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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu wahana untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia karena keberhasilan dunia pendidikan sebagai faktor penentu 

tercapainya tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan anak bangsa, hal tersebut 

diperlukan dalam rangka menyongsong datangnya era global yang semakin 

canggih dan penuh persaingan, oleh karena itu, pendidikan memegang peran yang 

sangat penting dalam kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan perubahan 

kearah kemajuan dan kesejahteraan hidup suatu bangsa sehingga pendidikan tidak 

dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan manusia (Ramayulis, 2012). 

Pendidikan merupakan suatu upaya yang harus diselenggarakan oleh 

pemerintah dalam rangka mengupayakan perubahan terhadap masyarakat atau 

hak-hak bagi masyarakat. Pendidikan juga diselenggarakan dengan peran 

masyarakat dan berdasarkan manajemen berbasis sekolah serta memberi peluang 

seluas-luasnya pada peserta didik untuk berkembang sesuai potensi, kondisi dan 

minat (Kadir, 2012). Lebih lanjut Ramayulis (2012) mengemukakan “Tanggung 

jawab kependidikan juga merupakan suatu tugas wajib yang harus dilaksanakan, 

karena tugas ini satu dari beberapa instrument masyarakat dan bangsa dalam 

upaya mengembangkan manusia sebagai khalifah dimuka bumi. 

Pendidikan merupakan hubungan antara pribadi pendidik dan peserta 

didik, dalam pergaulan terjadi kontak atau komunikasi antara masing-masing 

pribadi. Hubungan ini jika meningkat ke taraf hubungan pendidik, maka menjadi 
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hubungan antara pribadi pendidik dan pribadi peserta didik, yang pada akhirnya 

melahirkan tanggung jawab pendidik dan kewibawaan pendidik. Pendidik 

bertindak demi kepentingan dan keselamatan peserta didik, dan peserta didik 

mengakui kewibawaan pendidik dan bergantung padanya (Hasbullah, 2013). 

Keberhasilan seorang siswa dalam belajar dapat dilihat dari  hasil belajar  

siswa yang bersangkutan. Di dalam pendidikan siswa akan dinilai keberhasilannya  

melalui tes hasil belajar. Hasil yang diharapkan adalah hasil belajar yang baik  

karena setiap orang menginginkan hasil yang tinggi, baik siswa, guru, sekolah,  

maupun orang tua hingga masyarakat. Namun antara siswa satu dengan siswa  

yang lainnya berbeda dalam pencapaian hasil belajar. Ada yang mampu  mencapai 

hasil yang tinggi, namun ada juga siswa yang rendah hasil belajarnya.   

Adanya perbedaan hasil belajar siswa banyak dipengaruhi oleh berbagai  

faktor. Hasil belajar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor  

eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu seperti  

kecerdasan, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan. 

Sedangkan faktor eksternal adalah semua faktor yang bersumber dari luar individu 

seperti lingkungan. 

 Faktor internal salah satunya adalah memiliki Emotional Intellegence atau 

kecerdasan emotional (EQ), Para ahli berpendapat bahwa untuk meraih hasil 

belajar yang optimal, seseorang tidak hanya memiliki Intelligence yang tinggi. 

Taraf Intelligence Quotient (IQ) yang tinggi bukan merupakan satu-satunya faktor 

yang menentukan keberhasilan seseorang, karena ada faktor lain yang 

mempengaruhi hasil belajar. IQ tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa 
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partisipasi penghayatan emosional terhadap mata pelajaran yang disampaikan di 

sekolah. Kedua kecerdasan itu saling melengkapi. Keseimbangan antara IQ dan 

EQ merupakan kunci keberhasilan belajar siswa di sekolah. Pendidikan di sekolah 

tidak hanya mengembangkan IQ saja melainkan juga perlu mengembangkan 

kecerdasan emosional siswa (Karmila, 2014). 

