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ABSTRAK 

Resty Hermita. Hasil Belajar Kognitif Biologi Diprediksi dari Emotional 

Quotient (EQ) dan Kesiapan Belajar Siswa Kelas X SMA Negeri 7 Surakarta 

Tahun Pelajaran 2011/2012. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Juli 2012. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara: 1) 

Emotional Quotient (EQ) dengan hasil belajar kognitif biologi siswa kelas X 

SMA Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012, 2) kesiapan belajar dengan  

hasil belajar kognitif biologi siswa kelas X SMA Negeri 7 Surakarta tahun 

pelajaran 2011/2012, 3) Emotional Quotient (EQ) dan kesiapan belajar dengan 

hasil belajar kognitif biologi siswa kelas X SMA Negeri 7 Surakarta tahun 

pelajaran 2011/2012 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional. Populasi adalah 

seluruh siswa kelas X SMA Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 

Sampel diambil dengan teknik simple random sampling sejumlah 74 sampel. 

Pengumpulan data diambil dengan tiga metode, meliputi tes, dokumentasi, dan 

angket. Pengumpulan data emotional quotient (EQ) menggunakan metode tes, 

hasil belajar kognitif menggunakan metode dokumentasi, dan kesiapan belajar 

diukur dengan angket. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik analisis 

korelasi regresi dengan SPSS 17. 

 Hasil penelitian ini adalah 1) terdapat hubungan antara Emotional Quotient 

(EQ) dengan hasil belajar kognitif biologi siswa kelas X SMA Negeri 7 Surakarta 

tahun pelajaran 2011/2012, 2) terdapat hubungan antara kesiapan belajar dengan 

hasil belajar kognitif biologi siswa kelas X SMA Negeri 7 Surakarta tahun 

pelajaran 2011/2012, 3) terdapat hubungan antara Emotional Quotient (EQ) dan 

kesiapan belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar kognitif biologi siswa 

kelas X SMA Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. Hubungan dari 

ketiga hipotesis tersebut bernilai positif dan signifikan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Kata kunci : Emotional Quotient (EQ), kesiapan belajar, hasil belajar kognitif 

biologi, analisis korelasi regresi 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Resty Hermita. Biology Cognitive Learning Achievement Predicted From 

Student’s Emotional Quotient (EQ) and Learning Readiness in X Grade of 

SMA Negeri 7 Surakarta in Academic Year 2011/2012. Thesis. Surakarta. 

Teacher and Training Education Faculty. Sebelas Maret University. July 2012. 

The aims of this research are certain the relationship of 1) emotional 

quotient (EQ) with student’s cognitive learning achievement of biology in X 

grade of SMA Negeri 7 Surakarta in academic year 2011/2012, 2) learning 

readiness with student’s cognitive learning achievement of biology in X grade of 

SMA Negeri 7 Surakarta in academic year 2011/2012, 3) emotional quotient (EQ) 

and learning readiness with student’s cognitive learning achievement of biology in 

X grade of SMA Negeri 7 Surakarta in academic year 2011/2012. 

This was a correlational quantitive research. The population were all of the 

students in X grade of SMA Negeri 7 Surakarta in academic year of 2011/2012. 

The sample was taken among 74 samples of student using simple random 

sampling technique. The data was collected by test, documentation, and 

questionnaire. Test was used to knowing student’s emotional quotient (EQ), 

documentation was used to getting student’s cognitive learning achievement, and 

learning readiness was measured by using questionnaire. Analyze uses correlation 

regression analysis with SPSS 17. 

The result showed that 1) there is a relationship between emotional 

quotient (EQ) and student’s cognitive learning achievement of biology in X grade 

of SMA Negeri 7 Surakarta in academic year 2011/2012, 2) there is a relationship 

between learning readiness and student’s cognitive learning achievement of 

biology in X grade of SMA Negeri 7 Surakarta in academic year 2011/2012, 3) 

there is a relationship both of emotional quotient (EQ) and  learning readiness 

with student’s cognitive learning achievement of biology in X grade of SMA 

Negeri 7 Surakarta in academic year 2011/2012. The three aforementioned 

correlation are considered as significant and positive valuable.  

