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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini Indonesia sebagai salah satu negara berkembang telah didera 

oleh berbagai keterpurukan, yang diantara penyebab keterpurukan tersebut 

terjadi karena kekeliruan dalam menyelenggarakan sistem pendidikan 

nasionalnya. Banyak hal yang terkait dengan permasalahan ini, diantaranya 

adalah kualitas guru dan siswa yang mesing-masing memberi peran serta 

dalam terciptanya generasi yang berkualitas untuk bangsa ini. Setiap negara 

dan bangsa mempunyai harapan dan cita-cita masa kini dan masa yang akan 

datang. Cita-cita suatu Negara biasanya terumuskan dalam dasar Negara dan 

Undang-Undang Pendidikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan kualitas manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi 

pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, 

produktif, dan sehat jasmani dan rohani (UU. No 20 Tahun 2003). 

Untuk mewujudkan tujuan npendidikan nasional tersebut perlu 

diusahakan pengembangan sumber daya manusia dengan jalan meningkatkan 

kualitas pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk 

membantu manusia dalam mengembangkan dirinya sehingga mampu 

menghadapi setiap perubahan yang terjadi dalam rangka pembangunan 

manusia seutuhnya.  
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Pendidikan secara umum dimaksudkan untuk mempersiapkan para 

peserta didik untuk dapat memperoleh sukses dalam karir dan 

kehidupan pribadi, serta mampu berpartisipasi di dalam pembangunan 

masyarakat (Soemanto, 2003: 1). 

Proses pendidikan khususnya di Indonesia selalu mengalami 

penyempurnaan yang nantinya akan menghasilkan suatu pendidikan yang 

berkualitas. Proses belajar baik disekolah maupun di luar sekolah merupakan 

proses yang sifat perubahannya menyeluruh (Nasution dalam Rahman 2004: 

77). Para pengelola pendidikan telah melakukan yang terbaik dalam rangka 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Hal ini merupakan langkah awal 

untuk memperoleh kualitas sumber daya manusia. Rendahnya mutu 

pendidikan dapat dilihat dari banyaknya siswa yang memperoleh nilai tinggi 

tetapi kurang mampu menerapkan perolehannya baik berupa pengetahuan, 

keterampilan maupun sikap. 

Pengaruh pendidikan dapat dirasakan secara langsung dalam 

perkembangan serta kehidupan masyarakat dan kehidupan setiap 

individu, diantaranya pendidikan harus mampu mengembangkan 

potensi masyarakat, menumbuhkan kemauan, serta mampu 

membangkitkan semangat generasi bangsa untuk menggali berbagai 

potensi dan mengembangkan secara optimal (Mulyasa, 2005: 3).  

Sebuah anggapan umum  yang berkembang diungkapkan Rahman 

(2004:78) bahwa makna  kecerdasan / intelegensi yang dimiliki oleh siswa 

sebatas hanya kecerdasan matematis logis dan linguistik. Binet dalam buku 

Winkel (2009: 529)  hakikat intelegensi / kecerdasan adalah kemampuan 

untuk menetapkan dan memepertahankan suatu tujuan, untuk mengadakan 

penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan itu, dan untuk menilai keadaan 

diri secara kritis dan obyektif. Kecerdasan ini biasanya diukur melalui tes IQ. 
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Maka untuk berhasil dalam belajar dan memperoleh prestasi yang tinggi 

seseorang anak harus memiliki tingkat IQ yang tinggi (Intelligence Quotient). 

IQ merupakan bekal potensial yang memudahkan dalam belajar dan pada 

akhirnya akan menghasilkan prestasi yang baik. Namun pada kenyataannya, 

di dalam sebuah lembaga pendidikan formal (sekolah) sering ditemukan 

siswa yang tidak meraih prestasi sesuai dengan tingkat IQ-nya. Ada siswa 

dengan tingkat IQ yang tinggi namun meraih preatasi yang tidak memuaskan. 

Keadaan sebaliknya, siswa yang mamiliki IQ rata-rata justru dapat meraih 

prestasi yang baik. Hal ini bisa disebabkan oleh keadaan persaingan yang 

ketat antar siswa. Keadaan ini akan mendesak siswa ke kemampuan 

terbaiknya, mengerahkan tenaganya untuk bertahan dan mencapai prestasi 

terbaiknya. 

Daniel Goleman adalah ahli psikologi yang mempopulerkan istilah 

“kecerdasan emosional” atau yang lebih dikenal dengan sebagai EQ 

(Emotional Quotient). Kecerdasan emosional atau Emotional Ouotient (EQ) 

yakni kemampuan memotivasi diri, mengatasi frustasi, mengontrol desakan 

hati, mengatur suasana hati (mood), berempati serta kemampuan bekerja 

sama. Kualitas kecerdasan emosional seseorang antara lain kemampuan untuk 

memotivasi diri sendiri, sehingga seseorang dapat memiliki kemandirian, 

kemauan yang keras untuk melibatkan diri dengan orang lain, kemampuan 

untuk menyelesaikan masalah, ketekunan, mampu mengendalikan dorongan 

hati, pandai menyesuaikan diri, tidak mudah putus asa, mampu 
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mengkondisikan suasana hati dan keinginan untuk berkreasi, serta adanya 

keramahan dan sikap hormat. 

