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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kecerdasan merupakan sebuah proses untuk memecahkan permasalahan 

yang dihadapi manusia dan melibatkan aktivitas otak. Ada tiga macam kecerdasan 

dalam diri manusia yaitu kecerdasan kognitif (IQ), kecerdasan emosi (EQ), dan 

kecerdasan spiritual (SQ). Kecerdasan tersebut membantu manusia untuk 

memecahkan masalah, berhubungan dengan orang lain maupun diri sendiri serta 

berhubungan dengan nilai-nilai atau norma yang diyakini oleh individu. 

Kecerdasan yang paling mempengaruhi kehidupan sosial manusia adalah EQ, 

karena menurut Goleman (dalam Efendi 2005) EQ merupakan kemampuan 

manusia untuk memahami perasaannya sendiri dan orang lain, mampu 

memotivasi diri sendiri serta mampu mengelola emosi dalam diri maupun 

hubungan dengan orang lain.  

Semua jenis kecerdasan itu penting bagi manusia, namun untuk meraih 

kesuksesan dalam dunia pekerjaan maupun sosial yang paling mempengaruhi 

adalah EQ. Hal itu diungkapkan oleh McCleland bahwa seseorang yang 

mempunyai kemampuan untuk berempati, disiplin diri, dan inisiatif memiliki 

kesuksesan yang berbeda dengan orang yang hanya sukses dilapangan pekerjaan 

atau hanya sekedar analisis. Ini dikarenakan kunci kesuksesan seseorang ada pada 

kemampuan pribadi dan sosial (Agustian, 2007). Semakin besar kepekaan sosial 

dan emosi yang kita miliki, maka semakin mudah bagi kita untuk menjalani 

kehidupan secara efektif dan produktif. Alasan pentingnya kecerdasan sosial bagi 



2 
 

 
 

seseorang karena individu mampu menghadapi tekanan dan tuntutan dari 

lingkungan dengan menggunakan kecerdasan emosi dari dalam diri (Stein & 

Book, 2002).  

Salah satu kemampuan dari kecerdasan emosi adalah mampu mengelola 

emosi atau meregulasi emosi. Regulasi emosi merupakan salah satu cara manusia 

untuk mengelola emosi yang ada dalam diri maupun emosi dari luar. Regulasi 

emosi sangat penting bagi setiap individu, baik pekerja maupun siswa. Regulasi 

emosi yang kurang baik akan menimbulkan kecemasan didalam diri individu 

karena kurang mampu mengelola emosi yang ada. Seperti kasus diadakannya 

ujian nasional di Indonesia menimbulkan kecemasan pada 74,4% siswa. 

Dibuktikan oleh hasil penyebaran angket dari kementrian pendidikan dan budaya 

(Kemendikbud) bagi siswa SMA yang akan menghadapi ujian. Hasilnya 

menunjukkan ada sebanyak 37,2 % siswa sangat khawatir dalam menghadapi 

ujian, 37,2 % menjawab cukup khawatir dan 25,6 % siswa tidak khawatir dan 

yakin dapat mengerjakan ujian yang diberikan (Tempo.co, 2012).  

Kecemasan yang timbul pada siswa dinyatakan oleh Walikota Surabaya, 

Tri Rismaharini juga dikarenakan siswa merasa tertekan oleh tuntutan kelulusan 

dari pihak sekolah serta tuntutan lulus dengan nilai tinggi dari pihak keluarga atau 

orang tua. Gejala kecemasan yang timbul pada siswa seperti kurang bisa fokus 

dan konsentrasi dalam belajar ataupun mengerjakan ujian nasional 

(news.detik.com, 2014).  

Goleman (2004) mengungkapkan bahwa aktivitas otak dan salah satu dari 

prosedur kognitif juga dapat terpengaruh oleh dampak negatif dari kecemasan, 
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karena belajar merupakan salah satu aktivitas kognitif yang bergantung pada 

proses peng-coding-an, penyimpanan dan mengingat kembali. Salah satu proses 

tersebut dapat terganggu dikarenakan kecemasan dan berdampak pada 

kemampuan memperhatikan dan konsentrasi (Hashempour & Mehrad, 2014).   

Stres juga merupakan salah satu akibat yang ditimbulkan jika seseorang 

tidak mampu meregulasi emosinya dengan baik. Seperti hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Habiby dan Wangid (2013) di SDN Tambulharjo pada siswa saat 

akan menghadapi ujian menunjukkan bahwa 17 siswa mengalami stres pada 

tingkat sedang dan 28 siswa stres pada tingkat rendah dengan gelala-gejala seperti 

mual, pusing, suka mengeluh dan sakit perut saat akan menghadapai ujian. Dari 

kasus ini tidak ada siswa yang masuk kategori stres tinggi. Kasus stres 

dikarenakan ujian tidak hanya terjadi di Indonesia, diberitakan bahwa seorang 

siswa di Cina pada tahun 2014 melakukan bunuh diri dengan melompat dari 

jendela sekolahnya saat sedang proses belajar untuk mempersiapkan ujian yang 

akan segera dihadapi. Dinyatakan bahwa siswa diduga mengalami stres karena 

mengalami tekanan untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi (detik.com, 

2014) .  