 

Keywords: Emotional Quotient (EQ), learning readiness, cognitive learning 

outcome of biology, correlation regression analysis 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar adalah suatu proses penting bagi perubahan tingkah laku manusia 

mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan sehingga terbentuk 

pengalaman dan peningkatan kemampuan (kompetensi) serta kematangan pribadi 

(Slameto, 2003:2). Terdapat tiga komponen utama dalam belajar yaitu input, 

proses, dan output. Input merupakan segala sesuatu yang ada pada diri siswa yaitu 

motivasi, minat, bakat, inteligensi. Proses belajar merupakan proses yang sifatnya 

kompleks dan menyeluruh yaitu berupa model atau strategi pembelajaran yang 

digunakan pada saat proses belajar, serta sarana prasarana yang mendukung. 

Model pembelajaran dan sarana prasarana yang mendukung dapat menciptakan 

proses belajar yang optimal dan menghasilkan hasil belajar yang baik. Input yang 

berpengaruh pada output pembelajaran dapat meningkatkan proses belajar yaitu 

berupa perubahan tingkah laku dan hasil belajar. 

Hasil belajar merupakan tujuan proses pembelajaran yang terdiri dari 3 

ranah yaitu kognitif, afektif, psikomotorik. Ranah kognitif berhubungan dengan 

kemampuan intelektual siswa yang menjadi kunci keberhasilan dalam proses 

pembelajaran. Ranah afektif berhubungan dengan sikap, nilai, minat, motivasi, 

dan apresiasi siswa. Ranah psikomotor berhubungan dengan keterampilan-

keterampilan yang dimiliki setiap individu (Roestiyah, 2007:110). Dari ketiga 

ranah tersebut, ranah kognitif merupakan ranah yang paling mendominasi dan 

menonjol karena berhubungan dengan kemampuan siswa dalam menguasai materi 

pelajaran, serta sering dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan siswa (Sudjana, 

2010:23). Ranah kognitif memiliki enam kategori dimensi proses kognitif yang 

meliputi C1 sampai C6 yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, 

menganalisis, mngevaluasi, dan mencipta (Anderson, 2010:99). Ketercapaian 

keenam jenjang kognitif menunjukkan keberhasilan pencapaian hasil belajar 

kognitif seseorang. Setiap individu memiliki kemampuan kognitif berbeda, 

sehingga membedakan individu satu dengan individu lainnya. Individu yang 



 

 

memiliki kemampuan kognitif berbeda akan berpengaruh terhadap hasil belajar 

kognitif sebagai subyek belajar.  

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat digolongkan menjadi dua 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Slameto, 2003:54). Faktor internal 

merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa, meliputi dua faktor yaitu 

faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis lebih berhubungan dengan 

kondisi fisik. Faktor psikologis berhubungan dengan kondisi jiwa seseorang yang 

meliputi tujuh komponen utama yaitu intelegensi, bakat, minat, motivasi, 

perhatian, kelelahan, dan kesiapan (Slameto, 2003:54). Faktor eksternal 

merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa, meliputi faktor keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. Di antara kedua faktor yang mempengaruhi hasil belajar, 

faktor yang paling dominan mempengaruhi hasil belajar adalah faktor internal 

yaitu sebesar 70% sedangkan faktor eksternal hanya mempengaruhi 30% (Clark, 

1981 dalam Sudjana, 2005:39). Faktor internal tersebut dapat mempengaruhi hasil 

belajar siswa. Beberapa faktor internal yang berperan penting dalam menentukan 

hasil belajar adalah intelegensi dan kesiapan. Sulaeman (2008:45) mendapatkan 

hasil bahwa intelegensi memberi pengaruh dan menunjang terhadap hasil belajar 

siswa. Putri (2011:62), Fatchurrochman (2011:68), dan Darso (2011:159) 

mendapatkan hasil bahwa kesiapan belajar berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar, dengan kesiapan belajar yang lebih baik dan matang dapat menghasilkan 

hasil belajar yang baik juga. 

