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Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar.Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah motivasi belajar dan 

kecerdasan emosional. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam 

diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajardan memberikan arah pada kegiatan 

belajar. Kecerdasan emosional adalah kemampuan memantau dan mengendalikan perasaan 

diri sendiri dan orang lain, serta menggunakan perasaan-perasaan itu untuk memandu pikiran 

dan tindakan. Dalam kegiatan belajar mengajar, ditemukan 8 peserta didik memiliki hasil 

belajar yang rendah. Realita dilapangan menunjukkan bahwa peserta didik memiliki 

semangat belajar yang baik dan mau memperhatikan pelajaran, ketika diskusi kelompok 

mereka mudah menerima gagasan temannya serta tidak bersikap individualis, tetapi ketika 

diadakan ulangan harian mereka tidak dapat mengerjakan. 

Penelitian ini bertujan untuk: (1) Mengetahui hubungan antara motivasi belajar 

dengan hasil belajar PAI peserta didik kelas XI IPS SMAN 1 Balong tahun ajaran 2014/2015. 

(2) Mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar PAI peserta 

didik kelas XI IPS SMAN 1 Balong tahun ajaran 2014/2015. (3) Mengetahui hubungan 

antara motivasi belajar dan kecerdasan emosional dengan hasil belajar PAI peserta didik 

kelas XI IPS SMAN 1 Balong tahun ajaran 2014/2015.Pendekatan dalam penelitian ini 

adalah kuantitatif. Penelitian ini termasuk penelitian populasi dengan jumlah 58 peserta 

didik. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dandokumentasi, sedangkan analisa 

data untuk rumusan masalah satu dan dua menggunakan rumus korelasi product moment dan 

untuk rumusan masalah yang ketiga menggunakan rumus analisiskorelasi ganda.  

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti mengenai korelasi motivasi 

belajar dan kecerdasan emosional dengan hasil belajar PAI kelas XI IPS SMAN 1 Balong, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Terdapat korelasi yang signifikan antara 

motivasi belajar dengan hasil belajar PAI peserta didik kelas XI IPSSMAN 1 Balong tahun 

ajaran 2014/2015 sebesar 0,303. (2) Terdapat korelasi yang signifikan antara kecerdasan 

emosinal dengan hasil belajar PAI peserta didik kelas XI IPS SMAN 1 Balong tahun ajaran 

2014/2015 sebesar 0,366.(3)Ha diterima yang berarti terdapatkorelasi yang signifikan antara 

motivasi belajar dan kecerdasan emosional dengan hasil belajar PAI peserta didik kelas XI 

IPS SMAN 1 Balong tahun ajaran 2014/2015pada taraf signifikansi 5% sebesar 0,378, 

dengan kategori hubungan rendah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LatarBelakangMasalah 

Pendidikanadalahsalahsatuwahanauntukmeningkatkankualitassumberdaya

manusia, di manapeningkatankualitas SDM merupakanpra-

syaratmutlakuntukmencapaitujuanpembangunan. 

Makadariitu,kualitaspendidikanharussenantiasaditingkatkan. 

Sebagaisalahsatufaktorpenentukeberhasilanpembangunan, 

padatempatnyalahkualitas SDM ditingkatkanmelaluiberbagai program 

pendidikan yang dilaksanakansecarasistematisdanterarahberdasarkankepentingan 

yang mengacupadakemajuanilmupengetahuandanteknologi yang 

dilandasiolehimandantakwa.
1
 

Pendidikan yang bisaditempuholehmanusiaada yang bersifat formal danada 

pula yang bersifat non-formal. Baikpendidikan formal ataupun non formal pasti 

di dalamnyaterdapat proses pembelajaran yang 

berlangsungantarapendidikdanpesertadidik. Menurut Nana 

Sudjanaadaempatunsurutama yang harusdiperhatikandalam proses 

pembelajaran,yaitutujuan, bahan, metodedanalat, sertapenilaian.
2
 

 

                                                           
1
E. Mulyasa, ManajemenBerbasisSekolah (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2003), 3-4. 

2
 Nana Sudjana, PenilaianHasil Proses BelajarMengajar  (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 

2009), 22. 
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Tujuansebagaiarahdari proses 

pembelajaranpadahakikatnyaadalahrumusantingkahlaku yang 

diharapkandapatdikuasaiolehpesertadidiksetelahmenerimaataumenempuhpengala

manbelajarnya. Bahanadalahseperangkatpengetahuanilmiah yang 

dijabarkandarikurikulumuntukdisampaikandalam proses pembelajaran agar 

sampaipadatujuan yang ditetapkan. Metodedanalatadalahcaraatauteknik yang 

digunakandalammencapaitujuan. 

Sedangkanpenilaianadalahupayaatautindakanuntukmengetahuisejauhmanatujuan 

yang 

telahditetapkanitutercapai.
3
Dengandemikian,dapatdikatakanbahwapenilaianberfu

ngsisebagaialatuntukmengetahuikeberhasilan proses 

belajardanhasilbelajarpesertadidik. 

Di dalam proses pembelajaranada yang disebutdenganbelajar. 

Belajardiartikansebagaiserangkaiankegiatanjiwa raga 

untukmemperolehsuatuperubahantingkahlakusebagaihasildaripengalamanindivid

udalaminteraksidenganlingkungannya yang menyangkutaspekkognitif, afektif, 

danpsikomotor.
4

Keberhasilanbelajarbisadilihatdarihasilbelajarpesertadidik yang 

diperolehsetelahiamengikuti proses pembelajaran. 

                                                           
3
Ibid. 

4
SyaifulBahriDjamarah, PsikologiBelajar  (Jakarta: RinekaCipta, 2008), 13. 
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Menurut Nana Sudjanahasilbelajaradalahkemampuan yang 

dimilikiolehpesertadidiksetelahiamenerimapengalamanbelajarnya.
5
MenurutDimy

atihasilbelajarmerupakanhasil yang diperolehsetelahberakhirnya proses belajar. 

