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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan salah satu bentuk usaha sadar yang terencana, 

terprogram dan berkesinambungan dalam upaya menumbuhkembangkan 

kemampuan peserta didik secara optimal, baik aspek kognitif, afektif maupun 

psikomotorik. Pendidikan juga merupakan kebutuhan vital bagi pembentukan 

generasi yang cerdas, cakap dan siap menghadapi tantangan zaman (Roftah, 

2010). Sehingga diupayakan generasi muda dapat mengikuti setiap proses 

yang ada di tempat pendidikan secara optimal supaya memiliki prestasi yang 

baik. Prestasi belajar sendiri digunakan untuk bahan evaluasi dan pengukuran 

dari proses belajar yang telah diperoleh seorang siswa di bangku sekolah. 

Tidang (2012) menyatakan bahwa prestasi belajar merupakan hasil usaha 

belajar yang dicapai seorang siswa berupa suatu kecakapan dari kegiatan 

belajar bidang akademik di sekolah pada jangka waktu tertentu yang dicatat 

pada setiap akhir semester di dalam bukti laporan yang disebut raport. 

Tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Atas 

(SMA) dan sederajat tahun 2013 berdasarkan data di kemetrian mengalami 

penurunan, dibandingkan tahun 2012 (Zahzra,2013). Tahun 2013 persentase 

kelulusan UN SMA adalah 99,48 persen, sedangkan pada 2012 persentase 

kelulusan UN SMA adalah 99,5 persen. Hal tersebut menunjukan bahwa 

persentase kelulusan tahun 2013 turun 0,02 persen dari tahun sebelumnya 
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yang mencapai 99,5 persen. Sebanyak 1.573.036 siswa dari 1.581.286 siswa 

peserta UN untuk tingkat SMA dan sederajat telah dinyatakan lulus. 

Sementara yang tidak lulus berjumlah 8.250 siswa. 

Siswa yang dinyatakan tidak lulus adalah peserta ujian yang gagal 

mencapai nilai rata-rata sebesar 5,5 atau salah satu mata ujian memperoleh 

nilai kurang dari 4. Hal ini menunjukan perlu penanganan khusus untuk 

segera dibenahi dan diatasi dengan tepat supaya prestasi belajar siswa dapat 

tercapai dengan maksimal (Zahzra,2013). 

Faktor menurut Ningrum (2011) yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar seseorang menurun adalah dari faktor intern dan ekstern, untuk faktor 

intern termasuk kategori tinggi dengan persentase 73,04% memiliki indikator 

yang meliputi faktor jasmaniah (73,86%) kategori tinggi, faktor psikologis 

(72,98%) kategori tinggi, dan faktor kelelahan (72,18%) kategori tinggi. 

Sedangkan variabel faktor ekstern termasuk kategori tinggi dengan persentase 

71,63% memiliki indikator yang meliputi faktor keluarga (71,64%) kategori 

tinggi, faktor sekolah (71,56%) kategori tinggi, dan faktor masyarakat 

(71,92%) kategori tinggi. Sedangkan menurut Purwitasari (2013) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual dengan prestasi belajar kimia 

peserta didik kelas X SMA Kolombo Yogyakarta. Apabila faktor-faktor 

tersebut dapat dimaksimalkan dan dikembangkan maka tanpa disadari dapat 

meningkatkan prestasi belajar dari siswa itu sendiri. 
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Kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang mengatur 

kehidupan emosinya dengan inteligensi, menjaga keselarasan emosi dan 

mengungkapkannya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, 

motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial Goleman (2002). Apabila 

seseorang memiliki IQ tinggi namun taraf kecerdasan emosionalnya rendah 

maka cenderung akan terlihat sebagai orang yang keras kepala, sulit bergaul, 

mudah frustasi, tidak mudah percaya pada orang lain, tidak peka dengan 

kondisi lingkungan dan cenderung putus asa bila mengalamai stress. Kondisi 

sebaliknya, dialami oleh orang-orang yang memiliki taraf IQ rata-rata namun 

memiliki kecerdasan emosional tinggi. Siswa yang memiliki IQ tinggi 

cenderung lebih tertutup dengan lingkungan sekitar dan kurang bisa 

menerima perbedaan. 

