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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aktivitas yang berlangsung sepanjang hidup manusia. 

Pendidikan itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari istilah belajar karena pada dasarnya 

belajar merupakan bagian dari pendidikan. Selain itu proses belajar merupakan suatu 

kegiatan yang pokok atau utama dalam dunia pendidikan. Manusia tidak akan pernah 

berhenti belajar karena setiap langkah manusia dalam hidupnya akan dihadapkan 

pada permasalahan yang membutuhkan pemecahan dan menuntut manusia untuk 

belajar menghadapinya. Belajar merupakan suatu perubahan dari tidak tahu menjadi 

tahu dari tidak bisa menjadi bisa sehingga proses belajar akan mengarah pada tujuan 

dari belajar itu sendiri. Usaha-usaha untuk mendidik dan mengajar dilakukan sejak 

manusia lahir dengan mengenalkan berbagai hal yang paling sederhana melalui 

stimulus lingkungan, misalnya bunyi, warna, rasa, bentuk dan sebagainya.. 

Kontribusi pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia dapat 

diketahui dari keberhasilan pendidikan yang telah dilakukan. Pendidikan yang 

dimaksud adalah pendidikan formal yang mempunyai proses belajar terencana, 

teratur, terawasi dan dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab serta memiliki 

tujuan tertentu yang akan dicapai, dengan demikian keberhasilan pendidikan 

khususnya pendidikan formal dapat dilihat dari pencapaian prestasi yang diperoleh. 
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Prestasi belajar bagi siswa sangat penting karena prestasi belajar merupakan 

suatu gambaran tingkat keberhasilan dari kegiatan selama mengikuti suatu pelajaran. 

Di dalam pendidikan di Indonesia segala cara sudah dilakukan untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa, baik dengan perubahan kurikulum, pelatihan guru dalam cara 

mengajar dengan diklat-diklat yang diadakan, menciptakan iklim belajar yang baik 

dan masih banyak lagi, tetapi fenomena siswa yang rendah prestasi belajar masih 

nampak. Usaha yang dilakukan oleh pendidikan di Indonesia seperti yang disebutkan 

di atas adalah dengan mengubah atau memperbaiki faktor eksternal siswa didik, tetapi 

belum secara khusus menyoroti faktor internal kepribadian siswa (Widodo, 2004). 

Ditambahkan oleh Ahmadi dan Supriyono (1999) faktor eksternal yang 

mempengaruhi prestasi belajar antara lain lingkungan sekolah, keluarga dan 

masyarakat, adapun faktor internal antara lain faktor fisik misalnya penglihatan, 

pendengaran, struktur tubuh dan faktor psikologis misalnya kecerdasan, bakat, 

motivasi dan kepribadian. 

Peningkatan prestasi belajar adalah suatu upaya maksimal dalam diri 

seseorang untuk menunjang proses pendidikannya. Siswa sebagai individu yang 

dinamis menempati posisi penting dalam proses belajarnya, karena keberhasilan 

siswa dalam prestasinya akan memberikan perasaan bahagia dan kepuasan. Rasa 

bahagia dan puas akan membuat dirinya mampu untuk meningkatkan potensi yang 

ada. Gunarsa (Haryu, 2004) mengemukakan bahwa meningkatnya potensi yang ada 

pada diri siswa berarti dapat meningkatkan prestasi belajarnya di sekolah, karena 

potensi yang dituntut bagi seorang siswa adalah pencapaian prestasi belajar yang 

maksimal. Prestasi belajar itu sendiri adalah hasil evaluasi dari suatu proses yang 
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biasanya dinyatakan dalam bentuk kuantitatif atau angka, yang khusus dipersiapkan 

untuk proses evaluasi misalnya hasil rapor.  

