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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar belakang Masalah 

Pemerintah saat ini telah menetapkan sebuah aturan baru dalam dunia 

pendidikan di Indonesia, yaitu berupa standar nilai kelulusan siswa dari Sekolah 

Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan (SMA/SMK) dengan 

nilai minimal tertentu yang ditentukan pemerintah. Tujuannya yaitu untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia pada umumnya dan kualitas siswa 

di Indonesia pada khususnya (Peraturan Pendidikan Nasional, 2006). Hal ini 

menyebabkan seorang siswa dituntut untuk lebih giat dalam belajar agar dapat 

mencapai nilai standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melanjutkan 

pendidikan. Tanggung jawab siswa untuk mencapai nilai yang ditentukan perlu 

dukungan dari orang-orang sekitar siswa, antara lain guru sebagai pendidik di 

sekolah dan orang tua sebagai orang terdekat dalam keluarga sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Prestasi merupakan suatu usaha yang telah dilaksanakan menurut batas 

kemampuan dari pelaksanaan suatu usaha tersebut. Prestasi yang dimaksud tidak 

lain adalah kemampuan keterampilan dan sikap seseorang dalam menyesuaiakan 

suatu hal. Dalam hal ini prestasi hanya dibatasi dalam bidang pendidikan, 

khususnya pengajaran (Arifin, 2003).  

Prestasi belajar merupakan tujuan pembelajaran di suatu lembaga 

pendidikan. Secara nasional tujuan pembelajaran dibakukan dalam kurikulum. 
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Sedangkan tujuan tiap-tiap lembaga dan materi pelajaran ditentukan oleh lembaga 

yang bersangkutan.  Lembaga pendidikan satu dengan lembaga pendidikan 

lainnya ada perbedaan tergantung dari visi dan misi masing-masing lembaga.  

Budiyanto (2008) berpendapat bahwa sebagian prestasi belajar siswa pada 

saat-saat sekarang banyak menurun, kurang memuaskan. Banyak faktor yang 

mempengaruhi turunnya prestasi belajar, terutama faktor dari siswa itu sendiri. 

Seperti saat ini banyak hiburan elektronik yang menawarkan berbagai fasilitas 

hiburan yang menyebabkan siswa mengabaikan tanggung jawab untuk belajar, 

siswa lebih suka dengan hiburannya. Dari pihak keluarga kurang perhatian, 

keadaan ekonomi yang sulit memaksa orang tua sibuk mencari penghasilan untuk 

mencukupi kebutuhan keluarga sehingga kurang perhatian pada anak. Dari 

pemerintah dengan kebijakan yang kurang tepat, seperti biaya sekolah yang tinggi 

sehingga hanya orang-orang tertentu yang dapat bersekolah dengan sarana yang 

memadai. Termasuk siswa di Pesantren Sunan Pandanaran, Yogyakarta.  

Pesantren Sunan Pandanaran, Yogyakarta memiliki visi: mata ”Cendiqia”, 

mandiri, berprestasi, cerdas, dan berkepribadian Qur’ani. Adapun misinya, yaitu: 

(1) Menyelenggarakan pendidikan yang kreatif, inovatif, dan berbudaya 

pesantren. (2) Menyelenggarakan pendidikan pesantren dengan berfaham Ahl 

Sunnah wal Jama’ah (3) Menyelenggarakan kegiatan ibadah dan ilmu 

pengetahuan. Bentuk jenjang pendidikan yang diselenggarakan Pondok Pesantren 

Sunan Pandanaran kepada masyarakat adalah: (1) Program Tahfidz Al-Qur’an, (2)  

TK Sunan  Pandanaran, (3)  Madrasah  Ibtidaiyyah Sunan Pandanaran, (4) 

Madrasah Tsanawiyyah Sunan Pandanaran, (5) Madrasah Aliyah  Sunan 
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Pandanaran, (6) Program  Santri Mandiri, (7)  Asrama Mahasiswa dan Mahasiswi, 

(8) Majelis Ta’lim al- Jauharoh, (9) Majelis Mujahadah Kamis Wage, dan (10) 

Yayasan Bimbingan Haji (YBH) Sunan Pandanaran. 

Dari program pendidikan setingkat SD (Madrasah  Ibtidaiyyah Sunan 

Pandanaran/MI), SMP (Madrasah Tsanawiyyah Sunan Pandanaran/MTs), SMA 

(Madrasah Aliyah  Sunan Pandanaran/MASPA), dan Perguruan Tinggi 

(Mahasiswa dan Mahasiswi Sunan Pandanaran) dilihat dari hasil tes yang 

diselenggarakan menunjukkan pendidikan di SMP (Madrasah Tsanawiyyah Sunan 

Pandanaran) dalam prestasi belajar menurun. Penurunan prestasi pelajar siswa 

MTs yang paling tinggi presentasenya. MI ada penurun sebesar 5 %, MTs 

penurun sebesar 17%, MASPA naik 4%, dan PT naik sebesar 6%. Atas dasar data 

penurunan prestasi belajar terbesar yang diperoleh di tingkat MTs ini, maka 

subjek dalam penelitian dipilih siswa tingkat MTs karena sesuai dengan salah satu 

variabel dari judul penelitian yaitu prestasi belajar.   