Di sisi guru, tindakmengajardiakhiridengan proses evaluasihasilbelajar.
6
 

Dari 

keduapengertiantersebutdapatdiambilkesimpulanbahwahasilbelajarmerupakantuj

uan yang ingindicapaidalam proses pembelajaran. 

Dengandemikiantercapaitidaknyatujuandari proses 

belajardapatditentukandarihasilbelajar yang diperolehpesertadidik. 

Terkadang suatu proses belajar tidak dapat mencapai hasil maksimal 

disebabkan karena tidak adanya kekuatan yang mendorong. Motivasi menjadi 

salah satu faktor penentu keberhasilan belajar peserta didik. Hamzah 

mengemukakan bahwa motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling 

mempengaruhi. Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik yang berupa 

hasrat, keinginan berhasil, dorongan kebutuhan belajar, dan harapan akan cita-

cita. Adapula yang timbul karena adanya faktor ekstrinsik, meliputi adanya 

penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif dan kegiatan belajar yang 

menarik.
7
 

                                                           
5
 Nana, Penilaian, 22. 

6
DimyatidanMudjiono, BelajardanPembelajaran (Jakarta: RinekaCipta, 2009), 3. 

7
Hamzah B. Uno, TeoriMotivasidanPengukurannya: Analisis di BidangPendidikan (Jakarta: 

BumiAksara, 2009), 23. 
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Motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak dalam diri 

peserta didik yang menimbulkan kegiatan mengajar dan dapat memberikan arah 

pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu 

dapat tercapai.
8
Motivasi merupakan salah satu penentu berhasil atau tidaknya 

belajar seseorang yang akhirnya akan mempengaruhi hasil belajarnya. Seperti 

halnya yang diungkapkan oleh Sardiman bahwa “adanya motivasi belajar yang 

baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik.”9
 

Dengan kata lain, berkat adanya usaha yang tekun dan sungguh-sungguh 

serta didasari adanya motivasi, maka peserta didikakan mendapatkan prestasi 

yang baik. Begitu pula dalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam, intensitas atau tinggi rendahnya motivasi peserta didik 

akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi belajar peserta didik itu 

sendiri. Masalah motivasi mungkin sering menjadi penyebab terjadinya ketidak 

nyamanan dalam belajar pada peserta didik, karena tidak adanya dorongan dalam 

belajar baik dari dalam diri anak itu sendiri ataupun dorongan dari luar.
10

 

Selain motivasi, ada faktor lain yang ada hubungannya dengan hasil belajar 

peserta didik, yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merupakan 

landasan bagi prestasi belajar peserta didik, karena emosi yang lepas kendali 

dapat membuat orang yang pandai menjadibodoh. Tanpa kecerdasan emosi, 

                                                           
8
Sardiman, InteraksidanMotivasiBelajarMengajar(Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2006), 

73. 
9
Ibid., 85. 

10
Ibid., 85-86. 
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orang tidak akan mampu menggunakankemampuan kognitif mereka sesuai 

dengan potensi yang dimilikinya.
11

 Menurut Daniel Goleman “kecerdasan 

intelektual (IQ)hanya menyumbang kira-kira 20% bagi faktor-faktor yang 

menentukankesuksesan dalam hidup, sedangkan 80% adalah sumbangan faktor 

kekuatanlain” 12
, diantaranya adalah kecerdasan emosional atau emotional 

quotient (EQ)yakni kemampuan memotivasi diri sendiri dan bertahan 

menghadapi frustasi,mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan 

kesenangan, mengatursuasana hati dan menjaga agar beban stres tidak 

melumpuhkan kemampuanberpikir, berempati dan berdoa.
13

 

Kecerdasanemosiatauemotional 

intelligencemerujukpadakemampuanmengenaliperasaankitasendiridanperasaan 

orang lain, kemampuanmemotivasidirisendiri, 

dankemampuanmengelolaemosidenganbaikpadadirisendiridandalamhubungande

ngan orang lain.
14

 

Tinggirendahnyamotivasibelajardankecerdasanemosionalmenjadikanseseor

anglebihberprestasi. Pesertadidik yang mempunyaimotivasi yang tinggi, 

cenderungmemilikihasilbelajar yang tinggi. Begitu pula denganpesertadidik yang 

memilikikecerdasanemosional yang tinggi. Denganadanyakecerdasanemosional 

                                                           
11

Hamzah B. Uno, OrientasiBarudalamPsikologiPembelajaran (Jakarta: BumiAksara, 2006), 

69. 
12

 Daniel Goleman, KecerdasanEmosional: Mengapa EI LebihPentingDaripada IQ, terj. T. 

Hermaya(Jakarta: GramediaPustakaUtama, 2001), 44. 
13

Ibid., 45  
14

 Daniel Goleman, KecerdasanEmosiuntukMencapaiPuncakPrestasi, terj. Alex Tri 

KantjonoWidodo (Jakarta: GramediaPustakaUtama, 2001), 512. 



7 

 

 

yang tinggi, 

makapesertadidikakanlebihmudahmengontrolemosinyasehinggamerekabisamene

rimapelajarandenganbaik yangakanberdampakpadahasilbelajarnya. 

 

Berdasarkankajianpendahuluan, ditemukan 8 dari58pesertadidikkelas XI 

IPS SMAN 1 

Balongmempunyaimotivasibelajartinggidankecerdasanemosionalyang tinggi, 

tetapihasil yang merekaperolehrendah. Hal 

inidapatdibuktikanketikadalamkegiatanbelajarmengajar, 

merekamempunyaisemangatdandoronganbelajar yang tinggi, 

tetapiketikadiadakantesuntukmenilaipemahamanmereka, hasil yang 

merekadapatkanrendah. Selainitu, 

dalamkegiatandiskusikelompokmisalnya,hubunganantarpesertadidikterjalindenga

nsangatbaik. Merekamudahmenerimadanterbukaterhadapgagasantemannya, 

tidakbersikapindividualis, sertabertanggungjawabterhadaptugas yang diberikan. 

