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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dunia pendidikan masa kini mengenal tiga kompetensi penting yang harus 

dimiliki oleh seorang siswa setelah mengalami proses pendidikan yaitu, aspek 

kognitif (pengetahuan umum), psikomotor (praktek), dan afektif (sikap diri). 

Menurut Suyanto & Djihad (Rahman, 2004: 73), proses pendidikan kita saat 

ini terlalu mementingkan perkembangan aspek kognitif pada tataran 

pengetahuan dengan mengabaikan persoalan kreativitas. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa proses pembelajaran di sekolah-sekolah lebih 

menekankan pada perkembangan dua jenis kecerdasan, yakni kecerdasan 

linguistik dan kecerdasan matematis-logis. Praktek nyata tersebut 

bertentangan dengan teori unsur kecerdasan yang ada dalam setiap individu.  

Sebagian besar para ahli psikologi mengatakan bahwa otak kanan 

merupakan pengendali kecerdasan emosional atau Emotional Quotient (EQ) 

yang memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan. As’adi 

mengatakan bahwa “Kecerdasan emosional dapat juga diartikan sebagai 

kemampuan mental yang membantu mengendalikan dan memahami perasaan 

diri sendiri dan orang lain, yang menuntun menuju kemampuan untuk 

mengatur perasaan-perasaan tersebut” (Muhammad, 2010: 39-40). Menurut 

Goleman (2001) kecerdasan tidak hanya diukur dari IQ saja. Keberhasilan 
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prestasi belajar terhitung hanya 20% merupakan kontribusi dari IQ dan 

sisanya untuk kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional memiliki 

kontribusi yang besar terhadap prestasi belajar siswa. Pada kenyataannya, 

sistem pendidikan sering mengedepankan pencapaian nilai akademik yang 

merupakan gambaran dari tingkatan kecerdasan intelektual. Meski dalam 

kurikulum sudah dicantumkan aspek afektif yang berhubungan erat dengan 

kecerdasan emosional, namun jarang ditemui mata pelajaran khusus yang 

mengajarkan tentang penanaman kecerdasan emosional, misalnya 

mengajarkan tentang integritas, kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, 

ketahanan mental, kebijaksanaan dan penguasaan diri (Agustian, 2007: 6). 

Pendidikan di sekolah bukan hanya perlu mengembangkan rational 

intelligence yaitu model pemahaman yang lazimnya dipahami siswa saja, 

melainkan juga perlu mengembangkan kecerdasan emosional siswa sebagai 

penyelaras. 

Selain kecerdasan emosional, motivasi belajar juga merupakan komponen 

penting dalam menentukan prestasi belajar. Pada dasarnya motivasi adalah 

dorongan untuk berperilaku. Motivasi merupakan suatu proses psikologis 

yang mencerminkan sikap, kebutuhan, persepsi, dan keputusan yang terjadi 

pada diri seseorang. Seseorang berhasil dalam belajar karena dorongan hatinya 

yang memacunya untuk belajar. Hasil belajar akan optimal jika ada motivasi 

yang tepat. Oleh karena itu, proses pembelajaran juga harus menjadi suatu hal 

yang menyenangkan bagi siswa. Guru sebisa mungkin menciptakan suasana 

belajar yang menarik bagi siswa sehingga, siswa memiliki rasa ketertarikan 
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yang tinggi serta dorongan belajar yang kuat atau bisa disebut sebagai 

motivasi sehingga, dalam proses pembelajaran guru perlu memberikan suatu 

motivasi yang positif pada siswa untuk menimbulkan minat belajar. Namun, 

terdapat beberapa guru dalam proses pembelajaran tidak memberikan suatu 

motivasi yang positif dan hanya melihat aspek nilai hasil belajar saja. 

Kecerdasan emosional memotivasi seseorang untuk melakukan segala hal 

maka imajinasi dan kreativitas yang telah terbentuk akan memacu siswa untuk 

berfikir tingkat tinggi. Kecerdasan emosional akan mengembangkan 

kreativitas dan imajinasi terlebih dahulu, maka ketika siswa belajar 

matematika akan menunjukkan hasil yang jauh lebih baik (Muhammad, 2010: 

17). Dalam memotivasi, sesorang dituntun melakukan suatu aktivitas untuk 

dirinya sendiri karena ingin mendapatkan kesenangan dari pelajaran. 