Salah satu faktor internal (aspek psikologis) yang mempengaruhi hasil 

belajar adalah inteligensi. Inteligensi memiliki tiga jenis kecakapan yaitu 

kecakapan menyesuaikan diri dalam situasi yang baru, kemampuan abstrak dan 

mengkombinasikan sesuatu yang dapat dinilai dan diukur (J.P.Chaplin, 1971 

dalam Slameto, 2003:56). Inteligensi berpengaruh pada kemajuan belajar. Siswa 

dengan inteligensinya tinggi berpeluang untuk lebih berhasil dibanding siswa 

dengan inteligensinya rendah.  

Selain kemungkinan di atas, ternyata siswa dengan tingkat inteligensinya 

tinggi belum tentu berhasil dalam belajarnya. Hal tersebut disebabkan karena 

inteligensi hanya merupakan satu faktor diantara banyak faktor yang 



 

 

mempengaruhi hasil belajar. Taraf inteligensi bukan merupakan satu-satunya 

faktor yang menentukan keberhasilan seseorang, karena ada faktor lain yang 

mempengaruhi. Menurut Goleman (2003:44), kecerdasan intelektual (IQ) hanya 

menyumbang 20% bagi kesuksesan sedangkan 80% adalah sumbangan faktor 

kekuatan-kekuatan lain, diantaranya adalah kecerdasan emosional (EQ) yakni 

kemampuan memotivasi diri sendiri, mengatasi frustasi, mengontrol desakan hati, 

mengatur suasana hati, berempati serta kemampuan bekerja sama. Menurut Bar-

On (2005:4), dalam EQ terdapat 5 skala yaitu skala intrapersonal, skala 

interpersonal, skala kemampuan penyesuaian diri (adaptability), skala manajemen 

stress, dan skala suasana hati umum (general mood).  

EQ (Emotional Quotient) merupakan hasil dari aktivitas individu dalam 

melatih fungsi-fungsi emosional diri sendiri maupun orang lain yang melibatkan 

kemampuan perasaan dan emosi sehingga memperoleh hasil belajar optimal 

(Aunurrahman, 2009:87). Kecerdasan emosional yang tidak berfungsi maksimal 

maka hasil belajar yang diperoleh juga tidak maksimal. Kecerdasan emosional 

merupakan faktor penting yang mempengaruhi hasil belajar, jika kecerdasan 

emosi berkembang baik maka dapat meningkatkan hasil belajar. Kecerdasan 

emosional berpengaruh dan berperan penting dalam meningkatkan hasil belajar 

(Ogundokun & Adeyemo, 2010:135). Hal ini senada dengan hasil penelitian 

Wahyuningsih (2004:64) bahwa EQ berhubungan positif dan signifikan terhadap 

hasil belajar, dimana kecerdasan emosional tinggi maka hasil belajar tinggi. 

Pembelajaran yang memperhatikan emosi dapat membantu mempercepat 

siswa dalam memahami materi pelajaran. Memahami emosi siswa juga membuat 

pelajaran lebih berarti dan permanen, karena siswa akan hadir baik secara fisik 

maupun psikis. Kecerdasan emosional juga mampu memaksimalkan fungsi 

kecerdasan intelektualnya sehingga mampu menunjukkan prestasi yang lebih 

baik. 

Selain inteligensi, faktor internal lain yang mempengaruhi belajar adalah 

kesiapan belajar. Kesiapan belajar merupakan prasyarat dalam belajar bagi 

seseorang untuk dapat berinteraksi dan memberi respons dengan cara dan kondisi 

tertentu (Slameto, 2003:113). Kesiapan belajar dipengaruhi oleh beberapa kondisi 



 

 

mencakup kondisi fisik (keadaan, lelah, alat indera), mental (kecerdasan), 

emosional. Kesiapan belajar memiliki dua dimensi yaitu kesiapan jasmani dan 

rohani (mental) (Aunurrahman, 2009:52). Kesiapan belajar juga perlu 

diperhatikan, dengan kesiapan belajar yang baik dan lebih matang, akan 

mendapatkan hasil belajar yang lebih baik (Huhn, 1980:30). Tanpa kesiapan 

belajar tujuan belajar tidak akan tercapai secara optimal.  