Namun, ketika guru membahasmateri yang didiskusikan, 

jawabankelompokdiskusitersebuttersebutkurangtepat.
15

 

Dari uraian di atas, masalahtersebutlayakuntukditeliti. Penulis ingin 

mengetahui 

adakahhubunganantaramotivasibelajardankecerdasanemosionaldenganhasilbelaja

rpesertadidik. Untuk menjawab masalah tersebut maka penulis mengambil 

                                                           
15

Lihatlampirantranskipobservasinomor: 01 / O / 11 – XI / 2014. 
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judulpenelitian“KorelasiAntaraMotivasiBelajardanKecerdasanEmosionaldengan

HasilBelajar PAI PesertaDidikKelas XI IPSSMAN 1 BalongTahunAjaran 

2014/2015.” 

 

 

B. BatasanMasalah 

Banyakfaktor-faktoratauvariabel yang 

dapatditindaklanjutidalampenelitianini. Namun, karenaluasnyabidangcakupandan 

agar tidakterjadikerancuandalampenelitiansertamengingatketerbatasanwaktu, 

tenaga, dan lain sebagainya, makaperluadanyabatasanmasalah. 

Adapunbatasanmasalahdalampenelitianiniadalahrendahnyahasilbelajar PAI 

pesertadidikkelas XI IPS SMAN 1 Balongtahunajaran 2014/2015. 

C. RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang di atas timbul permasalahan, sehingga peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakahadahubunganantaramotivasibelajardenganhasilbelajar PAI 

pesertadidikkelas XI IPS SMAN 1 Balongtahunajaran 2014/2015? 

2. Apakahadahubunganantarakecerdasanemosionaldenganhasilbelajar PAI 

pesertadidikkelas XI IPS SMAN 1 Balongtahunajaran 2014/2015? 
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3. Apakahadahubunganantaramotivasibelajardankecerdasanemosionaldengan

hasilbelajar PAI pesertadidikkelas XI IPS SMAN 1 Balongtahunajaran 

2014/2015? 

D. TujuanPenelitian 

Berdasarkanrumusanmasalah di atas, tujuanpenelitianiniadalah: 

1. Untukmengetahuihubunganantaramotivasibelajardenganhasilbelajar PAI 

pesertadidikkelas XI IPS SMAN 1 Balongtahunajaran 2014/2015. 

2. Untukmengetahuihubunganantarakecerdasanemosionaldenganhasilbelajar 

PAI pesertadidikkelas XI IPS SMAN 1 Balongtahunajaran 2014/2015. 

3. Untukmengetahuihubunganantaramotivasibelajardankecerdasanemosionald

enganhasilbelajar PAI pesertadidikkelas XI IPS SMAN 1 

Balongtahunajaran 2014/2015. 

E. ManfaatPenelitian 

1. ManfaatTeoritis 

Penelitianinimengujitentangteoripsikologibelajaryaitutentanghubungana

ntarateorimotivasibelajardankecerdasanemosionaldenganhasilbelajarpesertadi

dik. 

2. ManfaatPraktis 

a. BagiLembaga 

Penelitianinidiharapkansebagaibahanpertimbangandanwacanakedep

anbagikemajuanlembagaterutamadalambidangpendidikan. 
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b. BagiPendidik 

Penelitianinidiharapkandapatmenjadibahanmasukanbagipendidikdal

ammembimbingemosidanmemotivasipesertadidik, agar 

menjadipesertadidik yang ungguldanberprestasi. 

 

 

c. BagiPesertadidik 

Penelitianinidiharapkandapatmemberikaninformasimengenaipentin

gnyamotivasibelajardankecerdasanemosionalsehinggamerekadapatmenge

mbangkandanmengelolaemosisertamemotivasidirimereka yang 

berdampakpadahasilbelajarmereka. 

d. BagiPeneliti 

Sebagaibahanlatihanpenelitiandalammenerapkanteori-teori yang 

didapatkanuntukdiaplikasikandalammenjawabpermasalahanaktual yang 

dihadapidalamduniapendidikan. 

F. SistematikaPembahasan 

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kuantitatif ini nantinya 

akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagianawal, bagianinti, dan 

bagianakhir. Untuk memudahkan dalam penulisan, maka pembahasan dalam 

laporan penelitian ini penulis kelompokkan menjadi lima bab yang masing-

masing bab terdiri dari sub bab yang berkaitan. 
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Sistematika pembahasan peneltianini sebagaiberikut: 

Bab pertama , adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua , adalah landasan teori tentang motivasi belajar, kecerdasan 

emosional, dan hasil belajar PAI, telaah hasil penelitian terdahulu serta kerangka 

berfikir dan pengajuan hipotesis. 

Bab ketiga , berisi tentang metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasidansampel, instrumen pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data, danteknik analisis data. 

Bab keempat, berisi temuan dan hasil penelitian yang meliputi gambaran 

umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis) serta 

pembahasan dan interpretasi. 

Bab kelima , merupakan penutup dari laporan penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Kata “motif” diartikan sebagai upaya yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak 

dari dalam dan dariluar subyek untuk melakukan aktivitas-aktivitas 

tertentu demi mencapai tujuan. Berawal dari kata “motif” itu, maka 

motivasi diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif 

menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk 

mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak.
16

 

Ada beberapa ahli yang telah mendefinisikan motivasi, seperti yang 

dikemukakan oleh Ngalim Purwanto, bahwasanya yang dimaksud dengan 

motivasi adalah pendorong suatu usaha yang disadari untuk 

mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia menjadi tergerak hatinya 

untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan 

tertentu.
17

 

 

                                                           
16

 Sardiman, Interaksi, 73. 
17

 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 71. 



