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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Peran dunia pendidikan harus dinamis dalam menghadapi perubahan yang 

terjadi pada bangsa Indonesia. Perubahan ini terjadi tidak hanya berasal dari orang 

lain melainkan dari dalam diri sendiri.  

Anak-anak merupakan usia emas karena usia ini terbukti menentukan 

kemampuan anak dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Hasil penelitian 

menyebutkan bahwa 50% kecerdasan pada orang dewasa terjadi saat anak berusia 

4 tahun. Peningkatan sebesar 30% terjadi pada usia 8 tahun kemudian 20% pada 

masa pertengahan akhir. Pertumbuhan kecerdasan otak diikuti dengan adanya 

perkembangan pada fungsi otak yang lebih komplek yaitu perkembangan fungsi 

otak untuk emosi dan kognitif. Kemudian pada periode masa menengah dan akhir 

yaitu terbentuk adanya karakteristik dari pertumbuhan dan perkembangan pada 

fungsi kognitif dan emosi. Pada perkembangan kognitif memungkinkan anak 

mengembangkan pemahaman komplek tentang dirinya serta mendapatkan 

pemahaman dan pengaturan emosi (Papalia, 2009). Kemudian pada karakteristik 

perkembangan emosi pada masa anak-anak lebih mengembangkan pada 

pemahaman dan pengaturan emosi (Thomoson dalam Santrock, 2007). . 

Menurut rencana yang diusulkan kementrian pendidikan dan kebudayaan 

periode 2015 hingga 2019 pendidikan di Indonesia masih rendah yang diukur dari 

hasil belajar siswa. Banyak penelitian yang menjelaskan bahwa pembelajaran di 
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dalam kelas tidak mampu menumbuhkan kreatifitas, daya kritis dan kemampuan 

siswa dalam menganalisis sesuatu.  

Hasil data yang dimiliki oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

(2015) pada ujian nasional tahun 2013 hanya 66% siswa SMA/SMK/MA yang 

mampu mencapai batas minimal nilai Ujian Nasional. Hasil tersebut memiliki 

kesenjangan antar siswa sekolah dan antar daerah. Hal tersebut menunjukkan 

adanya perbedaan dari segi jenis kelamin siswa.  

Pendidikan merupakan kegiatan yang dijalankan dengan sengaja, teratur, 

dan memiliki perencanaan untuk mengubah perilaku yang diinginkan. Sekolah 

merupakan suatu lembaga formal yang digunakan untuk mencapai tujuan dari 

yang diinginkan. Proses ini merupakan proses yang penting karena individu dapat 

mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan masyarakat. Kegiatan 

belajar merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan diri dalam jangka 

waktu tertentu dan untuk mewujudkan cita-cita yang diingkinkan. Dalam proses 

belajar individu mengalami perubahan positif yang pada akhirnya individu akan 

mendapatkan ketrampilan, kecakapan dan pengetahuan yang baru. Hasil prestasi 

belajar akan diperoleh dari prestasi belajar. Untuk memperoleh prestasi belajar 

yang baik dibutuhkan prestasi belajar. Proses belajar sangatlah penting karena 

individu mampu mengenal lingkungannya dan menyesuaikan diri dengan 

sekitanya.  Fauziyah (2015) mengatakan bahwa belajar merupakan kegiatan 

seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan dan sikap yang baik agar 

dapat berguna bagi kehidupannya.  
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Perubahan yang ada pada diri seseorang diperoleh melalui proses belajar. 

Pada siswa dalam proses belajar pasti akan dilakukan penilaian dari hasil belajar 

para siswa. Penilaian tersebut ditujukan agar siswa dapat mengetahui sejauh mana 

hasil belajar dari siswa yang disebut dengan prestasi belajar. Fauziah (2015) 

mengatakan bahwa prestasi belajar merupakan kesempurnaan yang dicapai 

individu dalam hal berpikir, melakukan suatu perbuatan, prestasi belajar jika 

memenuhi tiga aspek yaitu : kognitif, afektif dan psikomotor. Kegiatan belajar ini 

dapat dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Di sekolah kegiatan 

belajar dilakukan dengan aturan, berbeda dengan kegiatan belajar yang 

berlangsung di luar sekolah yang dibina oleh orang-orang yang memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan.  

