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ABSTRAK 

Siti Fatimah. Kontribusi IQ (Intelligence Quotient) dan EQ (Emotional 

Quotient) terhadap Hasil Belajar Kognitif Biologi Siswa Kelas X SMA Negeri 

7 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Mei 2012. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara: 1) IQ 

(Intelligence Quotient) dengan hasil belajar kognitif biologi siswa kelas X SMA 

Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 2) EQ (Emotional Quotient) 

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

pelajaran 2011/2012. 3) IQ dan EQ dengan hasil belajar kognitif biologi siswa 

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

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Populasi adalah seluruh 

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

diambil dengan teknik simple random sampling dengan jumlah 74 siswa. Teknik 

pengumpulan data hasil belajar kognitif menggunakan metode dokumentasi, 

sedangkan IQ (Intelligence Quotient) dan EQ (Emotional Quotient) diukur dengan 

tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik analisis regresi linier 

dengan SPSS 17.  

 Hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) terdapat hubungan antara IQ 

(Intelligence Quotient) dengan hasil belajar kognitif biologi. 2) terdapat hubungan 

antara EQ (Emotional Quotient) dengan hasil belajar kognitif biologi. 3) terdapat 

hubungan antara IQ (Intelligence Quotient) dan EQ (Emotional Quotient) secara 

bersama-sama terhadap hasil belajar kognitif biologi Hubungan dari ketiga 

hipotesis tersebut bernilai positif dan signifikan. Selain itu didapatkan hasil 

sumbangan relatif skor IQ terhadap hasil belajar kognitif biologi sebesar 48,6%, 

sumbangan relatif skor EQ terhadap hasil belajar kognitif biologi sebesar 51,4%. 

Sumbangan efektif skor IQ terhadap hasil belajar kognitif biologi sebesar 7,63%, 

Sumbangan efektif skor EQ terhadap hasil belajar kognitif biologi sebesar 8,07%, 

sumbangan efektif total skor IQ dan skor EQ sebesar 15,7%. 

 

 

 

 

 

 

Kata kunci : hubungan, kontribusi IQ (Intelligence Quotient), EQ (Emotional 

Quotient), hasil belajar kognitif biologi, analisis regresi linier 

 



ABSTRACK 

 

Siti Fatimah. The Contribution of IQ (Intelligence Quotient) and EQ 

(Emotional Quotient) toward the Cognitive Learning Achievement in Biology 

of the First Grade Students of SMA Negeri 7 Surakarta in the Academic Year 

of 2011/2012. Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Sebelas 

Maret University. Mei 2012. 

 

This study was aimed to determine the correlation between: (1) IQ 

(Intelligence Quotient) and cognitive learning achievement in biology of the first 

grade students of SMA Negeri 7 Surakarta in the academic year of 2011/2012; (2) 

EQ (Emotional Quotient) and cognitive learning achievement in biology of the 

first grade students of SMA Negeri 7 Surakarta in the academic year of 2011/2012; 

(3) IQ (Intelligence Quotient), EQ (Emotional Quotient), and cognitive learning 

achievement in biology of the first grade students of SMA Negeri 7 Surakarta in 

the academic year of 2011/2012. 

The method used in this study was a correlational study. The population 

was all of the first grade students of SMA Negeri 7 Surakarta in the academic year 

of 2011/2012. The sample was 74 students taken by simple random sampling 

technique. The instruments in collecting the data were documentation and tests. 

The documentation was used to collect the data of students’ cognitive learning 

achievement in biology, while tests were used to collect the data of students’ IQ 

(Intelligence Quotient) and EQ (Emotional Quotient). The technique which was 

used to analyze the data was linier regression analysis statistic by using SPSS 17. 