13 

 

 

Menurut Noehi Nasution yang dikutip oleh Syaiful Bahri, motivasi 

adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu.
18

Sedangkan menurut MC. Donald, yang dikutip oleh Sardiman, 

motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang 

ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan 

terhadap adanya tujuan.
19

 

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, 

dapat disimpulkan bahwasanya motivasi adalah kondisi psikologis yang 

mendorong seseorang untuk melakukan suatu perubahan pada dirinya 

yang ditandai dengan munculnya perasaan dan didahului dengan adanya 

tanggapan terhadap tujuan kemudian melakukan sesuatu guna mencapai 

tujuan. 

Di dalam motivasi mengandung tiga unsur penting, yaitu: 

1) Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri 

setiap individu manusia, perkembangan motivasi akan membawa 

beberapa perubahan energi di dalam sistem neurophysiological yang 

ada pada organisme manusia. 

2) Motivasi ditandai dengan munculnya rasa feeling, afeksi seseorang. 

Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan 

                                                           
18

Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 166. 
19

 Sardiman, Interaksi, 73. 
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kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat menentukan tingkah laku 

manusia. 

3) Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam 

hal ini sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi, yakni tujuan.
20

 

Jika dikaitkan dengan belajar, maka yang disebut motivasi belajar 

adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri peserta didik yang 

menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar, 

dan memberikan arah pada kegiatan belajar demi mencapai suatu tujuan. 

Motivasi belajar memegang peranan penting dalam memberikan gairah 

atau semangat dalam belajar, sehingga peserta didik yang bermotivasi kuat 

memiliki energi banyak untuk melakukan kegiatan belajar.
21

 

b. Macam-Macam Motivasi Belajar 

Motivasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik.
22

 

1) Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap 

diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.
23

 Perlu 

ditegaskan bahwa anak didik yang memliki motivasi intrinsik 

                                                           
20

Ibid., 74. 
21

WS. Winkel, Psikologi Pengajaran (Yogyakarta: Media Abadi, 2005), 169. 
22

Hamzah, Teori Motivasi, 7. 
23

Syaiful, Psikologi, 115. 
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cenderung akan menjadi orang yang terdidik. Motivasi belajar 

intrinsik ini berupa hasrat dan keinginan berhasil, dorongan dan 

kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita.
24

 

2) Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan 

berfungsi karena adanya perangsang dari luar.
25

 Faktor ekstrinsik 

tersebut adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar yang 

kondusif dan kegiatan belajar yang menarik.
26

 

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa indikator 

motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a) Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

b) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

c) Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

d) Adanya penghargaan dalam belajar 

e) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

f) Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga 

memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan baik.
27

 

 

 

                                                           
24

 Hamzah, Teori Motivasi, 23. 
25

 Syaiful, Psikologi, 117. 
26

 Hamzah, Teori Motivasi, 23. 
27

Ibid. 
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c. Ciri-Ciri Motivasi 

Motivasi yang ada pada diri setiap orang itu memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1) Tekun menghadapi tugas, dapat bekerja terus menerus dalam waktu 

yang lama, dan tidak pernah berhenti sebelum selesai. 

2) Ulet menghadapi kesulitan, tidak lekas putus asa, dan tidak cepat 

puas dengan prestasi yang telah dicapainya. 

3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. 

4) Lebih senang bekerja mandiri. 

5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin yaitu terhadap hal-hal yang 

bersifat mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang 

kreatif. 

6) Dapat mempertahankan pendapatnya. 

7) Tidak mudah melepaskan hal yang telah diyakini. 

8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

Apabila seseorang memiliki ciri-ciri seperti di atas, berarti seseorang 

itu selalu memiliki motivasi yang cukup kuat. Ciri-ciri motivasi seperti itu 

akan sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar.
28
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d. Fungsi Motivasi dalam Belajar 

Motivasi bertalian erat dengan tujuan, dengan demikian, 

mempengaruhi adanya kegiatan. Sehubungan dengan hal ini ada tiga 

fungsi motivasi: 

1) Mendorong manusia untuk berbuat, sebagai penggerak atau motor 

yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor 

penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

2) Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak 

dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan 

kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa 

yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan 

menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan 

tersebut.
29

 

Disamping itu, motivasi juga dapat berfungsi sebagai pendorong 

usaha dan pencapaian prestasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar 

akan menunjukkan hasil yang baik.
30
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e. Tujuan Motivasi 

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk 

menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginandan 

kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapatmemperoleh hasil 

atau mencapai tujuan tertentu.
31

 

2. Kecerdasan Emosional 

a. Pengertian Kecerdasan Emosional 

Istilah kecerdasan emosional pertama kali dilontarkan pada tahun 

1990 oleh psikolog Peter Salovey dari Havard dan John Mayer dari 

University of New Hampshire untuk menerangkan kualitas-kualitas 

emosional yang dianggap penting untuk mencapai keberhasilan.
32

 

Dari segi etimologi, istilah kecerdasan emosi terdiri dari dua kata 

yaitu kecerdasan dan emosi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

cerdasberarti sempurna perkembangan akal budinya untuk berfikir, 

mengerti dan sebagainya. Sedangkan kecerdasan adalah kesempurnaan 

perkembangan akal budi, seperti kepandaian dan ketajaman 

pikiran.
33

Emosi berasal dari akar kata bahasa latin“movere”yang berarti 

menggerakkan, bergerak. Kemudian ditambah dengan awalan “e” untuk 

memberikan arti bergerak menjauh. Makna ini menyiratkan pesan bahwa 
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kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Jadi emosi 

adalah suatu gejala psiko-fisiologis yang menimbulkan efek pada persepsi, 

sikap, dan tingkah laku, serta menjelma dalam bentuk ekspresi tertentu.
34

 

Mengenai pengertian emosi, dapat kita ketahui dari beberapa 

pendapat, antara lain: 