Mustakim (2003) berpendapat bahwa pada dasarnya keberhasilan belajar 

ditentukan oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal yaitu minat, bakat, 

inteligensi, motivasi, dukungan keluarga, fasilitas belajar dan sebagainya. Di 

tambahkan oleh Kartika (2004) bahwa ada beberapa masalah yang berkaitan 

dengan prestasi belajar seseorang antara lain: tingkat kecerdasan, minat, bakat, 

motivasi lingkungan (fisik maupun sosial), dukungan keluarga dan masih banyak 

lagi masalah yang ditemukan berkaitan dengan prestasi belajar siswa. 

Faktor prestasi belajar menurun yang berasal dari siswa, adalah faktor 

intelektual dan non intelektual. Ahmadi dan Supriyono (2001) berpendapat bahwa 
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faktor kecerdasan, berbagai macam daya jiwa erat bersangkutan didalamnya 

(ingatan, fantasi, minat dan sebagainya yang turut mempengaruhi inteligensi 

seseorang) dan faktor non intelektual, yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu 

seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi dan penyesuaian diri. 

Faktor intelektual dan non intelektual tersebut mempunyai kaitan yang erat 

dengan kecerdasan emosi seorang individu.   

Dikatakan oleh Kepala Sekolah di MTs bahwa penurunan prestasi belajar 

dari MI ke MTs sering terjadi. Hal ini dikarenakan sehubungan dengan 

perkembangan siswa dari masa anak-anak ke masa remaja. Siswa MTs yang 

sudah mulai menginjak masa remaja lebih sulit diatur dari pada siswa MI.  Searah 

dengan pendapat di atas, Panuju dan Umami (2000) menyatakan bahwa fase pra 

remaja umur 12-15 tahun dan fase remaja akhir umur 15-18 tahun adalah masa 

dalam diri anak sering timbul pertanyaan “siapa saya ini”, “bagaimana saya” dan 

berbagai pertanyaan yang intinya mengenai dirinya sendiri atau dapat dikatakan 

remaja mencari identitas diri karena ada perubahan fisik dalam dirinya. Remaja 

sering menemui berbagai permasalahan dalam kehidupan, seperti pencarian akan 

makna mengenai suatu hal dan remaja ingin mendapatkan kepastian tentang arti 

atau makna segala sesuatu dari jawaban-jawaban yang diperoleh. Karena 

banyaknya permasalahan yang ditemui oleh remaja menimbulkan motivasi belajar 

menurun diikuti dengan penurunan prestasi belajar.  

Penurunan prestasi belajar siswa MTs yang disebabkan adanya 

permasalahan pada diri remaja menimbulkan kondisi psikis siswa terganggu.  
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Kondisi psikis merupakan alam pikiran, emosi dan kondisi kejiwaan 

seseorang. Emosi sebagai suatu kondisi dalam diri seseorang yang mencerminkan 

reaksi-reaksi tertentu terhadap stimulus yang diterima. Emosi seseorang dapat 

mencerminkan apa yang sedang dipikirkan, dirasakan, dan dihayati.  Emosi tidak 

hanya memberi kontribusi terhadap intelegensi, tetapi juga keseluruhan kehidupan 

manusia. Tingginya kemampuan seseorang untuk mengenali dan memantau emosi 

pribadi dan orang lain, mampu membedakan dan menggunakannya sebagai 

informasi untuk pengarahan pikiran dan tindakan seseorang, sangat penting bagi 

penentu kesuksesan hidup seseorang (Fatimah, 2006). 

Kecerdasan emosi di usia anak-anak dan remaja bersifat tidak stabil. 

Bisono (2006) berpendapat bahwa kecerdasan emosi yang terjadi pada anak-anak 

dan remaja tidak stabil dipengaruhi oleh perkembangan mental psikis yang belum 

mencapai kedewasaan, baru menuju pada proses kedewasaan sehingga ada 

kemungkinan besar anak-anak dan remaja kurang dapat mengendalikan emosi 

yang dimiliki. Akibat remaja atau siswa yang kurang mampu mengendalikan 

emosi akan menemui berbagai permasalahan dalam hidup. 