The results of the study show that (1) there is a correlation between 

students’ IQ (Intelligence Quotient) and students’ cognitive learning achievement 

in biology; (2) there is a correlation between students’ EQ (Emotional Quotient) 

and students’ cognitive learning achievement in biology; (3) there is a correlation 

between IQ (Intelligence Quotient) and EQ (Emotional Quotient) simultaneously 

toward cognitive learning achievement of biology. The correlations within the 

three hypotheses are positive and significant. In addition the results show that the 

relative contribution of IQ toward cognitive learning achievement in Biology is 

48.6%; the relative contribution of EQ toward cognitive learning achievement in 

Biology is 51.4%; the effective contribution of IQ toward cognitive learning 

achievement in Biology is 7.63%; the effective contribution of EQ toward 

cognitive learning achievement in Biology is 8.07%; the total effective 

contribution both of IQ and EQ are15.7% 

 

Keywords : IQ (Intelligence Quotient), EQ (Emotional Quotient),cognitive 

learning achievement in biology, linier regression analysis 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dimensi pokok dalam belajar meliputi 3 komponen, yaitu input, proses, dan 

output. Input berkaitan dengan segala hal yang ada pada diri siswa, proses 

berkaitan dengan segala hal yang mendukung kegiatan pembelajaran, sedangkan 

output berkaitan dengan keluaran yang diharapkan, berupa perubahan perilaku 

positif yang disebut hasil belajar. Menurut Setiadi (2001:7) input yang dipadukan 

dengan kegiatan belajar tertentu dalam proses belajar dapat menghasilkan output 

dengan kualifikasi tertentu, sehingga output bergantung pada input dan proses 

belajar yang dilakukan. Hasil belajar sebagai output pembelajaran merupakan 

indikator keberhasilan siswa setelah menempuh proses belajar, dengan kata lain 

ketercapaian proses belajar siswa dapat diukur melalui hasil belajarnya.   

Hasil belajar terdiri atas 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Ranah kognitif merupakan ranah penalaran yang lebih dikenal 

dengan kemampuan berpikir. Ranah afektif merupakan ranah yang berhubungan 

dengan sikap seseorang. Ranah psikomotorik berkaitan dengan keterampilan 

bertindak dan keaktifan seseorang. Dari ketiga ranah tersebut, ranah kognitif 

merupakan ranah dominan dan sering dijadikan sebagai tolok ukur atas 

keberhasilan siswa (Sudjana, 2010:23).  Ranah kognitif meliputi beberapa jenjang, 

ketercapaian semua jenjang mencerminkan ketercapaian hasil belajar kognitif 

siswa setelah mengalami proses belajar. Terkait dengan ketercapaian semua 

jenjang, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga 

ketercapaian hasil belajar masing-masing siswa juga berbeda.  

Hasil belajar secara umum dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor 

eksternal dan internal siswa (Slameto, 2003:54). Faktor eksternal merupakan 

faktor yang berasal dari luar diri siswa meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Faktor tersebut mempengaruhi siswa terkait dengan belajarnya, meliputi intensitas 

belajar, fasilitas belajar, dukungan dan semangat belajar, serta hal lain yang 

bersifat menunjang maupun kurang menunjang belajar siswa. Faktor internal 

1 



merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa meliputi faktor kelelahan 

(psikis),  jasmani, dan psikologis. Faktor jasmani berhubungan dengan kondisi 

fisik pebelajar yang bersangkutan. Faktor psikologis berhubungan dengan kondisi 

jiwa, proses mental dan tingkah laku pebelajar. Faktor psikologis yang 

mempengaruhi belajar siswa terdiri dari tujuh komponen utama, yaitu intelegensi, 

perhatian, bakat, minat, motivasi, kematangan, dan kelelahan (Slameto, 2003:54).  

Faktor internal merupakan faktor yang lebih dominan dalam menentukan 

hasil belajar. Menurut Sudjana (2005:39) faktor internal memberikan kontribusi 

yang lebih besar terhadap keberhasilan belajar dibandingkan dengan faktor 

eksternal. Merujuk pada hal tersebut, menitikberatkan pada faktor internal 

diharapkan lebih dapat memperbaiki dan mengoptimalkan hasil belajar siswa.  