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia, emosi adalah luapan perasaan yang 

berkembang dan surut di waktu singkat, timbul akibat keadaan dan 

reaksi psikologis dan fisiologis, seperti kegembiraan, kesedihan, dan 

kecintaan.
35

 

2) Sarlito Wirawan Sarwono berpendapat bahwa emosi merupakan 

setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afektif baik 

pada tingkat lemah maupun pada tingkat yang luas.
36

 

3) Crow dan Crow mendefinisikan emosi sebagai penyesuaian di dalam 

diri secara umum, keadaan yang merupakan penggerak mental dan 

fisik bagi individu yang dapat dilihat melalui tingkah laku.
37

 

4) Daniel Goleman, seorang pakar kecerdasan emosional, semua emosi 

pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak, rencana seketika 

untuk mengatasi masalah yang telah ditanamkan secara berangsur-
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angsur.
38

Ia juga menambahkan, dalam makna yang paling harfiah 

dari Oxford English Dictionary mendefinisikan emosi sebagai setiap 

kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan 

mental yang hebat dan meluap-luap. Ia menganggap emosi merujuk 

kepada suatu perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan 

biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk 

bertindak.
39

 

Dari masing-masing pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwasanya yang dimaksud dengan kecerdasan emosional adalah 

kemampuan memantau dan mengendalikan perasaan diri sendiri dan orang 

lain, serta menggunakan perasaan-perasaan itu untuk memandu pikiran 

dan tindakan.
40

 

Kecerdasan emosi atau emotional intelligence merujuk pada 

kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, 

kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi 

dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain.
41
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b. Unsur-Unsur Kecerdasan Emosional 

Goleman telah mengadaptasi model Salovey dan Mayer ke sebuah 

versi yang menurutnya paling bermanfaat untuk memahami cara kerja 

bakat-bakat ini dalam kehidupan. Adaptasi Goleman meliputi lima dasar 

kecakapan emosi dan sosial, antara lain: kesadaran diri, pengaturan diri, 

motivasi, empati, dan keterampilan sosial.
42

 

1) Kesadaran diri 

Mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat, dan 

menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri 

sendiri, memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan 

kepercayaan diri yang kuat.
43

Selfawareness meliputi kemampuan: 

a) Kesadaran emosi, mengenali emosi diri sendiri dan efeknya 

b) Penilaian diri secara teliti, mengetahui kekuatan dan batas-batas 

diri sendiri 

c) Percaya diri, keyakinan tentang harga diri dan kemampuan 

sendiri.
44

 

2) Pengaturan diri 

Menangani emosi kita sedemikian rupa sehingga berdampak 

positif kepada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati dan 
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sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran, 

serta mampu pulih kembali dari tekanan emosi.
45

 Pengaturan diri 

meliputi kemampuan: 

a) Mengendalikan diri, mengelola emosi dan desakan hati yang 

merusak 

b) Sifat dapat dipercaya, memelihara norma kejujuran dan 

integritas 

c) Kehati-hatian bertanggung jawab atas kinerja pribadi 

d) Adaptabilitas keluwesan dalam menghadapi perubahan 

e) Inovasi, mudah menerima dan terbuka terhadap gagasan, 

pendekatan, dan informasi-informasi baru.
46

 

3) Motivasi 

Menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk 

menggerakkan dan menuntun kita menuju sasaran, membantu kita 

mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif serta siap 

menghadapi kegagalan dan frustasi.
47

 Kecenderungan emosi yang 

mengantar atau memudahkan pencapaian sasaran meliputi: 

a) Dorongan prestasi yaitu dorongan untuk menjadi lebih baik atau 

memenuhi standar keberhasilan 
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b) Komitmen yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan sasaran 

kelompok atau lembaga 

c) Inisiatif yaitu kesiapan untuk memanfaatkan kesempatan 

d) Optimisme yaitu kegigihan dalam memperjuangkan sasaran 

kendati ada halangan dan kegagalan.
48

 

4) Empati 

Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, mampu 

memahami prespektif mereka, menumbuhkan hubungan saling 

percaya dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam pribadi 

orang lain.
49

 Empati merupakan kesadaran terhadap perasaan, 

kebutuhan dan kepentingan orang lain. Kemampuan ini meliputi 

kemampuan: 

a) Memahami orang lain yaitu mengindera perasaan dan perspektif 

orang dan menunjukkan minat aktif terhadap kepentingan 

mereka 

b) Mengembangkan orang lain yaitu merasakan kebutuhan 

perkembangan orang lain dan berusaha menumbuhkan 

kemampuan mereka 

c) Orientasi pelayanan yaitu kemampuan mengantisipasi, 

mengenali dan berusaha memenuhi kebutuhan orang lain 
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d) Memanfaatkan keragaman yaitu kemampuan menumbuhkan 

peluang melalui pergaulan dengan orang lain 

e) Kesadaran politis yaitu mampu membaca arus emosi sebuah 

kelompok dan hubungannya dengan kekuasaan.
50

 

5) Keterampilan sosial 

Mengontrol emosi dengan baik ketika berhubungan dengan 

orang lain dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial, 

berinteraksi dengan lancar, menggunakan keterampilan-keterampilan 

ini untuk mempengaruhi dan memimpin, bermusyawarah dan 

menyelesaikan permasalahan serta bekerjasama dengan orang lain.
51

 

Kepintaran dalam menggugah tanggapan yang dikehendaki pada 

orang lain meliputi: 

a) Pengaruh yaitu melakukan taktik untuk melakukan persuasi 

b) Komunikasi yaitu mengirim pesan yang jelas dan meyakinkan 

c) Manajemen konflik meliputi kemampuan melakukan negosiasi 

dan pemecahan silang pendapat 

d) Kepemimpinan yaitu membangkitkan inspirasi dalam memandu 

kelompok dan orang lain 

e) Katalisator perubahan yaitu kemampuan memulai dan 

mengelola perubahan 
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f) Membangun hubungan yaitu kemampuan menumbuhkan 

hubungan yang bermanfaat 

g) Kolaborasi dan kooperasi yaitu kemampuan bekerja sama 

dengan orang lain demi tujuan bersama 

h) Kemampuan tim yaitu menciptakan sinergi kelompok dalam 

memperjuangkan tujuan bersama.
52

 

