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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi 

perkembangan dan perwujudan diri individu, terutama bagi pembangunan bangsa 

dan negara. Tujuan pendidikan pada umumnya ialah menyediakan lingkungan 

yang memungkinkan anak didik untuk mengembangkan bakat dan 

kemampuannya secara optimal, sehingga dia dapat mewujudkan dirinya dan 

berfungsi sepenuhnya, sesuai dengan kebutuhan pribadinya dan kebutuhan 

masyarakat. Pengembangan kualitas sumber daya manusia pada dasarnya terletak 

dalam hal, penemukenaan dan pengembangan bakat-bakat unggul dalam berbagai 

bidang, dan pemupukan dan pengembangan kreativitas yang dimiliki setiap orang 

yang perlu ditemukenali dan dirangsang sejak dini.  

Setiap orang mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda-beda dan 

karena itu membutuhkan pendidikan yang berbeda-beda pula. Pendidikan 

bertanggung jawab untuk memandu (yaitu mengidentifikasi dan membina) serta 

memupuk (yaitu mengembangkan dan meningkatkan) bakat tersebut, termasuk 

dari mereka yang berbakat istimewa atau memiliki kemampuan dan kecerdasan 

luar biasa. Dulu orang biasanya mengartikan “anak berbakat” sebagai anak yang 

memiliki tingkat kecerdasan (IQ) yang tinggi. Namun sekarang makin disadari 

bahwa yang menentukan keberbakatan bukan hanya inteligensi (kecerdasan) 

melainkan juga kreativitas (Munandar, 1999). Kreativitas yang sangat tinggi 

disertai dengan rasa ingin tahu yang besar dan haus akan tantangan berfikir 

membuat anak berbakat gemar melakukan eksplorasi (Dias Tuti, 2006). 



Masyarakat tidak dapat membiarkan potensi-potensi ini terabaikan karena 

merupakan aset dalam dunia pendidikan. 

Dalam PP Nomer 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Keputusan 

Mendikbud Nomor 0487/U/1992 untuk Sekolah Dasar, SMP dan SMA. Dalam 

Keputusan Mendikbud tersebut pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa : Pelayanan 

pendidikan bagi siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa 

dapat melalui jalur pendidikan sekolah dengan menyelenggarakan program 

percepatan dengan ketentuan telah mengikuti pendidikan SD sekurang-kurangnya 

5 tahun, SMP dan SMA sekurang-kurangnya 2 tahun (Hartati, 

www.pusdiklatdepdiknas.net/dmdocuments/Akselerasi-Hartati, diakses 20 April 

2008) 

GBHN tahun 1999 juga memberikan kebijakan untuk mengembangkan 

kurikulum berdeversifikasi guna melayani peserta didik yang beragam kondisinya 

sehingga akan dapat dicapai hasil pendidikan yang optimal sesuai dengan kondisi 

masing-masing. Dalam wujud upaya pelaksanaan UU sistem Pendidikan Nasional 

No.20 tahun 2003 antara lain dibukanya program percepatan belajar yang disebut 

kelas Akselerasi (Suryaningsih, 2007).  

Akselerasi menurut Pressy (Hawadi, 2004) adalah kemajuan yang 

diperoleh dalam program pengajaran pada waktu yang lebih cepat atau usia yang 

lebih muda dari pada yang konvensional. Salah satu tujuan peogram Akselerasi 

adalah memberikan pelayanan kepada anak berbakat intelektual untuk 

menyelesaikan pendidikan lebih awal. Akselerasi diberikan untuk memelihara 

minat siswa terhadap sekolah,  mendorong siswa agar tercapai prestasi akademik 

yang baik dan untuk menyelesaikan pendidikan dalam tingkat yang lebih tinggi 



bagi keuntungan dirinya ataupun masyarakat. Program Akselerasi tersebut juga 

sekaligus mengsingkronkan kemampuan intelektual yang lebih dengan kecerdasan 

emosional dan kreativitas maupun spiritual. Untuk masuk dalam program 

Akselerasi harus diadakan identifikasi kepada para calon akseleran mengenai IQ, 

EQ, SQ pada pelaksanaannya. Program akselerasi dirancang khusus untuk 

mengasah kemampuan Intelektual, kreativitas sekaligus memberikan kematangan 

dan pemantapan spiritual serta emosi (Suryaningsih, 2007). 