Faktor yang berperan penting dalam ketercapaian hasil belajar adalah 

intelegensi. Intelegensi merupakan tingkah laku maupun cara seseorang 

memecahkan masalah dan memberi respon menghadapi kesulitan dengan berpikir 

cepat dalam proses belajar. Intelegensi memberikan pengaruh yang besar terhadap 

hasil belajar siswa (Slameto, 2003:56). Dalam situasi yang sama, siswa dengan 

tingkat intelegensi yang tinggi akan lebih berhasil daripada siswa dengan 

intelegensi sedang maupun rendah. Hal ini dikuatkan oleh publikasi yang 

mendapatkan hasil bahwa intelegensi berkontribusi besar terhadap hasil belajar. 

Laidra et. al, (2007:446), Deary et. al, (2007:15), dan Setiadi (2001:51) 

mendapatkan hasil bahwa intelegensi berpengaruh dan berkorelasi positif terhadap 

hasil belajar siswa. Sulaeman (2008:45) dan Hendriani (2008:87) mendapatkan 

hasil bahwa siswa dengan intelegensi tinggi akan memiliki hasil belajar yang lebih 

baik dibandingkan dengan siswa yang memiliki intelegensi rendah. Siswa dengan 

IQ tinggi akan lebih mudah untuk menangkap materi pelajaran dalam proses 

belajarnya dibandingkan siswa dengan IQ rendah. Proses belajar yang baik akan 

mengarahkan siswa untuk mendapatkan hasil belajar yang baik, sehingga 

konsekuensi dari IQ yang tinggi adalah hasil belajar yang tinggi.  

Menurut Charter (2010:201), Tipe kecakapan yang diukur dengan tes IQ 

meliputi kecakapan verbal, kecakapan numerik, penalaran, dan kecakapan spasial. 

Kecerdasan verbal mengungkap bagaimana siswa memahami ide-ide yang 



diekspresikan melalui kata-kata, dan bagaimana siswa dapat berpikir dan bernalar 

dengan kata-kata. Siswa dengan kecerdasan verbal yang baik akan lebih mudah 

memahami konsep-konsep sains biologi yang diberikan oleh guru. Kecerdasan 

numerik berhubungan dengan penguasaan anak dalam menangani bilangan dan 

perhitungan, kemampuan untuk mengolah angka, susunan hierarki, struktur, sebab 

akibat, dan analisis, dimana semua hal tersebut tercakup dalam pelajaran biologi. 

Penalaran atau logika merupakan kemampuan siswa dalam berpikir secara logis 

dan ilmiah. Konsep-konsep dalam biologi dapat dipahami dengan baik apabila 

siswa memiliki penalaran yang baik. Kecerdasan spasial merupakan kemampuan 

menemukan pemecahan masalah tanpa hadirnya objek permasalahan itu secara 

nyata, dalam arti berpikir secara simbolik atau imajinatif terhadap objek 

permasalahan itu. Siswa dengan kecerdasan spasial yang baik lebih mudah 

memahami konsep-konsep sains biologi. 

Intelegensi atau kecerdasan tidak hanya diartikan secara sempit sebagai 

kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir. Kecerdasan mencakup seluruh 

kemampuan seseorang dalam mengelola perasaan dan aspek emosi dalam dirinya. 

Kemampuan dalam mengelola emosi dalam diri lebih dikenal dengan kecerdasan 

emosi (EQ). Kecerdasan emosi dinilai memiliki peran yang cukup tinggi dalam 

menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. Keeratan hubungan EQ dan hasil 

belajar siswa ditunjukkan oleh Natalie (2010:9), Ogundokun dan Adeyemo 

(2010:135) bahwa EQ berkontribusi terhadap hasil belajar. Siswa dengan EQ 

tinggi akan lebih berpeluang untuk berhasil dalam proses belajarnya. Kecerdasan 

emosi dikatakan memiliki peran yang signifikan dalam pencapaian keberhasilan 

belajar seseorang (Aunurrahman, 2009:88).  