Kesiapan belajar tidak hanya diartikan dalam kesiapan fisik dan psikis 

saja, tetapi juga diartikan siap dalam materiil. Kesiapan materiil merupakan alat 

bantu yang mendukung pembelajaran seperti adanya bahan yang dipelajari berupa 

buku, catatan pelajaran, modul untuk pembelajaran (Djamarah, 2002:35). 

Kesiapan siswa dalam belajar merupakan kondisi diri siswa yang telah 

dipersiapkan untuk suatu kegiatan belajar. Sehingga kesiapan belajar merupakan 

kebutuhan yang disadari mendorong usaha untuk mencapai tujuan belajar. 

Terdapat hubungan erat antara kesiapan belajar dengan hasil belajar. Hal tersebut 

dinyatakan oleh Long dan Agyekum (1984:710) bahwa terdapat beberapa hal 

dalam kesiapan belajar khususnya aspek mental dan emosional meliputi 

kecerdasan, kemandirian, kepercayaan diri, kegigihan, inisiatif, kreativitas, 

kemampuan untuk kritis mengevaluasi diri sendiri, keinginan untuk belajar, dan 

orientasi tugas yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti ingin meneliti 

mengenai hubungan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil belajar 

terutama faktor internal yaitu Emotional Quotient (EQ) dan kesiapan belajar, 

dimana kedua faktor internal tersebut menunjang pencapaian hasil belajar siswa, 

sehingga peneliti merumuskan judul penelitian sebagai berikut: 

“HASIL BELAJAR KOGNITIF BIOLOGI DIPREDIKSI DARI EMOTIONAL 

QUOTIENT (EQ) DAN KESIAPAN BELAJAR SISWA KELAS X SMA 

NEGERI 7 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2011/2012”. 

 

 

 

 



 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, 

untuk merujuk prediksi masalahnya dapat dirumuskan dalam bentuk regresi 

sebagai berikut: 

1. Adakah hubungan antara Emotional Quotient (EQ) dengan hasil belajar 

kognitif biologi siswa kelas X SMA Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 

2011/2012? 

2. Adakah hubungan antara kesiapan belajar dengan hasil belajar kognitif biologi 

siswa kelas X SMA Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012? 

3. Adakah hubungan antara Emotional Quotient (EQ) dan kesiapan belajar 

dengan hasil belajar kognitif biologi siswa kelas X SMA Negeri 7 Surakarta 

tahun pelajaran 2011/2012? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

peneliti menetapkan beberapa tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

adanya: 

1. Hubungan antara Emotional Quotient (EQ) dengan hasil belajar kognitif 

biologi siswa kelas X SMA Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 

2. Hubungan antara kesiapan belajar dengan hasil belajar kognitif biologi siswa 

kelas X SMA Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 

3. Hubungan antara Emotional Quotient (EQ) dan kesiapan belajar dengan hasil 

belajar kognitif biologi siswa kelas X SMA Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 

2011/2012. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi mengenai 

faktor internal dalam mempengaruhi belajar yaitu EQ dan kesiapan belajar  



 

 

dalam memprediksi hasil belajar kognitif biologi siswa sehingga dapat 

dijadikan tolok ukur dalam pencapaian hasil belajar kognitif biologi siswa.  

