
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan nasional bertujuan mengamanatkan negara menjamin hak 

dasar setiap warga negara terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan serta 

pengembangan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi 

meningkatkan kualitas hidupnya dan orang lain. Pendidikan sebagai hak asasi 

setiap warga Negara bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia seutuhnya baik secara jasmani maupun rohani seperti yang 

tentang dalam UUD 1945 pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Setiap warga 

negara berhak mendapatkan pendidikan”. Amanat yang terkandung dalam ayat 

tersebut adalah mendapatkan pendidikan merupakan hak setiap individu tanpa 

memandang latar belakang maupun kondisi yang ada pada mereka (Marwah sri, 

2017). 

Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya. Pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Pendidikan sebagai wahana preventif karena melalui pendidikan akan di bentuk 



generasi baru yang lebih baik. Menyikapi pentingnya pendidikan karakter di 

sekolah untuk mewujudkan peradaban dengan memberikan keteladanan dan 

pembiasaan. Pada undang-undang No 20 pasal 3, yang menyebutkan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa (Hendrian, 2016). 

Pendidikan sebagai salah satu pilar pengembangan sumber daya manusia 

sangat penting maknanya bagi pembangunan nasional bahkan dapat dikatakan 

masa depan bangsa terletak pada keberadaan pendidikan yang berkualitas pada 

masa kini. Pendidikan harus mampu memainkan perannya dalam mewujudkan 

tujuannya, namun hal ini adalah sebuah tantangan mengingat sasaran pendidikan 

yaitu warga belajar sangat heterogen dari karakter pribadi maupun sosialnya.  

Kualitas pembelajaran salah satunya tercermin dari hasil belajar yang diperoleh 

siswa. Pendidikan adalah suatu usaha untuk kegiatan yang dijalankan dengan 

sengaja, teratur dan berencana dengan maksud mengubah atau mengembangkan 

perilaku yang diinginkan. Sekolah sebagai lembaga formal merupakan sarana 

dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan tersebut (Syarif, 2017). 

Keberhasilan pendidikan dapat ditunjukkan dari kualitas pendidikan yang 

ada, dimana kualitas pendidikan itu meliputi kualitas proses maupun kualitas 

lulusan. Jadi pendidikan dikatakan berhasil apabila proses belajar- mengajarnya 

berjalan dengan baik serta menghasilkan output yang berkualitas. Di dalam 

peningkatan mutu pendidikan perlu efisiensi pendidikan, yang mempunyai arti 



bahwa proses pendidikan harus mencapai hasil yang maksimal dengan biaya yang 

wajar. Dalam pandangan yang lebih luas efisiensi pendidikan berkaitan dengan  

profesionalisme dan manajemen pendidikan yang di dalamnya mengandung 

disiplin, kesetiaan dan etos kerja. Hal ini kurang disadari oleh para penyelenggara 

pendidikan yang berada di daerah pada umumnya, yang pada gilirannya 

mengakibatkan munculnya permasalahan pada dunia pendidikan (Siti maesaroh, 

2013). 

Pendidikan secara etimologi berasal dari kata “paedagogie” dari bahasa 

Yunani, terdiri dari kata “pais” artinya anak dan “again” artinya membimbing, jadi 

jika diartikan, paedagogie artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam 

bahasa Romawi pendidikan berasal dari kata “educate” yang berarti mengeluarkan 

sesuatu yang berada dari dalam. Sedangkan dalam bahasa Inggris pendidikan 

diistilahkan dengan kata “to educate” yang berarti memperbaiki moral dan melatih 

intelektual. Sedangkan Secara bahasa definisi pendidikan mengandung arti 

bimbingan yang dilakukan oleh seseorang (orang dewasa) kepada anak-anak, 

untuk memberikan pengajaran, perbaikan moral dan melatih intelektual. 

Bimbingan kepada anak-anak dapat dilakukan tidak hanya dalam pendidikan 

formal yang diselenggarakan pemerintah, akan tetapi peran keluarga dan 

masyarakat dapat menjadi lembaga pembimbing yang mampu menumbuhkan 

pemahaman dan pengetahuan (Sholichah, 2018). 