Kecerdasan seseorang dapat diketahui dari hasil tes intelegensinya. Tes 

intelegensi yang berhubungan dengan hasil belajar adalah tes IQ (Intelligent 

Quotient) dan tes EQ (Emotional Quotient). Merujuk dari pendapat Baharuddin 

(2007:128) Intelligence Quotient (IQ) merupakan satuan tingkat kemampuan 

individu atau ukuran dalam intelegensi. Emotional Quotient (EQ) merupakan hasil 

yang diperoleh setelah individu melatih fungsi emosional dalam dirinya maupun 



orang lain yang berkaitan dengan kemampuan perasaan dan emosi sehingga hasil 

belajar yang dicapai optimal (Salovey dan Meyer dalam Aunurrahman, 2009:87). 

EQ merupakan kemampuan untuk memotivasi diri, mengendalikan 

perasaan dan dorongan hati, menjaga agar stres tidak mematikan kemampuan 

berpikir, berempati dan mengaplikasikan kecerdasan emosi secara efektif 

(Goleman, 2003:45). Terkait dengan kecerdasan emosi, menurut Aunurrahman  

(2009:88) keberhasilan dalam belajar lebih banyak ditentukan oleh kemampuan 

seseorang dalam mengelola emosi yang dimilikinya. Orang yang berhasil adalah 

orang yang tidak hanya cerdas secara intelektual saja namun dapat mengelola 

emosional diri sendiri dan menjalin hubungan baik dengan lingkungannya.  

Berdasarkan kecerdasan yang dinyatakan Gardner (1983) dasar untuk 

mengungkap kecerdasan emosional pada diri individu yaitu kecerdasan 

intrapersonal dan kecerdasan interpersonal (Goleman, 2003:57). Ciri kecerdasan 

intrapersonal yaitu percaya diri, belajar dan bekerja mandiri, tidak mudah putus 

asa, tidak mudah menyerah, tidak mudah minta bantuan orang lain, realistis akan 

kelemahan dirinya, memiliki analisa unik dan berbeda. Apabila semua hal tersebut 

tertanam di dalam diri siswa maka proses belajar akan lebih baik dan hasil belajar 

akan cenderung baik. Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan yang 

berhubungan dengan keterampilan berkomunikasi, berinteraksi, dan bekerjasama 

dengan orang lain. Kecerdasan interpersonal yang tertanam pada siswa 

menimbulkan kelancaran dalam proses belajar sehingga dapat mengoptimalkan 

hasil belajar (Desmita, 2011). 

Kecerdasan emosional (EQ) telah disetarakan dengan kecerdasan intelektual 

(IQ) dalam menentukan tingkat keberhasilan. IQ tidak berfungsi dengan baik tanpa 

penghayatan emosional siswa terhadap mata pelajaran yang disampaikan di 

sekolah. Kedua intelegensi tersebut saling melengkapi, sehingga dapat dikatakan 

kunci keberhasilan belajar siswa adalah kondisi optimumnya IQ dan EQ. 

Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Goleman (2003:11), terdapat dua 

jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional. Optimasi 

keduanya merupakan kunci dalam pencapaian hasil belajar. IQ dan EQ termasuk 

dalam input yang berperan penting dalam kegiatan pembelajaran. Input 



pembelajaran tertentu akan menentukan output tertentu. Dengan demikian, IQ dan 

EQ dapat menentukan hasil belajar seseorang.   

Berdasarkan beberapa uraian di atas, telah jelas bahwa IQ dan EQ memiliki 

kaitan dengan hasil belajar dimana masing-masing IQ dan EQ dapat berkontribusi 

terhadap hasil belajar menurut proporsi tertentu. Dominasi IQ atau EQ perlu 

diverifikasai untuk mengetahui faktor yang lebih berkontribusi terhadap hasil 

belajar. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan verifikasi mengenai 

hubungan IQ (Intelligence Quotient) dan EQ (Emotional Quotient), sehingga 

dilakukan penelitian dengan judul sebagai berikut: 

“KONTRIBUSI IQ (INTELLIGENCE QUOTIENT) DAN EQ (EMOTIONAL 

QUOTIENT) TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF BIOLOGI SISWA 

KELAS X SMA NEGERI 7 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2011/2012” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, untuk merujuk pada kontribusi 

maka permasalahan penelitian perlu dirumuskan dalam bentuk korelasi sebagai 

berikut :  

1. Adakah hubungan antara IQ (Intelligence Quotient) dengan hasil belajar 

kognitif biologi siswa kelas X SMA Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 

2011/2012? 