Goleman (2005), kecerdasan emosional diartikan “kemampuan seseorang 

mengatur kehidupan emosinya dengan inteligensi (to manage our emotional life 

with intelligence); menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya (the 

appropriateness of emotion and its expression) melalui keterampilan kesadaran 

diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati dan keterampilan sosial” 

Hamzah (2012) mengungkapkan “dapat dikatakan bahwa kecerdasan 

emosional siswa sangat berpengaruh terhadap pencapaian prestasi belajarnya” 

Kenyataannya, dalam proses belajar mengajar di sekolah sering ditemukan banyak 

anak yang cerdas namun kurangnya pengembangan kecerdasan emosionalnya 

seperti motivasi diri yang rendah, kurang ikut merasakan apa yang dirasakan 

orang lain, kurang menyesuaikan diri dengan orang lain, sehingga ada siswa yang 

terhambat kegiatan belajar di sekolahnya dan menginginkan untuk pindah dari 

sekolah tersebut dan kurang menghargai orang lain sehingga terhambatnya proses 

belajar dan sekaligus pecapaian prestasi belajar yang optimal. 

Faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah motivasi 

belajar, motivasi perlu diterapkan dalam belajar. Mengingat bahwa pentingnya 

motivasi dalam belajar, karena keberadaannya merupakan pengarah untuk 

mencapai tujuan yang jelas yang diharapkan dapat dicapai. Motivasi belajar 
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adalah hasrat dan dorongan kebutuhan belajar siswa yang sedang belajar untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku (Hamzah, 2012), dari pengertian tersebut 

dapat dianalisa, bahwa motivasi belajar adalah kebutuhan yang diperlukan siswa 

untuk belajar agar tujuannya dapat dicapai. 

Berdasarkan hasil pengamatan awal pada siswa MTs Negeri 2 Konawe 

Selatan, pada kelas VIII disini para siswanya banyak menghadapi beberapa 

permasalahan, baik masalah motivasi belajar, hasil belajar maupun masalah 

pengendalian emosional siswa dalam proses belajar. Menurut pendapat salah satu 

guru bidang studi IPA, masih banyak siswa yang  kurang memiliki motivasi saat 

belajar, hal ini dapat dilihat dari rendahnya kemauan siswa  untuk membaca dan 

membuat catatan sendiri, bermalas-malasan, kurang  memperhatikan pelajaran 

yang disampaikan dan mengobrol dengan teman  sebangku. 

Selain itu, berdasarkan hasil observasi, adapun permasalahan yang terjadi 

di kelas, saat guru mengajar banyak siswa yang kurang memperhatikan, bahkan 

sering keluar masuk ruangan. Ketika guru tidak masuk kelas banyak siswa tidak 

dapat memanfaatkan waktu yang dimilikinya dengan baik, kelas menjadi ramai 

dan ricuh, siswa tidak mengisinya dengan belajar, serta tidak dapat bekerja sama 

dengan temannya. Perbedaan pencapaian hasil belajar IPA kelas VIII MTs Negeri 

2 Kabupaten Konawe Selatan yang terjadi pada peserta didik ada yang mampu  

mencapai hasil yang tinggi, namun ada juga siswa yang rendah hasil belajarnya,  

diketahui berdasarkan data/ informasi berdasarkan nilai ulangan harian, ulangan 

tengah semester, dan ulangan akhir semester mata pelajaran IPA.  
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Mengenai kecerdasan emosional, motivasi belajar dan hasil belajar 

bedasarkan informasi dari salah satu wali kelas banyak peserta peserta didik 

kurang memiliki keterampilan emosi, keterampilan emosi dalam arti peserta didik 

tidak mampu mengendalikan diri seperti bersifat acuh tak acuh, dan semangat 

belajar yang masih rendah, hal ini dapat berpengaruh pada hasil belajar karena 

peserta didik tidak memiliki motivasi untuk belajar, sehingga banyak peserta didik 

yang hanya memiliki nilai standar Ketuntasan Keriteria Minimum (KKM). 

Oleh karena itu, pentingnya motivasi belajar dan kecerdasan emosional 

siswa sebagai salah satu faktor penting untuk meraih hasil belajar, sehubungan 

dengan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti Hubungan 

Kecerdasan Emosional dan motivasi dengan Hasil Belajar IPA siswa di MTs 

Negeri 2 Konawe Selatan. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diidentifikasi beberapa 

permasalahan, sebagai berikut: 

1.2.1. Peserta didik masih kurang terampil dalam mengelola emosi dalam proses 

belajar mengajar di sekolah 

1.2.2. Masih banyak siswa yang  kurang memiliki motivasi saat belajar, hal ini 

dapat dilihat dari rendahnya kemauan siswa  untuk membaca dan membuat 

catatan sendiri dalam proses belajar mengajar di sekolah. 