2. Manfaat Praktis 

a. Guru  

Guru mengetahui EQ dan kesiapan belajar siswa sehingga dapat 

memprediksi hasil belajar siswa. 

b. Siswa  

Siswa mengetahui EQ dan kesiapan belajar turut memprediksi hasil belajar 

siswa sehingga dapat mencapai hasil belajar yang maksimal pada mata 

pelajaran biologi. Siswa dapat mengelola emosi dengan baik, tidak mudah 

menyerah dan putus asa saat menghadapi kesulitan dalam belajar sehingga 

dapat mencapai hasil belajar kognitif dengan baik. 

c. Orang Tua 

Dapat membimbing dan memotivasi anak supaya mampu mengelola emosi 

dengan baik sehingga dapat meningkatkan hasil belajar kognitif yang 

dicapai. 

d. Institusi Terkait 

Memberikan masukan dan kontribusi pada institusi dan sekolah bahwa hasil 

belajar dipengaruhi oleh banyak faktor. Dengan demikian sekolah dapat 

melakukan perbaikan pada proses belajar mengajar di sekolah menengah 

selanjutnya untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. 

e. Peneliti Lain 

Sebagai penelitian lanjutan untuk mengetahui faktor-faktor internal yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa selain kedua faktor yang telah diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara emotional quotient (EQ) 

dengan hasil belajar kognitif biologi siswa kelas X SMA Negeri 7 Surakarta 

tahun pelajaran 2011/2012, semakin tinggi emotional quotient (EQ) maka 

hasil belajar kognitif biologi cenderung semakin tinggi. 

2. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kesiapan belajar dengan hasil 

belajar kognitif biologi siswa kelas X SMA Negeri 7 Surakarta tahun 

pelajaran 2011/2012, semakin tinggi kesiapan belajar maka hasil belajar 

kognitif biologi cenderung semakin tinggi. 

3. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara emotional quotient (EQ) dan 

kesiapan belajar dengan hasil belajar kognitif biologi siswa kelas X SMA 

Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012, semakin tinggi emotional 

quotient (EQ) dan kesiapan belajar maka hasil belajar kognitif biologi 

cenderung semakin tinggi. 

 

 

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

a. Hasil penelitian secara teoritis dapat digunakan sebagai dasar 

pengembangan dan referensi pada penelitian selanjutnya. 

b. Hasil penelitian secara teoritis dapat digunakan sebagai wawasan guru 

bahwa emotional quotient (EQ) dan kesiapan belajar merupakan faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar kognitif biologi sehingga guru dapat 



 

 

menerapkan kedua faktor yaitu emotional quotient (EQ) dan kesiapan 

belajar dalam pembelajaran biologi di kelas. 

2. Implikasi Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat diterapkan guru di dalam kelas pada saat 

pembelajaran biologi untuk mempersiapkan diri siswa dengan cara sering 

memberikan tugas untuk materi pelajaran biologi selanjutnya. 

b. Hasil penelitian ini dapat diterapkan guru di dalam kelas pada saat 

pembelajaran biologi dengan memperhatikan dan memahami emosi siswa. 

Pembelajaran biologi yang memperhatikan dan memahami emosi siswa  

dapat membantu mempercepat siswa dalam memahami materi. Memahami 

emosi siswa juga membuat pelajaran lebih berarti dan permanen, karena 

siswa akan hadir baik secara fisik maupun psikis. 

 

 

 

C. Saran 

Berkaitan dengan kesimpulan dan implikasi di atas, maka dapat diajukan 

saran sebagai berikut: 

1. Siswa dapat meningkatkan emotional quotient (EQ) sehingga hasil belajar 

kognitif biologi siswa tercapai optimal. Telah diketahui pada penelitian ini 

bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara emotional quotient (EQ) 

dengan hasil belajar kognitif biologi siswa sehingga siswa dapat meningkatkan 

emotional quotient (EQ) dengan meningkatkan motivasi, mengendalikan 

dorongan hati dan emosi, selalu bersikap optimis, menjalin hubungan dan 

kerjasama, berempati dengan orang lain agar hasil belajar kognitif biologi 

dapat tercapai optimal. Guru juga perlu memperhatikan emosi siswa dengan 

cara memahami emosi siswa, selain itu guru juga perlu meningkatkan 

emotional quotient (EQ) siswa. 

 

 



 

 

2. Agar siswa dapat meningkatkan kesiapan belajar dengan mempersiapkan diri 

lebih matang secara fisik, psikis, dan materiil sebelum kegiatan belajar 

mengajar biologi dimulai sehingga hasil belajar kognitif biologi tercapai 

optimal. 

 