 



Pendidikan merupakan kegiatan yang kompleks, dan meliputi berbagai 

komponen yang berkaitan erat satu sama lain. Oleh sebab itu, apabila pendidikan 

ingin dilaksanakan secara terencana dan teratur, maka berbagai faktor yang 

terlibat dalam pendidikan harus dipahami terlebih dahulu. Berbagai komponen 

dalam sistem pendidikan, baik secara mikro maupun dalam kajian makro perlu 

dikenali secara mendalam sehingga komponen-komponen tersebut dapat 

difungsikan dan dikembangkan guna mengoptimalkan garapan pendidikan 

tersebut ke arah pencapaian tujuan pendidikan yang ditetapkan (Sutrisno, 2014). 

Pendidikan merupakan proses pengembangan social capital dan 

intellectual capacity dari suatu bangsa. Bahkan lebih jauh, pendidikan 

merupakan hak serta milik rakyat yang dilahirkan dan dikembangkan di dalam 

masyarakat yang kongkrit. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan juga 

seharusnya mengikut sertakan masyarakat. Alasannya, masyarakat adalah 

stakeholder yang pertama dan utama dari proses pendidikan. Hal ini berarti 

proses pendidikan, tujuan pendidikan, dan sarana pendidikan, termasuk pula 

mutu pendidikan adalah merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat. Di 

samping itu, pelaksanaan pendidikan hendaknya dilangsungkan secara 

demokratis dimana setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama 

untuk belajar dan menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan (UU SISDIKNAS 

No. 20 Tahun 2003). Pada dasarnya pendidikan adalah proses pemanusiaan. 

Dalam prosesnya, pemanusiaan dalam pendidikan tidak datang dengan 

sendirinya tetapi datang dari masyarakat. Hal ini merupakan ciri dari sistem 



demokrasi pendidikan yang diharapkan. Semua keputusan ada pada anggota 

masyarakat yang terlibat dalam pendidikan baik secara individu maupun sosial. 

Tuntutan pendidikan demikian dalam era modern adalah penyelenggaraan satuan 

pendididkan yang demokratis dan otonom yang memenuhi prinsip-prinsip school 

based management atau pengelolaan sekolah berbasis masyarakat yang 

mengusung budaya yang melingkari (Munirah, 2015). 

Pendidikan seharusnya mampu menciptakan manusia yang memiliki 

ilmu pengetahuan yang luas, akhlak yang baik, dan menguasai teknologi. 

Pendidikan menjadi wadah untuk membangun SDM (Sumber Daya Manusia) 

yang mampu memberikan perubahan pada masyarakat luas. Berdasarkan bukti 

penelitian yang telah dilakukan di sekolah dasar dan menengah menunjukkan, 

bahwa pendidikan mampu membangun masyarakat menjadi lebih sehat, lebih 

kaya, dan lebih. Selain menciptakan SDM yang berkualitas, seharusnya 

pendidikan dapat membangun manusia yang lebih sadar atas kreatifitas atas 

belajar (Widodo, 2014). 

Menurut pandangan Islam, pendidikan adalah kewajiban. Agama Islam 

adalah agama ilmu pengetahuan dan cahaya, tidak sempurna agama seseorang 

yang hidup dalam kebodohan dan kegelapan. Oleh karena itu sebagai umat 

muslim kita diwajibkan untuk menuntut ilmu karena dengan ilmu maka 

kehidupan seseorang akan lebih baik. Orang-orang yang berilmu sesungguhnya 

memiliki derajat yang lebih baik daripada yang tidak berilmu. Sebagaimana 

firman Allah SWT dalam surah Al-Mujadalah Ayat 11:  



 ُ ُ اRَSTَِّM آOُVWَا HْUُVْWِ َواRَSTَِّM أُوOُPا اHَJْLِMْ َدَرDEٍَت ۚ َوهللاَّ هللاَّ

 ٌZ[\ِ]َ َنOُJ_َLَْP D_َِ̀  ِaَbZَْS  

Artinya: 
“Maka Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa 
yang kamu kerjakan.” (Departemen Agama RI, 2009, h. 543). 
 

Dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman bahwa sesungguhnya Allah 

akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang 

memiliki pengetahuan, jadi sudah sangat jelas bahwa orang-orang yang memiliki 

ilmu pengetahuan akan diberikan keistimewaan oleh Allah SWT. Untuk 

memperoleh pengetahuan salah satunya adalah melalui pendidikan, hal inilah 

yang menjadi dasar mengenai keutamaan menuntut ilmu bagi orang-orang yang 

beriman karena sesungguhnya tidaklah sama antara orang yang berilmu dan yang 

tidak berilmu. 

Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 

pengalaman, menurut pengertian ini, belajar merupakan suatu proses, suatu 

kegiatan  dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, 

akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu 

penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan kelakuan. Dalam proses belajar 

siswa, IQ dan EQ sangat diperlukan. IQ tidak dapat berfungsi baik tanpa 

partisipasi penghayatan emosional terhadap mata pelajaran yang disampaikan di 



sekolah. Selain itu, terdapat keseimbangan anatara IQ dan EQ yang merupakan 

kunci keberhasilan belajar seorang siswa di sekolah (Rambe, 2017). 

Belajar merupakan proses internal yang kompleks yang terlibat dalam 

proses internal tersebut adalah seluruh mental yang meliputi ranah-ranah 

kognitif, afektif dan ranah psikomotorik. Proses belajar yang mengaktualisasikan 

ketiga ranah tersebut tertuju pada bahan belajar tertentu. Belajar juga merupakan 

proses dasar dari perkembangan hidup manusia. Jadi belajar sangatlah penting 

bagi setiap manusia. Karena, dengan belajar manusia bisa melakukan perubahan-

perubahan kualitas individu sehingga tingkah lakunya berkembang. Selain itu, 

belajar bukan sekedar pengalaman, tetapi belajar berlangsung secara aktif dan 

interaktif untuk mencapai suatu tujuan (Nidawati, 2013). 

Melalui pendidikan diharapkan tercapai peningkatan kehidupan manusia 

kearah yang lebih baik. Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam 

kehidupan suatu negara karena pendidikan merupakan sebuah proses yang harus 

dijalankan secara terpadu untuk menghasilkan output yang berkualitas guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu indikasi pencapaian tujuan 

pendidikan dapat dilihat melalui terwujudnya hasil belajar siswa yang maksimal. 

  Kecerdasan emosi siswa masih menjadi perhatian sekolah. Kecerdasan 

emosi yang dimiliki oleh siswa yaitu ada yang kecerdasan emosi tinggi namun 

kepintaran rendah dan ada juga yang kecerdasan emosi rendah tetapi memiliki 

kepintaran tinggi. Kini yang lebih berperan dalam kehidupan justru kecerdasan 

emosional dan spritual bukan kecerdasan intelektual saja. Kecerdasan emosi  



bukan didasarkan pada kepintaran siswa, melainkan dari karakter pribadi siswa. 

Emosi sebagai bentuk karakter pribadi siswa yang paling menonjol. Emosi dapat 

dikelompokkan pada kesedihan, amarah, takut, gembira, kenikmatan, cinta, 

terkejut, jengkel dan malu. Siswa yang dapat mengendalikan emosi dengan baik 

maka akan terbentuk kecerdasan emosi yang tinggi. Kecerdasan emosi yang 

tinggi berpengaruh pada keberhasilan dalam belajar (Eka, 2010). 

Setiap siswa yang kreatif akan memiliki banyak ide-ide yang dapat 

membantu dalam menyelesaikan masalah yang di hadapinya. Kinerja siswa dapat 

dilihat dari kreativitasnya dalam menghadapi butir-butir tes yang harus dijawab 

pada saat ulangan atau ujian. Siswa akan berhasil dalam ulangan atau ujian 

apabila siswa tersebut memiliki kreativitas dalam menyelesaikan tes tersebut.    

Kreativitas pada setiap siswa berbeda-beda. Kreativitas yang dimiliki oleh siswa 

berfungsi sebagai modal awal siswa dalam belajar. 

Berdasarkan magang dan observasi awal yang telah dilakukan di SMA 

Negeri 5 terdapat 20% siswa yang belum bisa mengolah emosi dengan baik, 

sehingga siswa pada saat menerima materi/teori oleh guru masih sangat kurang. 

Kreativitas belajar dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 5 Kendari tidak 

terjadi pada siswa secara menyeluruh. 20% siswa yang belum kreatif dalam 

menyelesaikan soal-soal, mereka masih berpikir secara terpusat. Siswa yang 

berpikir secara terpusat akan mengalami kesulitan apabila terdapat permasalahan 

dalam belajar, Hal ini terjadi akibat siswa terpaku pada teori yang diajarkan oleh 

guru tanpa berusaha mencari alternatif penyelesaiannya, seperti di buku dll. 