1.2.3. Hasil belajar IPA peserta didik banyak hanya memiliki nilai standar 

Ketuntasan Keriteria Minimum (KKM). 
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1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat 

dilakukan pembatasan masalah penelitian, yakni: 

1.3.1. Kecerdasan Emosional Siswa di MTs Negeri 2 Kabupaten Konawe Selatan. 

1.3.2. Motivasi belajar Siswa di MTs Negeri 2 Kabupaten Konawe Selatan 

1.3.3. Hasil Belajar IPA di MTs Negeri 2 Konawe Selatan. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah tersebut, maka dapat 

dirumuskan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan penelitian yaitu: 

1.4.1. Bagaimanakah kecerdasan emosional, motivasi dan hasil belajar IPA siswa 

di MTs Negeri 2 Konawe Selatan? 

1.4.2. Apakah terdapat hubungan kecerdasan emosional dengan hasil belajar IPA 

siswa di MTs Negeri 2 Konawe Selatan? 

1.4.3. Apakah terdapat hubungan motivasi dengan hasil belajar IPA siswa di MTs 

Negeri 2 Konawe Selatan? 

1.4.4. Apakah terdapat hubungan kecerdasan emosional dengan motivasi belajar  

siswa di MTs Negeri 2 Konawe Selatan? 

1.4.5. Apakah terdapat hubungan kecerdasan emosional dan motivasi dengan hasil 

belajar IPA siswa di MTs Negeri 2 Konawe Selatan? 
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1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1. Tujuan Penelitian 

1.5.1.1. Untuk mengetahui kecerdasan emosional, motivasi dan hasil 

belajar IPA siswa di MTs Negeri 2 Konawe Selatan. 

1.5.1.2. Untuk mengetahui hubungan kecerdasan emosional dengan hasil 

belajar IPA siswa di MTs Negeri 2 Konawe Selatan. 

1.5.1.3. Untuk mengetahui hubungan motivasi dengan hasil belajar IPA 

siswa di MTs Negeri 2 Konawe Selatan. 

1.5.1.4. Untuk mengetahui hubungan kecerdasan emosional dengan 

motivasi belajar  siswa di MTs Negeri 2 Konawe Selatan. 

1.5.1.5. Untuk mengetahui hubungan kecerdasan emosional dan motivasi 

belajar dengan hasil belajar IPA siswa di MTs Negeri 2 Konawe 

Selatan. 

1.5.2. Manfaat Penelitian 

1.5.2.1. Manfaat Teoritis 

1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya hasil penelitian 

yang telah ada yang berkaitan dengan gambaran kecerdasan emosional 

dan hasil belajar siswa. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi 

kepada pihak-pihak yang terkait dengan dunia pendidikan.  

3) Sebagai bahan rujukan peneliti selanjutnya yang megkaji topik-topik 

yang relevan dengan kecerdasan emosional atau prestasi belajar siswa. 
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1.5.2.2. Manfaat Praktis 

1) Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung 

tentang kecerdasan emosional, motivasi belajar, dan hasil belajar siswa. 

2) Bagi pendidik dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran 

tentang kecerdasan emosional, motivasi belajar, dan hasil belajar siswa. 

1.6. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul dan arah penelitian 

ini, maka berikut dipaparkan definisi operasional judul penelitian sebagai berikut: 

1.6.1. Kecerdasan emosional dalam penelitian ini adalah kemampuan yang 

dimiliki siswa dalam mengelola sifat emosional dan sosialnya yang 

kemudian dapat membentuk karakter siswa dalam mengelola dan 

mengekspresikan emosi dengan baik, dapat memotivasi diri sendiri, dapat 

mengenali emosi orang lain, dan mampu membina hubungan yang baik 

dengan orang lain.  

1.6.2. Motivasi belajar dalam penelitian ini adalah keadaan yang terdapat dalam 

diri seseorang (siswa) yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas 

belajar IPA guna pencapaian tujuan hasil belajar maksimal. 

1.6.3. Hasil belajar IPA adalah hasil yang diperoleh siswa setelah mengalami 

interaksi proses pembelajaran melalui evaluasi belajar IPA 

 

 

 

 

 

 

 

 