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

kognitif biologi siswa kelas X SMA Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 

2011/2012? 

3. Adakah hubungan antara IQ dan EQ dengan hasil belajar kognitif biologi 

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

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui : 

1. Hubungan antara IQ (Intelligence Quotient) dengan hasil belajar kognitif 

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



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

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

3. Hubungan antara IQ dan EQ dengan hasil belajar kognitif biologi siswa kelas 

X SMA Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kontribusi 

IQ dan EQ terhadap hasil belajar kognitif biologi siswa sehingga dapat 

dijadikan pedoman dalam peningkatan capaian hasil belajar kognitif siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Guru 

Guru hendaknya mengetahui skor IQ dan EQ siswa sehingga guru dapat 

memprediksi hasil belajar siswa, meningkatkan kualitas hasil belajar 

siswanya.  

b. Siswa 

Sebagai bahan gambaran wawasan tentang IQ dan EQ  

c. Peneliti Lain 

Sebagai bahan referensi penelitian lanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan interpretasi hasil penelitian serta 

pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara IQ (Intelligence 

Quotient) dengan hasil belajar kognitif biologi siswa kelas X SMA Negeri 

7 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 dengan sumbangan relatif sebesar 

48,6%. 

2. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara EQ (Emotional Quotient) 

dengan hasil belajar kognitif biologi siswa kelas X SMA Negeri 7 

Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 dengan sumbangan relatif sebesar 

51,4%. 

3. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara IQ (Intelligence 

Quotient) dan EQ (Emotional Quotient) secara bersama-sama terhadap 

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

pelajaran 2011/2012 dengan sumbangan efektif sebesar 15,7%. 

Selain simpulan di atas, diperoleh bahwa ternyata EQ memberikan 

kontribusi yang lebih besar dalam memprediksi hasil belajar kognitif biologi di 

SMA Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 dengan sumbangan relatif 

sebesar 51,4% 

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian secara teoretis dapat digunakan oleh guru untuk 

memahami bahwa kemampuan setiap siswa berbeda karena banyak faktor yang 

mempengaruhinya, termasuk kecerdasan intelektual maupun kederdasan 

emosional. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai dasar pengembangan 

penelitian selanjutnya dan dapat digunakan sebagai bahan kajian atau referensi 

pada penelitian sejenis. 



2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat digunakan guru untuk 

mengetahui skor IQ dan EQ siswa, sehingga dapat memberikan model 

pembelajaran yang dapat mengakomodasi seluruh siswa, baik siswa yang 

memiliki IQ dan EQ rendah, sedang, maupun tinggi.   

 

C. Saran 

 

 Berdasarkan kesimpulan dan implikasi hasil penelitian di atas, maka dapat 

diajukan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Siswa tidak mudah putus asa, memiliki motivasi tinggi, dan pantang 

menyerah dalam belajar biologi.  

2. Bagi Guru 

a. Guru dapat memberikan model pembelajaran yang dapat mengakomodasi 

seluruh siswa, baik siswa yang memiliki IQ dan EQ rendah, sedang, maupun 

tinggi.   

b. Guru menciptakan suasana kompetisi di antara siswa dalam proses 

pembelajaran, supaya siswa dapat meningkatkan ketercapaian hasil belajar 

kognitif biologinya. 

3. Bagi Institusi 

Dari hasil penelitian tersebut, sekolah dapat menciptakan lingkungan 

yang mendukung berkembangnya kecerdasan siswa, baik kecerdasan intelektual 

maupun kecerdasan emosional. 

4. Bagi Peneliti 

a. Perlu diadakan penelitian sejenis yang melibatkan variabel-variabel lain 

yang berkaitan dengan hasil belajar biologi, sehingga dapat diketahui 

seberapa besar pengaruh faktor-faktor yang berperan dalam meningkatkan 

hasil belajar biologi  

b. Hasil penelitian ini semoga dapat dikembangkan atau digunakan acuan 

untuk penelitian lebih lanjut. 