Agustian (2001) mengartikan kecerdasan emosi dalam agama adalah 

kemampuan merasakan, memahami dan secara efektif menerapkan daya kepekaan 

emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi dan pengaruh manusia. Emosi 

adalah bahan bakar yang tidak tergantikan oleh apa pun bagi otak agar mampu 

melakukan penalaran yang tinggi. Kecerdasan emosional spiritual di pesnatren 

membuat individu mengenal sifat-sifat mulia Allah dan dapat memiliki sikap 

konsistensi (istiqamah), kerendahan hati (tawadu’), berusaha  dan  berserah diri 



 

6

(tawakal), totalitas (kaffah), keseimbangan (tawazun), integritas dan 

penyempurnaan (ikhsan) dan ketulusan (sincerity). Kecerdasan emosi diungkap 

melalui aspek-aspek berdasarkan pendapat Salovey (dalam Goleman, 2001) yang 

meliputi: kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan 

sosial. Aspek kesadaran diri, motivasi, dan empati akan membantu siswa dalam 

meningkatkan prestasi belajar, sedangkan pengaturan diri dan keterampilan akan 

membantu siswa dalam menentukan cara belajar yang optimal.   

Di Pesantren dalam mencerdaskan emosi spiritual siswa dilakukan dengan 

cara siswa di asramakan guna memperbanyak waktu dalam pendidikan 

keagamaan. Pendidikan di Pesantren dalam pembelajarannya berdasar pada kitab 

kuning. Kitab kuning yaitu himpunan modifikasi tata nilai yang dianut masyarakat 

Pesantren. Kitab kuning merupakan pedoman yang sah dan relevan. Sah dalam 

arti bersumber dari kitab dan sunnah Nabi serta relevan dalam arti tetap sesuai 

dengan untuk kehidupan di zaman sekarang (Zakiyah dan Faturrochman, 2004).  

Di sisi lain, prestasi belajar siswa tidak optimal karena kebiasaan belajar 

yang kurang tepat. Sugema (2000) berpendapat bahwa sesuai prinsip belajar, 

prestasi belajar yang tinggi dapat dicapai apabila siswa memiliki kebiasaan belajar 

yang baik, waktu belajar yang teratur dan strategi belajar yang tepat. Begitu juga 

sebaliknya, siswa dapat berprestasi rendah jika tidak memiliki strategi belajar 

yang tepat dan tidak disiplin dalam belajar. Salah satu persoalan hidup sehari-hari 

yang ditemui oleh siswa adalah cara belajar. Cara belajar siswa ada perubahan 

sebelum masuk pendidikan pondok pesantren berpengaruh terhadap hasil prestasi 

belajar.  
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Permasalahan menurunnya prestasi belajar siswa, kurangnya kemampuan 

siswa dalam mengendalikan kecerdasan emosi, dan persepsi negatif orang tua atau 

anak terhadap cara belajar di pesantren merupakan masalah yang menarik untuk 

diteliti. Searah dengan uraian di atas timbul permasalahan dalam peneltian, yaitu 

“Apakah ada hubungan antara kecerdasan emosi dan cara belajar dengan prestasi 

belajar pada siswa kelas VII MTs di Pesantren Pandanaran Yogyakarta?”  

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, dipilih judul 

penelitian: “Hubungan Antara Kecerdasan Emosi dan Cara Belajar dengan 

Prestasi Belajar Pada Siswa di Pesantren Pandanaran Yogyakarta. 

 

B.   Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara kecerdasan emosi dan cara belajar dengan prestasi belajar 

pada siswa.  

2. Hubungan antara kecerdasan emosi dengan prestasi belajar pada siswa. 

3. Hubungan antara cara belajar dengan prestasi belajar pada siswa. 

4. Sumbangan efektif kecerdasan emosi dan cara belajar dengan prestasi belajar 

pada siswa. 

5. Tingkat prestasi belajar siswa 

6. Tingkat kecerdasan emosi 

7. Tingkat cara belajar  
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C. Manfaat Penelitian 

Semua kegiatan penelitian yang dilakukan pada hakekatnya mempunyai 

manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1.   Manfaat Teoritis  

Sebagai  tambahan  khasanah   ilmu   pengetahuan   dalam   bidang   

psikologi pendidikan dan agama. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan tentang 

pentingnya hubungan prestasi belajar dan kecerdasan emosi dengan cara 

belajar.  

b. Bagi  lembaga pendidikan pondok pesantren, dapat lebih memperhatikan 

pribadi dan perilaku siswa sehingga dapat mengarahkannya pada tindakan-

tindakan positif sesuai dengan budaya yang diterapkan di lembaga.   

c. Bagi guru, sebagai tambahan pengetahuan untuk memahami  pribadi siswa 

dan membantu siswa untuk dapat mengendalikan dan memanfaatkan 

kecerdasan emosi sehingga dapat mengikuti budaya pendidikan di pondok 

pesantren sebagai tempat untuk menuntut ilmu.  

d. Bagi orang tua, sebagai tambahan informasi bahwa pendidikan pondok 

pesantren  memiliki  karakteristik  yang  berbeda  dengan  sekolah  umum dan  

diharapkan tidak ragu-ragu memasukkan anak-anaknya di pondok pesantren 

dan memiliki persepsi positif terhadap budaya pendidikan di pondok 

pesantren. 
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e. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemahaman terhadap arti pentingnya hubungan antara prestasi belajar dengan 

kecerdasan emosi dan cara belajar sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan 

kajian penelitian selanjutnya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