Emosi berperan besar terhadap suatu tindakan bahkan dalam 

pengambilan keputusan “rasional”. Kecerdasan emosional tinggi akan 

membantu individu dalam mengatasi konflik secara tepat dan menciptakan 

kondisi belajar yang menggairahkan sehingga menghasilkan prestasi belajar 

yang tinggi pula. Sedangkan kecerdasan emosional yang rendah akan 

berdampak buruk pada mereka, karena individu kurang dapat mengambil 

keputusan secara rasional dan tidak bisa menghadapi konflik secara tepat. 

Penemuan ilmu jiwa memperkenalkan pola-pola perkembangan anak yang 

telah mengantar kita pada peningkatan pemberian penghargaan terhadap 

pendidikan sebagai suatu proses aktif yang penting yang membawa kita pada 

suatu masalah ruwet tidak saja mengenai kesanggupan anak untuk berusaha, 

akan tetapi juga tentang reaksi-reaksi emosinya terhadap bahan-bahan 

pelajaran.  

Belajar harus diberi motivasi dengan berbagai cara sehingga minat 

yang sangat dipentingkan dalam belajar itu dibangun dari minat yang telah 

ada dalam diri anak. Pendidikan harus memberi kesempatan yang baik 

dengan memberi motivasi dengan berbagai cara sehingga pelajar-pelajar 

jangan tinggal dalam penguasaan yang esensial secara minimal, melainkan 

harus diberi stimuli untuk berusaha sampai batas akhir kemampuan yang 

dimilikinya. Dalam kenyataannya motif setiap orang dalam belajar dapat 
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berbeda satu sama lain. Ada siswa yang rajin karena ingin menambah ilmu 

pengetahuan, ada pula siswa yang belajar karena takut dimarahi orang tua. 

Adanya perbedaan motivasi tersebut dipengaruhi oleh motivasi intrinsik yang 

muncul dalam diri sendiri tanpa dipengaruhi oleh sesuatu diluar dirinya dan 

motivasi ekstrinsik yang muncul dalam diri seseorang karena adanya 

pengaruh dari luar seperti guru, orang tua dan lingkungan sekitarnya. 

Menurut Mc. Donald dalam Hamalik (2001: 158) “Motivasi adalah 

perubahan energi dalam diri pribadi seseorang yang ditandai dengan 

timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan”. Seseorang yang 

motivasinya besar akan menampakkan minat, perhatian, konsentrasi penuh, 

ketekunan tinggi serta berorientasi pada prestasi tanpa mengenal perasaan 

bosan, jenuh, apalagi menyerah. Sebaliknya siswa yang rendah motivasinya 

akan terlihat acuh tak acuh, cepat bosan, mudah putus asa dan berusaha 

menghindar dari semua kegiatan. Dalam kaitannya dengan kegiatan belajar, 

motivasi erat hubungannya dengan kebutuhan aktualisasi diri sehingga 

motivasi yang paling mewarnai kebutuhan siswa dalam belajar adalah 

motivasi belajar untuk mencapai prestasi tinggi. Seorang siswa dapat belajar 

secara efisien jika ia mempunyai kehendak atau keinginan secara wajar. Hal 

ini memungkinkan jika siswa tersebut memiliki motivasi untuk belajar. 

Apabila motivasi itu timbul dari dalam diri siswa akan lebih stabil dan 

mantap dibandingkan dengan motivasi karena pengaruh lingkungan. Hal ini 

dikarenakan jika lingkungan yang menimbulkan motivasi itu berubah maka 

kemungkinan motivasi belajar seseorang itu juga akan mengalami perubahan.  
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Demikian pula apabila lingkungan yang mempengaruhi siswa tersebut 

hilang, maka dimungkinkan akan berakibat hilangnya motivasi belajar siswa 

yang bersangkutan. Motivasi belajar siswa sangat mempengaruhi prestasi 

belajar anak yang bersangkutan sebagai siswa. Agar mengerti motivasi-

motivasi yang ada dalam diri manusia diperlukan suatu pemahaman yang 

sungguh-sungguh dari dasar keinginan-keinginan yang timbul pada semua 

manusia yang normal. Motivasi timbul dari dorongan-dorongan yang asli atau 

perhatian yang diinginkan, adalah suatu tenaga yang dinamik yang 

mempengaruhi pikiran, emosi dan tingkah laku. Motivasi yang diberikan 

hadiah-hadiah dapat memberikan kemajuan-kemajuan tertentu. Motivasi 

memberi petunjuk pada tingkah laku, dimana motivasi sebagai pemberi 

energi, penyeleksi dan penggerak dari kegiatan-kegiatan adalah sangat erat 

kaitannya dengan perhatian dan sikap. Motivasi merupakan suatu proses 

psikologis yang mencerminkan sikap, kebutuhan, persepsi dan keputusan 

yang terjadi pada seseorang. Seseorang berhasil dalam belajar karena 

dorongan hatinya yang menyuruhnya untuk belajar (Sardiman, 2002: 73). 