Pada proses belajar yang dilakukan di sekolah merupakan proses yang 

kompleks dan menyeluruh. Individu mampu untuk meraih prestasi yang tinggi 

dalam pembelajaran harus memiliki tingkat Intelligence Quotient (IQ) yang 

tinggi, namun hal tersebut bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan 

keberhasilan individu. Bagi, individu yang memiliki prestasi akademik tinggi 

akan memudahkan seseorang dalam belajar serta dapat meningkatkan prestasi 

belajar yang optimal. Namun pada kenyataannya banyak siswa yang tidak sesuai 

dengan kemampuan intelegensinya untuk meraih prestasi di Sekolah. Taraf 

intelegensi tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar, seperti ada beberapa siswa 

dengan kemampuan intelegensi yang tinggi namun memiliki prestasi belajar yang 

rendah, namun beberapa siswa yang memiliki intelegensi rendah dapat meraih 

prestasi belajar yang tinggi.  
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IQ hanya menyumbang sebesar 20% bagi kesuksesan dan kelancaran 

seseorang, 80% faktor lain yaitu kecerdasan emosional dan sosial (Goleman 

dalam Hamzah, 2008). Kesuksesan hidup seseorang dipengaruhi oleh beberapa 

faktor selain IQ yaitu Emotional Intellegence (Kecerdasan Emosional) yang 

berupa kesadaran diri, mampu mengendalikan dorongan hati, tekun, memiliki 

motivasi, mampu mengatur suasana hati, menjaga kondisi agar tidak mudah 

terkena stress, memiliki empati dan selalu berdoa kepada tuhan YME.  

Beberapa penelitian yang dilakukan University of Vermont mengenai 

analisis struktru neurologis pada otak manusia serta penelitian yang dilakukan 

oleh LeDoux (2011) menunjukkan bahwa peristiwa penting pada kehidupan 

individu EQ selalu berada didepan  daripada intelegensi rasional. Seseorang yang 

memiliki EQ yang baik akan berhasil dalam prestasi belajar dan mampu 

membangun kesuksesan dalam karir, mengembangkan hubungan dengan keluarga 

yang haromonis dan dapat mengurangi agresivitas khusunya bagi remaja 

(Goleman, 2002).  

Saat ini banyak orang dewasa yang tidak memperhatikan perkembangan 

kecerdasan emosi anak. Orang tua lebih senang memuji kecerdasan intelektual 

yang mengandalkan kemampuan logika saja. Orang tua merasa bangga jika 

anaknya mendapatkan nilai raport  yang bagus, mendapat peringkat kelas dan 

menganggap bahwa anak tersebut merupakan anak yang berhasil dibanding yang 

lain yang nilainya lebih rendah. Pada kenyataannya kita seseorang yang memiliki 

kecerdasan otak atau memiliki gelar yang tinggi tidak dapat menjamin seseorang 

dapat sukses pada dunia kerja. Bahkan sering individu dengan pendidikan yang 
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rendah lebih berhasil dalam dunia kerja. Pendidikan hanya berpusat pada 

kecerdasan akal (IQ), sedangkan yang seharusnya diperlukan adalah bagaimana 

cara untuk mengembangkan kecerdasan emosi, seperti inisiatif individu, rasa 

optimisme, kemampuan untuk beradaptasi yang saat ini menjadi dasar dalam 

penilaian. Kecerdasan emosional yang dimiliki individu lah yang memiliki 

pengaruh besar terhadap prestasi belajarnya.  

Igbo (2016) menjelaskan kecerdasan emosional berkorelasi positif dengan 

penyesuaian sosial dan akademik siswa. Kecerdasan emosional siswa diprediksi 

secara signifikan mampu mempercepat penyesuaian sosial siswa dan 

akademiknya di sekolah tidak hanya sebagai alat ukur tambahan dalam mengukur 

kemampuan kecerdasan emosional, tetapi sangat memungkinkan para peneliti dan 

praktisi untuk menilai beberapa faktor  yang menghambat kemampuan emosional 

dan  perilaku individu.  