Siswa memiliki kreativitas belajar baik maka siswa mampu berpikir secara 

meluas dalam belajar sehingga apabila menemui kesulitan dalam belajar dapat 

mencari alternatif penyelesaiannya. Kemampuan untuk belajar dan 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi sangat penting dalam dunia kerja sebab 

permasalahan tidak dapat dihindari dalam bekerja dan muncul dari 5 berbagai 

aspek yang ada. Kreativitas belajar dimiliki siswa agar siswa terbiasa berpikir 

dan bertindak secara kreatif. 

Berdasarkan pernyataan diatas, dalam kegiatan belajar mengajar kita 

harus memperhatikan semua faktor untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

kecerdasan emosional juga berhubungan pada kualitas pendidikan. bahwa 

kecerdasan  hanya menyumbang 20% bagi kesuksesan, sedangkan 80% adalah 

sumbangan faktor kekuatan lain.  

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka peneliti ingin meneliti 

sejauh mana Hubungan Kecerdasan Emosional Dan Kreativitas dengan 

Hasil Belajar Biologi Pada Siswa SMA Negeri 5 Kendari. 

2.1 Batasan dan rumusan masalah 

2.1.1 Batasan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis perlu 

membatasi permasalahan pada penelitian ini, yakni kecerdasan emosional dan 

kretivitas dengan hasil belajar pada siswa SMAN 5  Kendari 

 



 

2.1.2 Rumusan masalah 

Dari batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini    adalah sebagai berikut: 

1. Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara kecerdasan emosional 

dan hasil belajar Biologi siswa SMAN 5 Kendari? 

2. Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara Kreativitas dan hasil 

belajar siswa SMAN 5 Kendari? 

3. Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara Kecerdasan    

Emosional dan Kreativitas secara bersama hasil belajar siswa SMAN 5 

Kendari?   

3.1 Tujuan penelitian  

1. Mengetahui adakah hubungan positif dan signifikan antara kreativitas dan 

hasil belajar siswa  SMAN 5 Kendari.  

2. Mengetahui adakah hubungan positif dan signifikan antara Kecerdasan 

Emosional dan kretivitas hasil belajar siswa SMAN 5 Kendari 

3. Mengetahui adakah hubungan positif dan signifikan antara Kecerdasan 

Emosional dan kterivitas dengan hasil belajar siswa SMAN 5 Kendari 

4.1   Kegunaan penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau kontribusi dalam 

pembelajaran Biologi. Secara terinci manfaat penelitian yang diharapkan adalah 



 

4.1.1 Manfaat teoritis  

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan 

teoritis terhadap pembendaharaan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan 

yang dimaksud adalah bidang pembelajaran pengetahuan alam.  

4.1.2 Manfaat praktis  

Manfaat praktis bagi pemerintah kota Kendari memberikan 

informasi terkait gambaran kecerdasan emosional, kreatifitas dan hasil 

belajar siswa. Bagi guru adalah memberikan informasi dalam 

menentukan kebijakan. Sedangkan bagi siswa memberikan informasi 

terkait dengan motivasi dan kecerdasan yang dimiliki siswa perindividu 

guna meningkatkan hasil belajarnya serta menentukamn pilihan karir ke 

masa depan. 

5.1 Definsi Operasional Variabel   

Defenisi oprasional bertujuan untuk menghindari terjadinya persersi yang 

keliru dari  pembaca dalam memahami maksud yang terkandung dalam  judul 

tersebut, maka ada beberapa variabel yang dipandang perlu untuk diberi 

pengertian, yaitu sebagai berikut:  

a. Kecerdasan Emosional: Kecerdasan emosional adalah kemampuan siswa 

dalam mengatur sifat emosinya, menjaga keselerasan emosi melalui kesadaran 

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

dimiliki oleh siswa.   



b. Kreativitas: Kreativitas adalah kemampuan melalui ide, melihat hubungan 

yang baru atau tak diduga sebelumya. kreativitas di tinjau dari aspek berpikir, 

keberbakatan yang dimiliki, dan memahami kesenjangan. Pada gagasan 

berpikirdapat diukur dengan menggunakan indikator: imajinatif, memisahkan 

ide dari evaluasi, dan meminimalkan pemikiran negatif. Keberbakatan yang 

dimiliki dapat diukur dengan menggunakan indikator: originalitas, prakarsa, 

dan adaptif. Memahami kesenjangan. dapat diukur dengan menggunakan 

indikator: rasa ingin tahu,ketekunan, dan tidak mudah bosan. 

Hasil Belajar: Hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam 

sikap dan tingkah lakunya. Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi,dan ketrampilan 