Siswa yang berada dikelas Akselerasi adalah siswa yang memiliki bakat 

khusus terutama dalam bidang akademik. Namun dalam menetukan 

keberbakatannya tidak hanya karena Inteligensinya saja melainkan juga 

kreativitas. Dimana kreativitas merupakan bakat yang secara potensial dimiliki 

oleh setia p orang yang dapat diidentifikasikan dan dipupuk melalui pendidikan 

yang tepat, salah satu masalah yang kritis ialah bagaimana dapat menemukenali 

potensi kreatif siswa dan bagaimana dapat mengembangkannya melalui 

pengalaman pendidikan (Munandar, 1999). Terutama yang terjadi pada siswa 

akselerasi. Setiap siswa akselerasi hendaknya diberi kesempatan untuk 

menumbuhkan kreativitas dan keunikan pribadi siswa serta hendaknya lebih bisa 

memberikan penghargaan pada kreativitas mereka (Tjahjono, 2002). 

Menjadi kreatif adalah sebuah keputusan diri, yaitu sebuah pilihan 

seseorang akan bertindak kreatif atau tidak. Ada beberapa hal yang dapat 

mempengaruhi proses kreativitas seseorang, dari luar diri individu seperti 

hambatan sosial, organisasi dan kepemimpinan. Sedangkan dari dalam diri 

individu seperti pola pikir, paradigma, keyakinan, ketakutan, motivasi dan 

kebiasaan (Agus,http://senirupa.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle & 



cid=2&artid=51, diakses 20 April 2008). Kreativitas merupakan faktor yang 

sangat penting dihayati perkembangannya karena sangat berpengaruh dalam 

kehidupan sehari-hari. Kreativitas dapat diwujudkan dimana saja oleh siapa saja 

karena potensi ada pada masing-masing individu tergantung cara 

mengembangkannya. Kreativitas merupakan fenomena yang melekat dengan 

kehidupan manusia dan merupakan hasil interaksi antar manusia dengan 

lingkungan atau kebudayaan dan sejarah dimana kreativitas dapat tumbuh dan 

meningkat tergantung kepada kondusif kebudayaan dan orangnya (Munandar, 

1999) 

Kreativitas yang dimiliki siswa memiliki peran yang aktif dalam proses 

belajarnya karena dengan tingginya kreativitas akan lebih mempunyai rasa dan 

sikap bertanggung jawab. Levoy (Munandar, 1999) menjelaskan kreativitas 

merupakan kemampuan untuk mengkombinasikan ide-ide lama sehingga menjadi 

suatu ide baru. Orang-orang yang kreatif mempunyai rasa individualitas yang 

kuat. Mereka membuat keputusan sendiri, oleh karena itu orang kreatif mampu 

berdiri ditengah-tengah kekacauan pendapat, tidak mudah termakan kabar angin 

atau cerita burung. Mereka percaya pada daya pikir mereka. 

Melihat pentingnya kreativitas terutama dalam proses berpikir maka 

hendaknya kreativitas dikembangkan dalam dunia pendidikan. Dalam 

kenyataannya sekolah sebagai sarana pendidikan cenderung hanya meningkatkan 

kemampuan akademik siswa dan mengabaikan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Sistem pendidikan di Indonesia belum memberikan ruang yang luas bagi 

pengembangan kemampuan kreatif, khususnya kreativitas berpikir anak  



(Ghufron, 2002). Pihak sekolah belum mau atau kurang merangsang kemampuan 

berpikir kreatif siswa (Munandar, 1992) 

Didalam mengekspresikan kreativitas, anak berbakat dapat juga 

dipengaruhi oleh faktor emosi yang tertuang dalam kecerdasan emosi. Kecerdasan 

emosional dipandang perlu untuk semua orang, begitu juga untuk siswa berbakat 

yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi. Kecerdasan emosional sama 

pentingnya dengan IQ dalam menentukan keberhasilan masa depan seseorang. 