Melihat peran pentingnya kecerdasan emosional dan motivasi belajar 

siswa terhadap prestasi belajar, maka dalam penelitian ini penulis tertarik 

untuk meneliti: “PRESTASI BELAJAR IPS DITINJAU DARI 

KECERDASAN EMOSIONAL DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA 

KELAS VII SMP NEGERI 1 KALIJAMBE SRAGEN TAHUN AJARAN 

2011/2012”.   
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B. Identifikasi masalah 

Bertolak dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, ada beberapa 

masalah yang berkaitan dengan kecerdasan emosional dan motivasi belajar 

siswa bagi prestasi belajar. Adapun masalah-masalah tersebut diidentifikasi 

sebagai berikut: 

1. Ketidakmerataan hasil prestasi belajar siswa kelas VII pada ujian akhir 

semester genap tahun ajaran 2011/2012 dalam mata pelajaran IPS. 

2. Tingkat kecerdasan emosional dan motivasi belajar yang berbeda pada 

tiap siswa dalam mata pelajaran IPS. 

C. Pembatasan masalah 

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan penafsiran yang 

berbeda-beda pada persoalan pokok serta untuk mendukung hasil yang 

terbaik, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Didalam penelitian ini penulis akan meneliti peran kecerdasan emosional 

dan motivasi belajar siswa kelas VII dalam mata pelajaran IPS di SMP 

Negeri 1 Kalijambe Sragen. 

2. Peran kecerdasan emosional dan motivasi belajar yang diteliti adalah 

dalam mata pelajaran IPS saja. 

3. Pedoman dalam meneliti peran kecerdasan emosional dan motivasi 

belajar tersebut ialah hasil evaluasi belajar siswa akhir semester genap 

tahun ajaran 2011/2012. 
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D. Perumusan Masalah  

Adapun perumusan masalah dalam penelitian yang dijabarkan secara 

spesifik sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh yang signifikan kecerdasan emosional terhadap 

prestasi belajar IPS? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan motivasi belajar siswa terhadap 

prestasi belajar IPS? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan secara bersama-sama kecerdasan 

emosional dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar IPS? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi 

belajar IPS kelas VII SMP Negeri I Kalijambe Sragen Tahun Ajaran 

2011/2012? 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

IPS kelas VII SMP Negeri I Kalijambe Sragen Tahun Ajaran 2011/2012? 

3. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar IPS kelas VII SMP Negeri I Kalijambe Sragen 

Tahun Ajaran 2011/2012? 
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F. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat secara umum, penelitian ini memberikan sumbangan 

pada dunia pendidikan mengenai peran yang dijalankan oleh kecerdasan 

emosional dan motivasi belajar siswa dalam pengaruhnya terhadap 

prestasi belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai masukan bagi guru dan sekolah dalam mengatasi masalah 

ketidakmerataan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPS. 

b. Memberikan pengalaman langsung bagi siswa sebagai obyek 

penelitian, sehingga siswa diharapkan memperoleh pengalaman 

tentang pentingnya kecerdasan emosional dan motivasi belajar dalam 

menentukan prestasi belajar, khususnya dalam mata pelajaran IPS. 

c. Sebagai bahan acuan, perbandingan ataupun referensi bagi para 

peneliti yang melakukan penelitian sejenis. 
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G. Sistematika Skripsi  

Sistematika merupakan isi yang ada dalam penelitian yang akan 

dilakukan. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang pengertian pengertian prestasi belajar, 

pengertian kecerdasan emosional, dan pengertian motivasi 

belajar, indikator penelitian, pengaruh kecerdasan emosional, 

dan motivasi belajar dalam menentukan prestasi belajar IPS, 

faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, kerangka 

berfikir, serta hipotesis penelitian. 

BAB III        METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang tempat penelitian, jenis  dan 

rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi, 

sampel, dan sampling, sumber data, teknik pengumpulan data uji 

instrumen pengumpulan data, uji prasyarat analisis, serta teknik 

analisis data. 
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BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum obyek 

penelitian, struktur organisasi, pengujian instrumen penelitian, 

hasil pengujian prasyarat analisis, penyajian data, analisis data, 

pengujian hipotesis, serta pembahasan. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