3. Hasil Belajar PAI 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar diperoleh ketika seseorang telah mengikuti proses 

belajar. Sebagai suatu proses, sudah pasti ada yang diproses 

(masukan/input) dan hasil dari proses (keluaran/output). Proses adalah 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dalam mencapai 

tujuan pengajaran, sedangkan hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik setelah menerima 

pengalaman belajarnya.
53

 

Belajar merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk 

memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Dalam 

kegiatan belajar yang terprogram dan terkontrol yang disebut kegiatan 

pembelajaran atau kegiatan instruksional, tujuan belajar telah ditetapkan 

lebih dahulu oleh guru. Anak yang berhasil dalam belajar ialah yang 
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berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan-tujuan 

instruksional.
54

 

Menurut H.C. Witherington yang dikutip oleh Aunurrahman, belajar 

adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri 

sebagai suatu pola baru dan reaksi berupa kecakapan, sikap, kebiasaan 

kepribadian atau suatu pengertian.
55

 

Syaiful Bahri Djamarah, merumuskan belajar sebagai serangkaian 

kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan 

lingkungannya yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.
56

 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan 

tindak mengajar. Dari guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses 

evaluasi hasil belajar. Dari sisi peserta didik, hasil belajar merupakan 

berakhirnya penggal dan puncak proses belajar.
57

 

b. Klasifikasi Hasil Belajar 

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik 

tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi 
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hasil belajar Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya 

menjadi 3 ranah yaitu: 

1) Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek, yaitu pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek 

pertama disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek 

berikutnya termasuk aspek kognitif tingkat tinggi. 

2) Ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek 

yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi. 

3) Ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan 

dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik 

yaitu gerakan reflek, keterampilan gerakan dasar,kemampuan 

perseptual, keharmonisan atau ketepatan,gerakan keterampilan 

kompleks, gerakan ekpresif dan interpretatif. 

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Di 

antara ketiga ranah itu, ranah kognitflah yang paling banyak dinilai oleh 

para guru disekolah, karena berkaitan dengan kemampuan peserta didik 

dalam menguasai isi bahan pengajaran.
58
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c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Berhasil tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa 

faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar, yaitu berasal dari 

dalam diri orang yang belajar dan ada pula dari luar dirinya.
59

 

1) Faktor internal 

a) Faktor fisiologis (jasmaniah), termasuk kondisi fisik, cacat 

tubuh,kesehatan. 

b) Faktor psikologi, termasuk didalamnya minat,kecerdasan, 

perhatian,bakat, motivasi, kematangan, kesiapan.
60

 

2) Faktor eksternal 

a) Faktor lingkungan keluarga, termasuk didalamnya tinggi 

rendahnya pendidikan orang tua, cara orangtua mendidik, 

hubungan anggota keluarga, keadaan ekonomi keluarga dan 

suasana rumah. 

b) Faktor lingkungan sekolah, didalamnya termasuk metode 

mengajar, kurikulum, keadaan fasilitas sekolah, relasi guru 

dengan murid, relasi murid dengan murid, dan tata tertib. 

c) Faktor masyarakat, didalamnya terdapat kegiatan yang dapat 

menunjang keberhasilan belajarnya seperti kursus bahasa asing, 

bimbingan tes, privat, pengajian remaja, dan lain-lain.
61
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d. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan merupakan persoalan penting bagi umat. Pendidikan 

selalu menjadi tumpuan atau harapan untuk mengembangkan individu dan 

masyarakat. Pendidikan merupakan sarana untuk memajukan peradaban, 

mengembangkan masyarakat dan menciptakan generasi mampu berbuat 

banyak bagi kepentingan mereka.
62

 

Secara umum Pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran 

yang dikembangkan dari ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam agama 

Islam. Ajaran-ajaran dasar tersebut terdapat dalam al-Qur’an dan al-

Hadits.
63

 

Zakiyah Darajat berpendapat bahwa, Pendidikan Agama Islam 

adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar 

senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu 

menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta 

menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.
64

 

Tayar Yusuf mengartikan Pendidikan Agama Islam sebagai usaha 

sadar generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, 
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kecakapan, dan keterampilan kepada generasi muda agar kelak menjadi 

manusia yang bertakwa kepada Allah Swt.
65

 

Dari berbagai pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar dalam membina, 

mengasuh, dan membimbing pertumbuhan peserta didik agar senantiasa 

dapat memahami Islam secara menyeluruh dan menghayatinya yang 

nantinya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan 

hidup, sehingga memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

e. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam pada dasarnya memiliki dua tujuan yang 

diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik, yaitu meningkatkan 

keberagamaan peserta didik dan mengembangkan sikap toleransi antar 

umat beragama. Selain itu, Pendidikan Agama Islam juga memiliki tujuan 

eksklusif dan tujuan inklusif. Tujuan eksklusif yaitu diharapkan dapat 

meningkatkan dimensi-dimensi keberagamaan Islam yang dibawa peserta 

didik dari lingkungan keluarganya. Sedangkan tujuan inklusif diharapkan 

mampu mengantarkan mereka menjadi individu yang memiliki sikap 

toleransi beragama yang tinggi dalam rangka membina kehidupan 

berbangsa.
66
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Tujuan PAI pada sekolah menengah (SMA/SMK) adalah 

meningkatkan mutu lulusan yang memiliki pemahaman dan pengalaman 

ajaran Islam dalam aspek aqidah, ibadah wajib dan sunnah, berperilaku 

inklusif serta Pendidikan Agama Islam yang berwawasan kebangsaan 

dalam bingkai NKRI.
67

 