Tingkat kemerosotan prestasi belajar dalam hasil rapor siswa dewasa ini 

semakin meninggi, sehingga tidak sedikit terjadinya drop out (DO) di kalangan 

siswa. Di wilayah Jateng menurut Subagyo (dalam Kedaulatan Rakyat, 13 Januari 

2004), besarnya angka murid SD yang gagal meneruskan sekolah mencapai 0,36 

persen dari total 4 juta anak didik. Drop out (D0) tersebut bukan hanya disebabkan 

oleh faktor ekonomi tetapi karena cara belajar siswa yang tidak efektif sehingga 

menyebabkan prestasi belajar merosot, dan terlalu banyak siswa menghabiskan waktu 

belajarnya di sekolah atau membolos dan setelah pulang sekolah di tempat-tempat 

hiburan. Tempat-tempat hiburan tersebut seperti tempat permainan video game di 

rentalan computer, penyewaan komik, dan Mall. Kondisi-kondisi seperti ini yang 

menyebabkan tidak sedikit siswa yang merosot dalam prestasi belajarnya, karena tidak 

adanya keseimbangan antara waktu belajar dengan waktu bermain pada diri siswa. Siswa 

yang mengalami kemerosotan dalam prestasi belajarnya terus menerus, dapat 

menyebabkan siswa menjadi frustrasi dan memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. 

Di Indonesia pada tahun 1996 Pusbang Kurrandik (Pusat Pengembangan 

Kurikulum dan Sarana Pendidikan) Balitbang Dikbud melakukan  penelitian terhadap 

4994 siswa sekolah menengah atas di provinsi Jabar, Lampung, Kalbar dan Jatim, 

mendapatkan hasil bahwa 696 dari siswa SLTA (13,94 %)  tersebut mengalami 

kesulitan dalam aktivitas belajar umum, dan 479 di antaranya disebabkan oleh 

gangguan tingkah laku misalnya anak nakal, sulit diatur, suka melawan, sering 

membolos dan berperilaku antisosial. Anak dengan gangguan tingkah laku ini 
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seringkali mempunyai prestasi akademik di bawah taraf yang diperkirakan  (Wiguna, 

2001) 

Sesuai pula dengan apa yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada 

aliena 4 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dari negera Republik Indonesia 

adalah bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa 

dalam mengisi kemerdakaan Republik Indonesia. Hal ini dapat diraih melalui jalur 

pendidikan formal maupun nonformal. Untuk itu perlu adanya peningkatan mutu 

pendidikan dan pengajaran melalui berbagai faktor. Misalnya guru, siswa, sarana, 

prasarana dan kurikulum. 

Setiap manusia memiliki keterbatasan, ada golongan tertentu yang memiliki 

keterbatasan dalam fisik maupun berperilaku. Golongan yang mengalami gangguan 

dalam berperilaku, salah satunya yaitu tuna laras. Menurut Depdikbud (2003) cacat 

tuna laras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan 

berkelainan tingkah laku serta kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap 

lingkungannya. Anak tuna laras mempunyai tabiat atau kebiasaan menyimpang dari 

anak normal lainnya, baik dari segi emosi ataupun tingkah laku. Anak tuna laras 

umumnya kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya, baik 

keluarga, sekolah maupun masyarakat sekitarnya. 

Permasalahan yang dihadapi oleh para tuna laras seringkali merupakan 

permasalahan yang khas, terutama jika dilihat dari interaksi sosial yang hendak 

dibangunnya di dalam masyarakat. Pandangan negatif masyarakat mengakibatkan 

mereka sering kurang mendapat tempat di masyarakat karena anak seperti ini 
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dianggap memiliki perilaku sosial yang buruk, Hal ini berarti dibutuhkan suatu 

pendidikan kekhususan yang dikenakan kepada para penyandang cacat tuna laras. 

Sebagai implikasinya maka pemerintah menyelenggarakan pendidikan anak tuna 

laras SLB-B. 