Hanafi,dkk (2016)  menerangkan bahwa dari 26 tinjauan literatur, 

berdasarkan dari tanggapan 8.885 responden, yang dilakukan selama periode 

waktu 2007 sampai Januari 2016 dan diambil dari lima basis data, 

mengungkapkan fakta bahwa kecerdasan emosional yang tinggi secara signifikan 

terdapat hubungannya dengan keberhasilan akademis siswa. Hasil ini konsisten 

termasuk sembilan studi di Amerika Serikat, tiga di Iran, tiga di Pakistan, dua di 

Turki, dua di Inggris, dua di Malaysia, dua di Nigeria, dan satu masing – masing 

di Australia, Siprus, dan Perancis. 

Rajini, dkk (2016) sesuai hasil literaturnya diperoleh kesimpulan bahwa 

tidak ada perbedaan gender terhadap harga diri seseorang pada tahap pra-remaja. 
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Kesimpulan tersebut berdasarkan hasil penelitiannya yang dilakukan oleh Mullis, 

dkk (2000) antara jenis kelamin, usia, dan harga diri diketahui bahwa remaja 

memiliki harga diri yang tinggi difokuskan pada pemecahan masalah, sedangkan 

emosi terfokus pada strategi yang digunakan oleh anak-anak remaja yang 

memiliki harga diri yang rendah.  Apakah ada perbedan harga diri di kalangan 

remaja dengan gender. Populasi sampel terdiri dari (23) remaja, (10 laki-laki dan 

13 perempuan) berusia 12-17 tahun. Pada perempuan diperoleh skor lebih rendah 

pada sosial harga diri, perilaku keluarga, dan perilaku moral dibandingkan dengan 

skor siswa laki-laki, tapi lebih tinggi pada fisik diri.  

Venkteshwar, dkk (2016) dari studi literaturnya yang telah dilakukan, 

tentang hubungan antara kecerdasan emosional, kepribadian dan prestasi 

akademik, diketahui bahwa guru pada umumnya dalam mengajar seringnya hanya 

memenuhi kecerdasan intelektual saja dalam rangka mendorong siswa untuk 

meraih prestasi akademik. Namun, jika guru mampu melayani kebutuhan 

emosional siswa, itu akan jauh mendapatkan hasil yang lebih baik lagi pada 

kinerja akademis siswa. 

Pada kenyataannya, pada proses belajar mengajar di sekolah banyak siswa 

yang memiliki kecerdasan tinggi namun kurang mampu dalam mengembangkan 

kecerdasan emosionalnya seperti memiliki motivasi diri yang rendah, kurang 

memiliki empati, kurang mampu menyesuaikan diri dengan orang lain, sehingga 

menyebabkan siswa yang terhambat dalam kegiatan belajar di sekolah, kemudian 

ingin pindah dari sekolah tersebut serta kurang dalam menghargai orang lain 
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sehingga mengalami hambatan dalam proses belajar dan pencapaian prestasi 

belajar yang baik.  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengajukan rumusan 

permasalahan “ apakah ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan 

prestasi belajar pada siswa?”. Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut 

maka peneliti mengajukan judul “ Hubungan Antara Kecerdasan Emosional 

dengan Prestasi Belajar pada Siswa” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional dengan prestasi belajar 

pada siswa 

2. Mengetahui sumbangan efektif kecerdasan emosional dengan prestasi belajar 

3. Mengetahui tingkat kecerdasan emosional pada siswa 

4. Mengetahui tingkat prestasi belajar pada siswa 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat : 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat ini diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan mengenai 

kecerdasan emosional dan prestasi belajar pada siswa sehingga siswa mampu 

meningkatkan prestasi belajar serta memberikan sumbangan bagi psikologi 

pendidikan.  
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2. Manfaat praktis  

a. Bagi orang tua : diharapkan orang tua mampu memahami kondisi anak dan 

tidak membandingkan anak dengan anak yang lain karena perbedaan 

intelegensi. 

b. Bagi siswa : diharapkan siswa mampu untuk meningkatkan kecerdasan 

emosional yang dimiliki sehingga mampu untuk bersaing dalam prestasi 

belajar. 

c. Bagi peneliti berikutnya : penelitian ini agar dapat digunakan sebagai 

bahan informasi, reverensi, dan pengetahuan dalam melakukan penelitian 

sejenis yang berkaitan dengan kecerdasan emosional dengan prestasi 

akademik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