Terkadang muncul rasa malas yang timbul dalam siswa dapat disebabkan 

karena tidak adanya motivasi diri. Motivasi ini kemungkinan belum tumbuh 

dikarenakan belum terbentuknya kecerdasan emosional secara benar, sehingga 

mengakibatkan rendahnya prestasi belajar. 

Melihat peran pentingnya kecerdasan emosional dan motivasi belajar 

siswa bagi prestasi belajar, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk 

meneliti pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi belajar terhadap 

prestasi belajar matematika siswa kelas IX SMA Negeri 1 Bangsri tahun 

ajaran 2011/2012. 
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B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas identifikasi 

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran di sekolah-sekolah lebih menekankan pada 

perkembangan dua jenis kecerdasan, yakni kecerdasan linguistik dan 

kecerdasan matematis-logis.  

2. Jarang ditemui mata pelajaran khusus yang mengajarkan tentang 

penanaman kecerdasan emosional yang dibutuhkan sebagai penyelaras. 

3. Dalam proses pembelajaran guru jarang memberikan suatu motivasi yang 

positif untuk menimbulkan minat belajar dan hanya melihat aspek kognitif 

sebagai nilai hasil belajar saja. 

4. Rendahnya prestasi belajar matematika dikarenakan belum terbentuknya 

kecerdasan emosional secara benar untuk memotivasi diri.  

 

C. Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang di atas, agar masalah yang diteliti tidak 

meluas, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah sesuai dengan judul, penelitian ini hanya membahas 

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar matematika dibatasi pada 

kecerdasan emosional dan motivasi belajar pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Bangsri tahun ajaran 2011/2012. 
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D. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar 

matematika? 

2. Adakah pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika? 

3. Adakah pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi belajar secara 

bersama-sama terhadap prestasi belajar matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah 

1. Mengidentifikasi, menggambarkan dan mengkaji pengaruh kecerdasan 

emosional terhadap prestasi belajar matematika. 

2. Mengidentifikasi, menggambarkan dan mengkaji pengaruh motivasi 

belajar terhadap prestasi belajar matematika. 

3. Mengidentifikasi, menggambarkan dan mengkaji pengaruh kecerdasan 

emosional dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

 Manfaat secara umum, penelitian ini memberikan sumbangan pada 

dunia pendidikan mengenai : 

a. Pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar 

matematika. 
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b. Pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika. 

c. Pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi belajar secara 

bersama-sama terhadap prestasi belajar matematika.  

2. Manfaat Praktis  

a. Memberikan informasi kepada guru mengenai kondisi peserta 

didik sebagai acuan dalam menentukan sikap pada proses 

pembelajaran khususnya pada mata pelajaran matematika. 

b. Memberikan pengalaman langsung pada siswa sebagai objek 

penelitian, sehingga diharapkan siswa memperoleh pengalaman 

tentang pentingnya kecerdasan emosional dan motivasi belajar 

dalam menentukan prestasi belajar, khususnya dalam mata 

pelajaran matematika.  

c. Sebagai bahan acuan, perbandingan ataupun referensi bagi para 

peneliti yang melakukan penelitian yang sejenis.  

 

G. Definisi Istilah 

1. Kecerdasan Emosinal 

Kecerdasan emosional atau Emotional Intelligence (EI) merupakan 

sebagai kemampuan mental yang membantu mengendalikan dan 

memahami perasaan diri sendiri dan orang lain, yang menuntun menuju 

kemampuan untuk mengatur perasaan-perasaan tersebut. 
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2. Motivasi Belajar 

 Motivasi belajar adalah pendorong seseorang untuk belajar. 

Motivasi timbul karena adanya keinginan atau kebutuhan-kebutuhan 

dalam diri seseorang.  

3. Prestasi Belajar Matematika 

 Prestasi belajar matematika adalah suatu bukti keberhasilan dicapai 

siswa setelah melalui proses belajar mengajar matematika yang 

menunjukkan kecakapan–kecakapan siswa dalam menguasai materi 

pelajaran matematika dimana bukti tersebut dapat diwujudkan.  

 

 


