalah 

kemampuan untuk membedakan emosi-emosi yang muncul dari persepsi, 

pentingnya mengatasi respon emosi negatif, termasuk kemampuan untuk 

memahami ekspresi emosional dan tingkah laku lainnya. 

 

      d. Management(pengelolaan) 

yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan atau tidak menghubungkan 

emosi-emosi, tergantung kegunaannya pada situasi yang dihadapi. 

 

Kesimpulan dari uraian diatas yaitu agar peserta didik kemampuan untuk 

membedakan emosi-emosi yang muncul dari persepsi, pentingnya mengatasi 

respon emosi negatif, dan mammpu membedakan bagaimana emosi yang positif 

termasuk kemampuan untuk memahami ekspresi emosional dan tingkah laku 

lainnya, mampu mengetahui aspek apa saja yang harus dipahami dan poin-poin 

penting dalam mengelola emosi agar dapat berhasil mengatur emosi yang terjadi 

di dalam  dirinya. Seperti perasaan, pikiran, dan latar belakang dari tindakannya. 

Individu mampu terhubung dengan emosi-emosinya dan pikiran-pikirannya 

sehingga ia mampu menamakan setiap emosi yang muncul dan dapat mengatur 

keadaan emosinya dengan baik. 
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3. Perkembangan kecerdasan emosional 

 

Dalam teori Goleman (2000) kecerdasan emosional sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan, tidak bersifat menetap, dapat berubah-ubah setiap saat. Untuk itu 

peranan lingkungan terutama orang tua sangat penting  pada masa kanak-kanak  

 

karena sangat mempengaruhi dalam pembentukan kecerdasan emosional yang 

dimilika oleh anak tersebut.. 

C.  Keterkaitan antara kecerdasan emosional dengan prestasi belajar pada 

siswa SMP 

 

Di tengah semakin ketatnya persaingan di dunia pendidikan dewasa ini, 

merupakan hal yang wajar apabila para siswa sering khawatir akan mengalami 

kegagalan atau ketidak berhasilan dalam meraih prestasi belajar atau bahkan takut 

tinggal kelas.Banyak usaha yang dilakukan oleh para siswa untuk meraih prestasi 

belajar agar menjadi yang terbaik seperti mengikuti bimbingan belajar. Usaha 

semacam itu jelas positif, namun masih ada faktor lain yang tidak kalah 

pentingnya dalam mencapai keberhasilan selain kecerdasan ataupun kecakapan 

intelektual, faktor tersebut adalah kecerdasan emosional.  Karena kecerdasan 

intelektual saja tidak memberikan persiapan bagi individu untuk menghadapi 

gejolak, kesempatan ataupun kesulitan-kesulitan dan kehidupan.  

 

Dengan kecerdasan emosional, individu mampu mengetahui dan menanggapi 

perasaan mereka sendiri dengan baik dan mampu membaca dan menghadapi 

perasaan-perasaan orang lain dengan efektif. Individu dengan keterampilan 
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emosional yang berkembang baik berarti kemungkinan besar ia akan berhasil 

dalam kehidupan dan memiliki motivasi untuk berprestasi. Sedangkan individu 

yang tidak dapat menahan kendali atas kehidupan emosionalnya akan mengalami 

pertarungan batin yang merusak kemampuannya untuk memusatkan perhatian 

pada tugas-tugasnya dan memiliki pikiran yang jernih.  

 

Goleman (2009) berpendapat bahwa siswa dengan keterampilan emosional yang 

berkembang baik berarti kemungkinan besar ia akan bahagia dan berhasil dalam 

kehidupan menguasai kebiasaan pikiran yang mendorong produktivitas dirinya, 

orang yang tidak dapat menghimpun kendali tertentu atas kehidupan 

emosionalnya akan mengalami pertarungan batin yang merampas kemampuan 

mereka untuk memusatkan perhatian pada pekerjaan dan tidak memiliki pikiran 

yang jernih. Hal ini menunjukkan bahwa siswa tersebut belum memiliki 

keberhasilan psikologis dan dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Apalagi 

jika didukung dengan siswa tersebut tidak mengikuti kegiatan layanan bimbingan 

belajar dengan baik di ruang kelas. Maka sebaiknya  siswa memiliki kecerdasaan 

emosional karena itu sengat penting sekali karena dengan kecerdasan emosional 

seseorang akan dapat mengatur kehidupan emosinya dengan inteligensi dan  

menjaga keselarasan emosi serta pengungkapanya melalui keterampilan kesadaran 

diri, pengendalian diri, motivasi diri untuk belajar, empati dan keterampilan sosial 

yang dimilikinya.  

 

Kesimpulan dari uraian teori diatas dapat disebut bahwa siswa yang memiliki 

kecerdasan emosional ia akan dapat mengatur kehidupan emosinya dengan 

inteligensi dan  menjaga keselarasan emosi serta pengungkapanya melalui 

keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri untuk belajar, empati 

dan keterampilan sosial yang dimilikinya. Sehingga ia dapat meraih prestasi 

belajarnya dan dapat meraih cita-cita yang diinginkan dengan begitu kecerdasan 

emosional sangat berpengaruh dalam diri siswa. 

 

Menurut Cooper dan Sawaf (2001), kecerdasan emosi adalah kemampuan 

merasakan, memahami dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi 

sebagai sumber energi, informasi, koreksi dan pengaruh yang manusiawi. 

Kecerdasan emosi menuntut penilikan perasaan untuk belajar mengakui, 
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menghargai perasaan pada diri dan orang lain serta menanggapinya dengan tepat, 

menerapkan secara efektif energi emosi dalam kehidupan sehari-hari. Dimana 

kecerdasan emosi juga merupakan kemampuan untuk menggunakan emosi secara 

efektif untuk mencapai tujuan untuk membangun produktif dan meraih 

keberhasilan belajarnya. 

 

 

Dari uraian berdasarkan tiga teori diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

kecerdasan emosional merupakan salah satu faktor yang penting yang seharusnya 

dimiliki oleh siswa yang memiliki kebutuhan untuk meraih prestasi balajar yang 

lebih baik di sekolah.Seperti dapat meraih cita-cita yang diharapkan dan juga 

dapat mengatur emosionalnya sendiri dan orang lain. EQ (Kecerdasan Emosional) 

bisa dilatih dan dikembangkan, sehingga mampu mengembangkan kecakapan- 

kecakapan emosionalnya dan pada akhirnya mampu membuka peluangnya lebih 

besar untuk mencapai keberhasilan prestasi belajarnya. 

 