Menurut buku Bimbingan khusus bagi Anak Tuna Laras (1992) di dalam 

kurikulum SLB-E dijelaskan bahwa : Anak tuna laras adalah anak yang mengalami 

gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku serta kurang dapat 

menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya. Berdasarkan pemahaman 

tersebut maka anak tuna sosial dapat dicermati sebagai anak yang mengalami 

hambatan emosional dan kelainan tingkah laku, sehingga kurang dapat menyesuaikan 

diri dengan baik terhadap lingkungannya yang sewajarnya.     

Hambatan emosional pada anak tuna laras secara tidak langsung berhubungan 

dengan kondisi kestabilan emosi yang dimiliki oleh seseorang. Albin (1995) 

mengemukakan kestabilan emosi merupakan suatu proses kemampuan individu 

menempatkan segala perasaannya dengan tepat dan benar. Salah satu aspek yang 

penting yaitu aspek afeksi yang didalamnya terdapat emosi, di mana kata emosi 

sering terungkap dalam setiap aktifitas, tingkah laku dan pembicaraan individu. 

Setiap individu pernah mengalami atau merasakannya seperti sedih, malu, gembira, 

takut, benci, kecewa dan sebagainya yang dapat mempengaruhi bagaimana individu 

tersebut dalam bertindak dan berbuat. 

 Kecakapan utama dalam pengolahan emosi adalah kemampuan berfikir 

positif, optimis dan kemampuan mengatur suasana hati sehingga mencapai keadaan 
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psikis ideal.  Ciri khas keadaan psikis ideal tersebut adalah pendirian yang sudah 

relatif stabil, citra diri dan sikap pandang yang lebih realistis serta kematangan dalam 

menghadapi masalah. Semua itu tidak terlepas dari bagaimana individu tersebut 

mampu mengontrol dan mengendalikan impuls-impuls yang ada atau stabil tidaknya 

emosi seseorang tergantung dari pengendalian emosinya. 

Menurut Meichati (1990)  emosi  mempunyai peran yang besar dalam 

individu untuk menentukan pola tingkah lakunya.  Akibat dari keadaan emosi yang 

meluap-luap seseorang dapat saja berbuat kepada hal-hal yang bersifat destruktif atau 

negatif. Namun tidak berarti semua emosi dapat mengarahkan pada perilaku 

destruktif, tapi ada pula beberapa emosi yang dapat mengarahkan pada perilaku yang 

konstruktif. Keadaan emosi yang stabil dalam memungkinkan individu tersebut 

bertingkah laku positif dan tidak mudah  terpengaruh dan  terpancing  untuk 

berperilaku di luar kendalinya dan kesadarannya. 

Berbagai persoalan dan problema yang terjadi pada remaja sebenarnya 

bersangkut paut dan berkait dengan usia yang mereka lalui, dan tidak dapat 

dilepaskan dari pengaruh lingkungan di mana mereka hidup. Suatu faktor penting 

yang memegang peranan yang menentukan dalam kehidupan remaja adalah agama. 

Tapi sayang sekali, dunia modern kurang menyadari betapa penting dan hebatnya 

pengaruh agama dalam kehidupan manusia, terutama pada orang-orang yang sedang 

mengalami kegoncangan jiwa seperti pada usia remaja karena pertumbuhan yang 

dilaluinya dari segala bidang dan segi kehidupan. Keyakinan beragama mempunyai 

peranan penting dalam membina moral karena nilai-nilai moral yang datang dari 
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agama tetap dan bersifat universal apabila dihadapkan pada suatu dilema, seseorang 

akan menggunakan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan nilai-nilai moral yang 

datang dari agama (Daradjat, 1999).  

Di manapun orang itu berada pada posisi apapun, dia akan tetap memegang 

prinsip moral yang telah tertanam dalam hati nuraninya. James (Najati, 1985), 

mengatakan bahwa individu yang benar-benar religius akan berlindung dari adanya 

keresahan-kerasahan, oleh karena itu terapi yang terbaik bagi timbulnya kecemasan 

adalah keimanan kepada Tuhan. Ditambahkan oleh Brill (Najati, 1985), bahwa 

individu yang mempunyai landasan agama yang kuat cenderung tidak mengalami 

kegelisahan, emosinya cenderung stabil dan dapat menentukan arah hidup yang jelas. 