4. Hubungan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar 

Sardiman mengartikan motivasi sebagai keseluruhan daya penggerak 

dalam diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan mengajar dan dapat 

memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki 

oleh subjek belajar itu dapat tercapai.
68

 Hasil belajar akan menjadi optimal, 

jika ada motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan 

menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata lain bahwa dengan adanya usaha 

yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang 

belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi 

seseorang peserta didik akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi 

belajarnya.
69

 

Aunurrahman mengungkapkan hal yang senada dengan Sardiman, 

bahwasanya tinggi rendahnya motivasi itu memberikan dampak bagi 

ketercapaian hasil belajar. Menurutnya peserta didik yang memiliki motivasi 
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belajar akan nampak aktif dalam proses belajar yang dimanifestasikan dalam 

bentuk ketekunan dalam belajar, kesungguhan dalam menyimak isi pelajaran, 

kesungguhan dan ketelatenan dalam mengerjakan tugas dan sebagainya.
70

 

Motivasi pada dasarnya dapat membantu dalam memahami dan 

menjelaskan perilaku individu, termasuk perilaku individu yang sedang 

belajar. Pemahaman peserta didik tersebut sangat dipengaruhi oleh motivasi 

belajar. Karena kuat lemahnya motivasi seseorang turut mempengaruhi 

keberhasilan belajarnya. Oleh karena itu, motivasi belajar perlu diusahakan, 

terutama yang berasal dari dalam diri, dengan cara senantiasa memikirkan 

masa depan yang penuh tantangan dan harus dihadapi untuk mencapai cita-

cita.
71

 

5. Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Hasil Belajar Peserta Didik 

Banyak usaha yang dilakukan oleh para peserta didik untuk meraih 

prestasi belajar  agar menjadi yang terbaik, seperti mengikuti bimbingan 

belajar. Usaha ini positif, namun masih banyak caradalam mencapai 

keberhasilan salah satunya adalah dengan memperhatikan kecerdasan 

emosional. Kecerdasan emosional menjadi salah satu faktor penting yang 

sangat berpengaruh dalam keberhasilan belajar.
72

 Hal ini karena belajar 

tidaklah semata-mata persoalan intelektual, tetapi juga emosional. Belajar 

tidak hanya menyangkut interaksi peserta didik dengan buku-buku dan bahan 
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pelajaran yang mati, tetapi juga melibatkan hubungan manusiawi antara 

sesama peserta didik dan antara peserta didik dengan pendidik.
73

 

Sejumlah penelitian terbaru mengenai otak manusia semakin 

memperkuat keyakinan bahwa emosi mempunyai pengaruh yang besar dalam 

menentukan keberhasilan belajar. Penelitian Le Doux misalnya, 

menunjukkan betapa pentingya emosi. Tanpa keterlibatan emosi, kegiatan 

saraf otak akan berkurang dari yang dibutuhkan untuk menyimpan pelajaran 

dalam memori.
74

 

Dalam literatur lain disebutkan bahwa kecerdasan emosional penting 

dalam mempengaruhi kesuksesan seseorang. Salah satu hal yang mendasari 

pandangan ini adalah bahwa gejolak perasaan sangat mempengaruhi proses 

berfikir. Misalnya ketika individu tengah berada dalam kemarahan, 

konsentrasinya mudah terganggu sehingga pengambilan keputusannya pun 

mengalami hambatan. Jadi, sekalipun seseorang memiliki tingkat pendidikan 

tinggi namun jika tidak mampu mengendalikan emosinya dengan baik, maka 

cenderung mudah mengalami hambatan dalam berinteraksi dan akibatnya ia 

akan mengalami banyak kesulitan dalam belajarnya.
75

 

Individu yang tidak dapat menahan kendali atas kehidupan 

emosionalnya akan mengalami pertarungan batin yang merusak 

kemampuannya untuk memusatkan perhatian pada tugas-tugasnya dan 
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pikiran yang jernih. Ini berarti kecerdasan emosional berhubungan dengan 

kesuksesan seseorang pada masa sekarang dan masa yang akan datang, yang 

nantinya akan berpengaruh pada prestasi seseorang. 

6. Hubungan antara Motivasi Belajar dan Kecerdasan Emosional dengan 

Hasil Belajar Peserta Didik 

Di dalam proses pembelajaran ada yang disebut dengan belajar. Belajar 

diartikan sebagai serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam 

interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor.
76

Sukses tidaknya pengajaran, dapat dilihat dari hasilnya. 

Tetapi harus diingat bahwa dalam menilai atau menerjemahkan hasil itu pun 

harus secara cermat dan tepat, yaitu dengan memperhatikan bagaimana 

prosesnya. Dalam proses inilah peserta didik akan beraktivitas. Dengan 

proses yang tidak baik, mungkin hasil yang dicapainya pun tidak akan baik.
77

 

Agar proses belajar berjalan dengan baik, maka diperlukannya motivasi dan 

kecerdasan, khususnya kecerdasan emosional. 

Motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak dalam 

diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan mengajar dan dapat 

memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki 
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oleh subjek belajar itu dapat tercapai.
78

Motivasi merupakan salah satu 

penentu berhasil atau tidaknya belajar seseorang yang akhirnya akan 

mempengaruhi hasil belajarnya. Seperti halnya yang diungkapkan oleh 

Sardiman bahwa “adanya motivasi belajar yang baik dalam belajar akan 

menunjukkan hasil yang baik.”79
 

Motivasi belajar memegang peranan penting dalam memberikan gairah 

atau semangat dalam belajar, sehingga peserta didik yang bermotivasi kuat 

memiliki energi banyak untuk melakukan kegiatan belajar.
80

Merekaakan 

nampak aktif dalam proses belajar yang dimanifestasikan dalam bentuk 

ketekunan dalam belajar, kesungguhan dalam menyimak isi pelajaran, 

kesungguhan dan ketelatenan dalam mengerjakan tugas dan 

sebagainya.
81

Dengan kata lain, berkat adanya usaha yang tekun dan 

sungguh-sungguh serta didasari adanya motivasi, maka seorang peserta didik 

yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Begitu pula dalam 

proses belajar mengajar, intensitas atau tinggi rendahnya motivasi seorang 

peserta didikakan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi belajar 

peserta didik itu sendiri.
82
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Kecerdasan emosi juga menjadi salah satu faktor penting yang sangat 

berpengaruh dalam keberhasilan belajar.
83

Kecerdasan emosional merupakan 

landasan bagi prestasi belajar peserta didikkarena emosi yang lepas kendali 

dapat membuat orang yang pandai menjadi bodoh. Tanpa kecerdasan emosi, 

orang tidak akan mampu menggunakan kemampuan kognitif mereka sesuai 

dengan potensi yang dimilikinya.
84

 