Kecemasan dan perasaan tertekan ini tidak hanya dialami oleh siswa 

program reguler, namun dialami juga oleh siswa program akselerasi. Hal ini 

dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ekawati (2015) di SMAN 3 

Bandung yang membuka program akselerasi sejak 2002 dengan tujuan untuk 

memberikan pelayanan khusus bagi siswa-siswa yang memiliki kecerdasan diatas 

rata-rata dibandingkan dengan kecerdasan siswa reguler. Permasalahan yang 



4 
 

 
 

dialami oleh siswa akselerasi adalah siswa merasa kurang percaya diri atau kurang 

yakin bisa menyelesaikan soal-soal ujian pada pelajaran fisika. Hasil dari 

penelitian ini adalah signifikan negatif yang berarti ketika semakin rendah 

keyakinan mereka untuk mengerjakan soal fisika, maka semakin tinggi kecemasan 

yang dialami oleh siswa akselerasi. Sebaliknya jika semakin tinggi keyakinan 

siswa dalam mengerjakan soal fisika maka semakin rendah kecemasan yang 

dialami oleh siswa.   

Penelitian yang dilakukan di SMPN 2 Surakarta tentang perbedaan tingkat 

kecemasan dan depresi pada siswa program akselerasi dan siswa program reguler 

saat menghadapi ujian. Hasil dari penelitian ini adalah tidak ada perbedaan 

kecemasan yang signifikan sedangkan beban pelajaran pada siswa program 

akselerasi lebih besar dibandingkan beban belajar pada siswa reguler. Kelemahan 

dari penelitian ini yang pertama dikarenakan pengambilan data dilakukan setelah 

dilaksanakannya ujian (Suyono, 2011).    

  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh (saat itu) 

menyatakan bahwa kecemasan yang dialami siswa dapat memberikan dampak 

positif. Dari hasil kuisioner yang diberikan kepada siswa yang akan menghadapi 

ujian, bahwa kecemasan yang dialami oleh mereka sebanyak 43,7 % mendorong 

siswa menjadi lebih giat dalam belajar, sebanyak 35,4 % hanya mendorong siswa 

belajar, dan sebanyak 20,9 % menjawab bahwa mereka tidak terdorong untuk 

belajar (Tempo.co, 2012). Dari kasus tersebut maka dapat dikatakan bahwa jika 

siswa dapat mengelola atau meregulasi emosi yang ada saat akan ujian maka akan 

dapat memberikan dampak yang positif. Dampak positif yang dimaksud disini 
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adalah ketika seseorang mampu mengelola emosinya dalam menghadapi suatu 

masalah, maka individu tersebut juga akan belajar bagaimana menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi atau kemampuan dalam regulasi belajar individu 

menjadi lebih baik (Pekrun, 2014).  

Dari data awal yang diperoleh dari hasil wawancara dengan siswa 

akselerasi di PPMI Assalam, peneliti menemukan fenomena yang berkaitan 

dengan ujian tapi lebih kepada hasil dari ujian. Informan berinisial AK 

mengungkapkan bahwa permasalahan yang dihadapinya sebagai siswa akselerasi 

sistem pembelajaran yang sangat cepat dan waktu untuk belajar yang sedikit 

dengan materi yang banyak. Akibatnya hasil ujiannya turun dari standar 

kurikulum yang sudah ditentukan. AK merasa takut jika nilainya menyebabkan ia 

dikeluarkan dari program akselerasi. Serupa dengan AK, HLA saat menerima 

hasil ujian selain merasa takut informan juga merasa sedih dan kecewa juga 

karena hasil dari kerja kerasnya dalam belajar belum meningkatkan nilai hasil 

ujiannya diatas standar selain itu HLA selama menjadi siswa akselerasi merasa 

kurang memiliki waktu untuk beristirahat sehingga mudah lelah.    

Ketidakmampuan siswa akselerasi dalam mengelola atau meregulasi emosi 

yang ada didalam dirinya akan menyebabkan timbul perasaan cemas terhadap 

masalah yang sedang dihadapi sehingga seseorang dapat menjadi lebih sensitif. 

Perasaan tertekan juga akan timbul pada seseorang yang tidak mampu mengelola 

emosinya sehingga akan menimbulkan stres bagi individu dikarenakan tidak 

mampu mengelola perasaannya dan mengungkapkan apa yang dirasakannya 

kepada orang lain. Hal ini jika dibiarkan akan mengganggu banyak aktivitas yang 
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dilakukan oleh siswa akselerasi seperti belajar, berkonsentrasi, bersosialisasi 

dengan orang lain bahkan dapat mengurangi rasa percaya diri pada siswa untuk 

mengerjakan sesuatu. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai regulasi emosi pada siswa akselerasi ini untuk mengetahui cara siswa 

dalam meregulasi emosi-emosi yang ada didalam dirinya baik itu emosi positif 

ataupun emosi negatif. Menurut Goleman kunci kesuksesan terletak di emosi 

karena dalam mencapai kesuksesan IQ hanya berperan 20 % sedangkan EQ 80% 

(Martin, 2003).          

Dari fenomena-fenomena diatas maka muncul pertanyaan pada peneliti 

“Bagaimana cara siswa MTs program akselerasi di PPMI Assalam meregulasi 

emosinya?”. Dari pertanyaan tersebut, maka peneliti mengambil judul “Regulasi 

Emosi pada Siswa Mts Program Akselerasi di Pondok Pesantren Modern Islam 

(PPMI) Assalam”.  

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

memahami bagaimana cara siswa Mts program akselerasi dalam meregulasi 

emosinya.  

C. Manfaat Penelitian    

1. Manfaat teoritis  

Memberikan tambahan keilmuan dibidang psikologi khususnya dibidang 

psikologi pendidikan 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru  

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi guru untuk dapat membantu 

siswa dalam mengembangkan regulasi emosi siswa 

b. Bagi orang tua  

Dapat menambah pengetahuan orang tua mengenai perkembangan regulasi 

emosi anak dan cara mengembangkannya menjadi lebih baik 

c. Bagi siswa  

Dapat memberikan gambaran mengenai emosi-emosi negatif yang muncul 

dan cara mengelola emosi-emosi negatif menjadi positif. 

 

 