Idealnya siswa yang memiliki IQ / kecerdasan intelektual tinggi akan memiliki 

kecerdasan emosional yang tinggi pula. Pemerintah memberikan fasilitas 

pendidikan khusus pada siswa berbakat tersebut agar menyelesaikan pendidikan 

lebih cepat dari siswa lain melalui program akselerasi. Beberapa ahli mengatakan 

bahwa akselerasi memiliki pengaruh positif terhadap penyesuaian emosional 

siswa. Namun ada juga yang berpendapat bahwa siswa di kelas akselerasi terlihat 

kurang komunikasi, kurang bergaul, siswa mengalami stress, tegang, dan tidak 

suka pelajaran olahraga (kontra terhadap pelaksanaan akselerasi). Penelitian 

menunjukkan bahwa kecerdasan emosional siswa akselerasi SMA di Jakarta 

berada pada kategori rendah sebesar 16%, artinya mereka biasanya cenderung 

kurang memiliki keterampilan yang berhubungan dengan keakuratan penilaian 

tentang emosi diri sendiri dan orang lain. Pada kategori sedang sebesar 72.9 %, 

dapat diartikan siswa mampu dan memiliki keterampilan yang berhubungan 

dengan keakuratan penilaian tentang emosi diri sendiri dan orang lain. Pada 

kategori tinggi sebesar 11.1 %, dapat diartikan mereka lebih baik dalam memiliki 

keterampilan yang berhubungan dengan keakuratan penilaian tentang emosi diri 

sendiri dan orang lain, serta lebih baik dalam mengolah perasaan untuk 



memotivasi, merencanakan, dan meraih tujuan kehidupan (Winanti, 

http://www.google.com/search?q=kecerdasan+emosi+akselerasi&hl=en&start=

0&sa=N, diakses 20 April 2008). 

Getzel, Jakson dan Gough (Suharman, 2002) melakukan penelitian 

kreativitas terhadap siswa-siswa berbakat, mereka mengemukakan bahwa aspek 

intelegensi memainkan peranan yang kecil dalam memunculkan kreativitas, tetapi 

kreativitas dipengaruhi pula oleh berbagai faktor emosi seperti humor, rasa 

bertanggung jawab, percaya diri, motivasi, minat, rasa ingin tahu dan lainnya. 

Keterlibatan emosi dalam proses kreativitas dapat memberikan kontribusi yang 

positif maupun yang negatif. Anak berbakat perlu bantuan untuk mengatasi emosi 

mereka agar tidak mengganggu proses kreativitas. Emosi menurut Wang dan 

Ahmed (Riani, 2007) adalah konstruk psikologis dari aktivitas atau arousal, 

ekspresi motoris,  komponen motivasional termasuk didalamnya niat berperilaku 

atau kesiapan aksi berperilaku, dan komponen dari kondisi perasaan subjektif. 

Emosi adalah keadaan yang menunjukkan manusia hidup, dan untuk mengaturnya 

dibutuhkan kecerdasan emosional. 

Goleman (Riani, 2007) mengatakan bahwa kecerdasan emosional adalah 

kemampuan lebih yang dimiliki individu dalam memotivasi diri, ketahanan dalam 

menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi dan menunda kepuasan, serta 

mengatur keadaan jiwa. Dengan kecerdasan emosional, individu dapat 

menempatkan emosinya pada porsi yang tepat, memilah kepuasaan dan mengatur 

suasana hati. Individu yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi dapat 

menanggulangi emosi mereka sendiri dengan baik, dan memperhatikan kondisi 

emosinya, serta merespon dengan benar emosinya untuk orang lain. Ketika 



kecerdasan emosinal dimiliki oleh anak berbakat akan ada peningkatan kerjasama 

dan inovasi yang dapat meningkatkan kreativitasnya. Menurut riset yang 

dilakukan Dulewiz dan Higgs (Riani, 2007) terdapat tiga kompetensi utama dalam 

kecerdasan emosional diantaranya : kesadaran diri, kegembiraan emosional dan 

motivasi. Pemahaman terhadap kompetensi kecerdasan emosional diamsumsikan 

dapat membantu dalam pelatihan menejemen emosi pada anak berbakat 

khususnya dalam mengatasi emosi negatif yang ada dalam proses pengembangan 

kreativitas.  

 Berkaitan dengan permasalahan kreativitas banyak pula  faktor lain yang 

mendukung kreativitas salah satunya adalah optimisme yang memadukan antara 

antusiasme dan rasa percaya diri, serta memiliki sikap kesabaran  (Candra, 1994). 