Bila religiusitas telah menjadi pusat sistem mental kepribadian yang mantap, 

maka ia akan mendorong, mempengaruhi, mengarahkan, mengolah, serta mewarnai 

semua sikap dan tingkah laku seseorang. Peranan kesadaran beragama itu merasuk 

dan berpengaruh ke dalam aspek mental termasuk diantaranya berkaitan dengan 

kestabilan emosi dan prestasi belajar remaja. 

Kenyataan yang ada selama ini adalah bahwa banyak masyarakat dan 

kalangan akademisi yang tidak memahami atau belum mengetahui bahwa tingkat 

prestasi belajar seseorang tidak hanya diukur dan dilihat dari sudut kemampuan 

kognitif dan kemampuan intelegensi yang tinggi saja akan tetapi prestasi belajar 

memiliki hubungan yang sangat erat dengan kondisi afektif ataupun psikis seseorang. 

Afektif dapat ditunjukkan melalui keadaan emosi seseorang dan religiusitas. Emosi 

yang stabil dan rasa keagamaan yang kuat diharapkan akan dapat mempengaruhi cara 
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remaja untuk memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada masa 

perkembangannya dan memungkinkan remaja remaja tuna laras tidak bingung atas 

peranan dirinnya khususnya dalam statusnya sebagai siswa atau pelajar, sehingga 

anak tuna laras akan semakin termotivasi dan bersemangat dalam mengikuti pelajaran 

di sekolah dan diharapkan dapat mencapai prestasi belajar yang sesuai dengan 

kemampuan dan keinginannya. 

Mengacu dari uraian-uraian di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan 

permasalahan yaitu apakah ada hubungan antara kestabilan emosi dan Religiusitas 

dengan Prestasi Belajar pada anak Tuna Laras SLB-E “Bhina Putra” Surakarta  

Tahun Ajaran 2007/2008.  Berdasarkan rumusan masalah tersebut penulis tertarik 

untuk mengkaji secara empirik dengan mengadakan penelitian berjudul: “Hubungan 

antara kestabilan emosi dan Religiusitas dengan Prestasi Belajar pada anak Tuna 

Laras”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara kestabilan emosi dan religiusitas dengan prestasi belajar 

pada anak tuna laras 

2. Hubungan antara kestabilan emosi dengan prestasi belajar pada anak tuna 

laras.  

3. Hubungan antara religiusitas dengan prestasi belajar pada anak tuna laras 
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4. Peranan kestabilan emosi dan religiusitas terhadap prestasi belajar pada anak 

tuna laras. 

5. Mengetahui aspek kestabilan emosi yang dominan pengaruhnya terhadap 

prestasi belajar pada anak tuna laras. 

6. Mengetahui aspek religiusitas yang dominan pengaruhnya terhadap prestasi 

belajar pada anak tuna laras 

7. Tingkat kestabilan emosi, religiusitas dan prestasi belajar pada subjek 

penelitian. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Segi teoritis 

Bagi ilmuwan bidang psikologi keluarga dan psikologi pendidikan hasil-hasil 

penelitian ini akan memberikan gambaran dan informasi serta menambah 

khasanah penelitian khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara kestabilan 

emosi dan religiusitas dengan prestasi belajar pada anak tuna laras  

2. Segi praktis 

a. Bagi orangtua, penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran 

bagaimana perhatian yang harus diberikan kepada anak sehingga anak akan 

memiliki kestabilan emosi, religiusitas dan prestasi belajar yang tinggi. 

b. Bagi pihak sekolah dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran 

pada kepala sekolah maupun guru-guru pengajar dan juga guru bimbingan 

penyuluhan agar mampu mengusahakan kondisi-kondisi, menciptakan 

pembiasaan (conditioning), yang menunjang bagi berkembangnya kestabilan 

emosi, religiusitas dan peningkatan prestasi belajar 
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