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Dalam kehidupan sehari–hari wajar bila mereka yang memiliki intelegensi tinggi diharapkan 
memperoleh prestasi belajar yang tinggi pula. Salah satu definisi intelegensi memang 
menyebutkan bahwa intelegensi, antara lain merupakan ability to learn atau kemampuan 
untuk belajar (Weschler, 1958; Freeman, 1962). 
 
Begitu juga kemudahan dalam belajar disebabkan oleh tingkat intelegensi yang tinggi yang 
terbentuk oleh ikatan–ikatan syaraf (neural bonds) antara stimulus dan respons yang 
mendapat penguatan (Thorndike, dalam Wilson, Robeck & Michael, 1974). 
 
Pada umumnya orang berpendapat bahwa intelegensi merupakan bekal potensial yang akan 
memudahkan dalam belajar. Pada gilirannya akan memberikan hasil yang optimal. Hal ini 
didukung oleh fakta bahwa lembaga–lembaga pendidikan lebih bersedia menerima calon 
siswa yang menampakkan indikasi kemampuan intelektual tinggi daripada yang tidak. Fakta 
lain adalah didirikannya lembaga–lembaga pendidikan khusus bagi mereka yang memiliki 
hambatan atau kelemahan intelektual. 
 
Belajar, dalam pengertian yang paling umum, adalah setiap perubahan perilaku akibat 
pengalaman yang diperoleh, atau sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. 
Karena manusia bersifat dinamis dan terbuka terhadap berbagai perubahan yang terjadi pada 
dirinya dan lingkungan sekitarnya maka proses belajar akan selalu terjadi tanpa henti. Dalam 
pandangan sebagian ahli psikologi kognitif, proses belajar bahkan terjadi secara otomatis 
tanpa adanya motivasi. 
 
Dalam pengertian yang lebih khusus, belajar didefinisikan sebagai perolehan pengetahuan 
dan kecakapan baru. Pengertian inilah yang merupakan tujuan pendidikan formal di sekolah– 
sekolah atau di lembaga–lembaga pendidikan yang memiliki program terencana, tujuan 
instruksional yang kongkrit, dan diikuti oleh para siswa sebagai suatu kegiatan yang 
sistematis. Prestasi atau keberhasilan belajar dinyatakan dalam berbagai indikator berupa 
nilai rapor, indeks prestasi studi, angka kelulusan, prediksi keberhasilan dan semacamnya. 
 
Para ahli mengatakan bahwa keberhasilan belajar dipengaruhi oleh banyak faktor yang 
bersumber dari dalam diri (internal) maupun dari luar (eksternal) individu. Faktor internal 
meliputi keadaan fisik secara umum. Sedangkan psikologi meliputi variable kognitif 
termasuk di dalamnya adalah kemampuan khusus (bakat) dan kemampuan umum 
(intelegensi). Variabel non kognitif adalah minat, motivasi, dan variabel–variabel 
kepribadian. Faktor eskternal meliputi aspek fisik dan sosial. Kondisi tempat belajar, sarana 
dan perlengkapan belajar, materi pelajaran dan kondisi lingkungan belajar merupakan aspek 
fisik. Sedangkan dukungan sosial dan pengaruh budaya termasuk aspek sosial.  
 
Selain konsep tersebut di atas Daniel Goleman (1999) mengemukakan konsep kecerdasan 
yang dapat mempengaruhi peningkatan prestasi seseorang yaitu kecerdasan emosi (Emotional 
Intelligence). Menurut Goleman, kecerdasan emosi 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.  
 
Kecerdasan emosi mencakup kemampuan–kemampuan yang berbeda tetapi saling 



melengkapi dengan kecerdasan akademik (academic intelligence), yaitu kemampuan kognitif 
murni yang diukur dengan IQ. Banyak orang cerdas, dalam arti terpelajar dan memiliki 
prestasi akademik tetapi kecerdasan emosinya rendah, kerap bekerja sebagi bawahan orang 
ber-IQ lebih rendah namun unggul dalam kecerdasan emosi. 
 
Keberhasilan atau prestasi belajar ditentukan oleh interaksi berbagai faktor. Peranan faktor 
penentu itu tidak selalu sama dan tetap. Besarnya kontribusi salah satu faktor akan ditentukan 
oleh kehadiran faktor lain dan sangat bersifat situasional, yaitu tidak dapat diprediksikan 
dengan cermat akibat keterlibatan faktor lain yang sangat variatif.  
 
Inteligensia sebagi unsur kognitif dianggap memegang peranan yang cukup penting. Bahkan 
kadang–kadang timbul anggapan yang menempatkan inteligensia pada peranan yang 
melebihi proporsi yang sebenarnya. Sebagian orang bahkan menganggap bahwa hasil tes IQ 
yang tinggi merupakan kunci kesuksesan dalam belajar. Akibatnya bila terjadi kasus 
kegagalan belajar pada anak yang memiliki IQ tinggi menimbulkan reaksi berlebihan berupa 
kehilangan kepercayaan pada institusi yang menggagalkan anak tersebut, atau kehilangan 
kepercayaan pada pihak yang telah memberikan diagnosa IQ-nya. 
 
Sejalan dengan itu tidak kurang berbahanya adalah anggapan bahwa hasil tes IQ yang rendah 
merupakan vonis akhir bahwa individu yang bersangkutan tidak mungkin dapat mencapai 
prestasi yang baik. Ini tidak saja merendahkan self-esteem (harga diri) seseorang akan tetapi 
dapat menghancurkan pula motivasinya untuk belajar yang justru menjadi awal dari segala 
kegagalan yang tidak seharusnya terjadi. 
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