Hal tersebut terkait juga dengan keyakinan diri, dimana keyakinan diri merupakan 

kepercayaan yang dimiliki individu tentang kemampuan atau ketidakmampuan 

yang dimiliki untuk menunjukkan suatu perilaku atau sekumpulan perilaku 

tertentu (Nuzulia, 2005). Keyakinan diri juga merupakan cara pandang seseorang 

terhadap kualitas dirinya sendiri baik atau buruk dan keyakinan diri tersebut dapat 

dibangun sesuai karakteristik seseorang dan bersifat khusus (Ratna, 

http://ratnaz.multiply.com/journal/item/36, diakses 20 April 2008). 

Keyakinan diri merupakan hal yang penting dalam kreativitas. keyakinan 

diri dapat menjadi pendorong atau justru menjadi faktor penghambat kreativitas. 

kreativitas sering memunculkan output baru yang berlawanan atau bahkan 

mengalahkan masa lampau, mengalahkan senioritas, mengalahkan pengalaman  

(Zaqeus, www.student.unimaas.nl/a.andono/Mengenal%20Aral%20Kreativitas, 

diakses 20 April 2008). Yakin adalah satu sikap yang amat penting dalam diri 



setiap manusia. Seseorang yang tidak memiliki keyakinan diri akan membuat 

banyak pengandaian yang seharusnya tidak dilakukan sebelum mencoba suatu 

pekerjaan. Pengandaian yang ada dalam diri akan menimbulakan rasa takut, 

gelisah dan bimbang sehingga akan menghambat rasa ingin maju dan sukses 

(Zuhairi,http:/baheis.islam.gov.my/masjid/rencana.nsf/0/044bea12e391eac84825

68e7005f71da?OpenDocument, diakses 20 April 2008).  

Untuk menjadi siswa yang sukses tidak hanya dibidang akademik tetapi 

juga dibidang yang lain seperti dikehidupan di sekolah dan masyarakat, 

diperlukan keyakinan diri yang tinggi. Siswa harus merasa yakin dengan apa yang 

akan dilakukan agar semua yang dikerjakan menjadi berhasil. Begitu pula dalam 

proses pengembangan kreativitas. siswa harus yakin bisa melakukan sesuatu. 

Siswa akan merasa lebih yakin dengan kemampuan dirinya jika ia diberi pujian 

atas apa yang dikerjakannya dan bagaimana usaha mereka dalam menghasilkan 

sesuatu (Wicaksono, http://aryowicaksonobp.blogspot.com/2007/12/pentingnya-

sebuah-keyakinan-diri-html, diakses 2008). Untuk menjadi orang yang kreatif 

seseorang harus memiliki keyakinan diri agar dapat keberanian untuk 

mempertahankan pendapatnya. 

Dalam dunia pendidikan kelas Akselerasi dianggap sebagai kelas yang 

sudah dapat memenuhi segala kebutuhan siswa berbakat Intelektual. Dimana 

untuk menjadi akseleran banyak syarat yang harus dipenuhi termasuk bebas dari 

problem emosional dan sosial yang ditunjukkan dengan adanya presistensi dan 

motivasi dalam derajat yang tinggi. Siswa Akselerasi yang dianggap sebagai 

siswa berbakat yang secara langsung dianggap pula sebagai siswa yang kreatif 



(Hartati, www.pusdiklatdepdiknas.net/dmdocuments/Akselerasi-Hartati, diakses 

20 April 2008). 

Kenyataan yang ada dan menjadi permasalahan pada kelas Akselerasi saat 

ini adalah suasana kelas yang lebih menuntut pada kemampuan siswa berpikir 

konvergen (pengembangan dalam bidang akademik) daripada berpikir divergen 

dan kreatif. Siswa merasa tidak nyaman karena suasana belajar yang tegang, 

membuat siswa menjadi tertekan dan frustasi terhadap tuntutan yang ada. Selain 

itu didalam kelas Akselerasi juga terdapat persaingan (kompetisi) antar siswa 

yang lebih ketat dibandingkan pada kelas reguler karena siswa akselerasi 

merupakan siswa unggulan dalam bidang akademik. Siswa menjadi ragu-ragu 

untuk mencoba hal baru dan kurang memiliki keberanian dalam menghadapi 

hambatan, yang mengganggu keyakinan diri siswa sehingga siswa merasa tidak 

nyaman dan tidak optimal dalam mengembangkan diri mereka, yang pada 

akhirnya akan berpengaruh terhadap kecerdasan emosi, keyakinan diri dan 

kreativitas siswa. 