Kecerdasan emosi atau emotional intelligence merujuk pada 

kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, 

kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi 

dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain.
85

 

Dengan adanya kecerdasan emosional yang tinggi, maka peserta didikakan 

lebih mudah mengontrol emosinya, sehingga mereka bisa menerima 

pelajaran dengan baik yang akan berdampak pada hasil belajarnya. 

Sejumlah penelitian terbaru mengenai otak manusia semakin 

memperkuat keyakinan bahwa emosi mempunyai pengaruh yang besar dalam 

menentukan keberhasilan belajar. Tanpa keterlibatan emosi, kegiatan saraf 

otak akan berkurang dari yang dibutuhkan untuk menyimpan pelajaran dalam 

memori.
86
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Dengan adanya hasrat atau dorongan untuk sukses, dan pengelolaan 

emosi yang baik, akan membawa peserta didik menuju kesuksesan, terutama 

dalam belajarnya.Oleh sebab itu, perlu adanya sinergi antara motivasi belajar 

dan kecerdasan emosional agar peserta didik mampu meraih prestasi atau 

hasil belajar yang memuaskan. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya 

motivasi belajar dan kecerdasan emosional berhubungan dengan hasil 

belajar. 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Disamping memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan bahasan ini, 

penulis juga melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya 

dengan penelitian ini. Adapun hasil temuan penelitian terdahulu adalah sebagai 

berikut: 

1. Skripsi Siti Mukaromah, Program Studi Pendidikan Agama IslamJurusan 

Tarbiyahpada tahun 2013 dengan judul “Studi Korelasi Antara Motivasi dan 

Gaya Belajar dengan Hasil Belajar Kitab Risalatul Mahid Siswi Kelas IV 

Madrasah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Tahun Ajaran 

2013/2014”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan gaya belajar dengan 

hasil belajar kitab Risalatul Mahid siswi kelas IV Madrasah Miftahul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo tahun ajaran 2013/2014. Dalam penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat korelasional. Sampel 
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berjumlah 146 siswi, diambil dari populasi siswi kelas IV yang berjumlah 

247 siswi. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan 

dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan analisis statistik 

deskriptif dan analisis korelasional. Analisis korelasional yang digunakan 

adalah “korelasi ganda”. Hasil dari penelitian ini adalah tidak ada korelasi 

yang signifikan antara motivasi belajar dan gaya belajar dengan hasil belajar 

kitab Risalatul Mahid siswi kelas IV Madrasah Miftahul Huda tahun ajaran 

2013/2014. 

2. Skripsi Umi Alfiah, Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan 

Tarbiyah pada tahun 2011 dengan judul “Studi Korelasi Kecerdasan 

Emosional dengan Kreativitas Peserta didik Dalam Membuat Kaligrafi 

Peserta didik Kelas XI Madrasah Aliyah Hudatul Muna 2 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2010/2011”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi 

antara kecerdasan emosional dengan kreativitas siswa dalam membuat 

kaligrafi siswa kelas XI Madrasah Aliyah Hudatul Muna 2 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2010/2011. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif yang bersifat korelasional. Sampel diambil dari peserta didik 

kelas XI yang berjumlah 13 siswa, dari jumlah populasi 13 siswa. Adapun 

teknik pengumpulan data menggunakan angket, observasi, dan 

dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan rumus statistik 

yaitu korelasi koefisiensi kontingensi. Hasil dari penelitian ini adalah 
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terdapat korelasi antara kecerdasan emosional dengan kreativitas siswa 

dalam membuat kaligrafi siswa kelas XI di MA Hudatul Muna 2 Ponorogo 

tahun ajaran 2010/2011. 

Dari kedua skripsi di atas, persamaan dengan penelitian ini adalah 

sama-sama memiliki fokus penelitian tentang motivasi belajar, kecerdasan 

emosional, dan hasil belajar. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian 

yang pertama terfokus pada motivasi dan gaya belajar dengan hasil belajar 

kitab Risalatul Mahid, penelitian yang kedua terfokus pada kecerdasan 

emosional dan kreativitas peserta didik dalam membuat kaligrafi, dan 

penelitian ini terfokus pada motivasi belajar, kecerdasan emosional, dan 

hasil belajar. 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di atas, maka dapat diajukan 

kerangka berfikir sebagai berikut: 

1. Jika motivasi belajar tinggi dan kecerdasan emosional peserta didik tinggi, 

maka hasil belajar PAI peserta didik akan tinggi. 

2. Jika motivasi belajar rendah dan kecerdasan emosional peserta didik 

rendah, maka hasil belajar PAI peserta didik akan rendah. 
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D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.
87

 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

H0 : tidak ada korelasi yang signifikan antara motivasi belajar dan 

kecerdasan emosional dengan hasil belajar PAI peserta didik 

kelas XI IPS SMAN 1 Balong tahun ajaran 2014/2015 

Ha : ada korelasi yang signifikan antara motivasi belajar dan 

kecerdasan emosional dengan hasil belajar PAI peserta didik 

kelas XI IPS SMAN 1 Balong tahun ajaran 2014/2015 
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