Melihat latar belakang masalah, kecerdasan emosi dan keyakinan diri 

merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam berjalannya proses 

pendidikan, dan merupakan tugas orang tua, guru, pihak sekolah, masyarakat dan 

pemerintah untuk lebih memperhatikan dampak dari kelas Akselerasi bagi siswa 

berbakat akademik dengan cara menciptakan suasana yang mendukung 

peningkatan kecerdasan emosi yang baik dan keyakinan diri yang tinggi dengan 

harapan dapat meningkatkan kreativitas siswa akselerasi. 

Berdasarkan uraian teori tersebut, maka peneliti merumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut “apakah ada hubungan antara kecerdasan emosi dan 



keyakinan diri dengan kreativitas pada siswa akselerasi ? “. Berdasarkan rumusan 

masalah yang ada maka peneliti berkeinginan untuk membuktikan dengan 

mengajukan judul “Hubungan Antara Kecerdasan Emosi Dan Keyakinan Diri 

(Self-Efficacy) Dengan Kreativitas Pada Siswa Akselerasi”. 

 

B. Tujuan 

Mengingat pentingnya peranan kecerdasan emosi dan keyakinan diri 

dengan kreativitas siswa akselerasi, maka secara umum dapat dikemukakan 

bahwa penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosi dan keyakinan diri 

dengan kreativitas pada siswa akselerasi. 

2. Untuk  mengetahui hubungan antara kecerdasan emosi dengan kreativitas 

pada siswa akselerasi. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara keyakinan diri dengan kreativitas pada 

siswa akselerasi. 

4. Untuk mengetahui tingkat kecerdasan emosi pada siswa akselerasi.  

5. Untuk mengetahui tingkat keyakinan diri pada siswa akselerasi. 

6. Untuk mengetahui tingkat kreativitas pada siswa akselerasi.  

7. Untuk mengetahui sumbangan efektif kecerdasan emosi dan keyakinan diri 

terhadap kreativitas pada siswa akselerasi. 

 

C. Manfaat 

Melalui penelitian ini diharapkan agar diperoleh bukti-bukti empiris 

mengenai hubungan antara kecerdasan emosi dan keyakinan diri dengan 



kreativitas siswa akselerasi, sehingga penelitian ini dapat diambil manfaatnya 

bagi: 

1. Bagi Sekolah 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pikiran 

untuk menjadi bahan pertimbangan hal-hal yang dapat mempengaruhi kreativitas 

pada siswa kelas akselerasi yaitu melalui perkembangan emosi dan keyakinan diri 

yang secara tidak langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

2. Bagi Kepala Sekolah 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pikiran 

untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang 

berhubungan dengan pengembangan kreativitas siswa akselerasi yang berkaitan 

dengan kecerdasan emosi siswa akselerasi serta keyakinan diri siswa akselerasi. 

3. Bagi Guru program Akselerasi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi guru-guru 

program akselerasi dalam mencermati tingkah laku siswa yang berada dalam kelas 

akselarasi agar dapat mengetahui cara-cara yang lebih efektif dalam 

mengembangkan kreativitas siswa akselerasi dan memberikan sumbangan yang 

berarti bagi guru dalam proses belajar mengajar sehingga dapat membantu siswa 

kelas akselerasi dalam pengembangan kreativitasnya. 

4. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukkan 

tentang keterkaitan antara kecerdasan emosi dan keyakinan diri terhadap 

kreativitas pada siswa akselerasi. 

4. Bagi Ilmuwan Psikologi 



Diharapkan penelitian ini bisa memberikan informasi dan sumbangan ilmu 

pengetahuan sebagai kajian teoritis khususnya bidang psikologi pendidikan yang 

berkaitan dengan kecardasan emosi dan keyakinan diri terhadap kreativitas pada 

siswa akselerasi. 

5. Bagi Fakultas Psikologi  

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan sumbangan 

ilmu pengetahuan kepada fakultas psikologi untuk mengembangkan pengetahuan 

yang berkaitan dengan kecardasan emosi dan keyakinan diri terhadap kreativitas 

pada siwa kselerasi. 

6. Bagi Peneliti Sejenis 

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan informasi dan sumbangan ilmu 

pengetahuan sebagai kajian teoritis kepada para peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian sejenis khususnya bidang psikologi pendidikan yang 

berkaitan dengan kecardasan emosi dan keyakinan diri terhadap kreativitas pada 

siswa akselerasi. 

 

 