Penelitianyang dilakukan oleh Lubis (2012)  menyatakan bahwa dari 1 

orang mahasiswa yang mempunyai kecerdasan spiritual sangat tinggi 

mendapatkan prestasi belajarnya sangat baik 1 orang (1,5 %). Dari 11 orang 

mahasiswa dengan kecerdasan spiritual tinggi mendapat prestasi belajarnya 

baik yaitu 9 orang (13,8 %). Dari 46 orang mahasiswa dengan kecerdasan 

spiritual sedang sebagian besar mendapat prestasi belajarnya cukup yaitu 34 

orang (52,3 %), dan dari 7 orang mahasiswa dengan kecerdasan spiritual 

rendah mendapat prestasi belajarnya kurang baik yaitu 4 orang. Goleman 

(2002) menambahkan bahwa kecerdasan intelektual (IQ) hanya menyumbang 

20% bagi kesuksesan, sedangkan 80% lainnya adalah sumbangan faktor 

kekuatan-kekuatan yang lain, di antaranya adalah kecerdasan emosional atau 
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emotional intelligence (EI), yakni kemampuan memotivasi diri sendiri, 

mengatasi frustasi, mengontrol desakan hati, mengatur suasana hati (mood), 

berempati serta kemampuan bekerja sama. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di 

SMA Negeri 01 Purwanegara Kabupaten Banjarnegara didapatkan bahwa 

data tahun pelajaran 2011/2012 didapatkan bahwa 30 siswa dari total 90 

siswa yang mengalami penurunan nilai rata-rata raport atau prestasi belajar 

ada  16,6% (15) siswa di kelas A, B dan C, 11,1% (10) siswa yang 

mendapatkan nilai rata-rata rapot tetap atau tidak ada perubahan nilai raport 

ada di kelas B dan C dan 5,5% (5) siswa yang mengalami kenaikan nilai rata-

rata raport atau prestasi belajar ada di kelas A dan C. Hasil tersebut juga 

didukung dengan data wawancara terhadap 10 siswa pada bulan Januari 2014 

yang menyatakan bahwa ada 3 (30%)  siswa ketika ujian akhir sekolah (UAS) 

tidak belajar karena mereka mempunyai anggapan nanti bisa nyontek/melihat 

ke teman sampingnya, 4 (40%) siswa yang jarang mengumpulkan dan 

mengerjakan tugas-tugas karena mereka merasa tidak sanggup 

mengerjakannya, 3 (30%) siswa yang selalu mempersiapkan diri sebelum 

UAS dimulai. 

Atas dasar inilah peneliti ingin melakukan penelitian untuk 

memperoleh kajian lebih dalam lagi mengenai “pengaruh kecerdasan 

spiritual, kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional dengan prestasi 

belajar pada siswa IPS kelas XI Di SMA Negeri 01 Purwanegara Kabupaten 

Banjarnegara”. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

rumusan masalah yaitu “adakah pengaruh kecerdasan spiritual, kecerdasan 

intelektual dan kecerdasan emosional dengan prestasi belajar pada siswa IPS 

kelas XI di SMA Negeri 01 Purwanegara Kabupaten Banjarnegara?”. 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual 

dan kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar pada siswa IPS kelas 

XI di SMA Negeri 01 Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. 

2. Tujuan khusus 

a. Mendeskripsikan karakteristik responden: usia, jenis kelamin.  

b. Mendeskripsikan kecerdasan spiritual siswa kelas XI di SMA Negeri 

01 Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. 

c. Mendeskripsikan tingkat kecerdasan intelektual siswa kelas XI di 

SMA Negeri 01 Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. 

d. Mendeskripsikan tingkat emosional siswa kelas XI di SMA Negeri 01 

Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. 

e. Mendiskripsikan prestasi belajar siswa kelas XI di SMA Negeri 01 

Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. 

f. Mendeskripsikan tingkat pengaruh kecerdasan spiritual, terhadap 

prestasi belajar pada siswa IPS kelas XI di SMA Negeri 01 

Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. 
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g. Mendeskripsikan pengaruh kecerdasan intelektual terhadap prestasi 

belajar pada siswa IPS kelas XI di SMA Negeri 01 Purwanegara 

Kabupaten Banjarnegara. 

h. Mendeskripsikan pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi 

belajar pada siswa IPS kelas XI di SMA Negeri 01 Purwanegara 

Kabupaten Banjarnegara. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Responden 

Dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan tambahan tentang 

bagaimana pengaruh kecerdasan emosional, intelektual dan spiritual 

terhadap  prestasi belajar seorang siswa. 

2. Bagi Instansi Terkait 

Memberikan sumbangan dan tambahan referensi untuk pihak sekolah 

tentang akan pentingya pengaruh kecerdasan emosional, intelektual dan 

spiritual terhadap  prestasi belajar anak didik mereka, sehingga dapat 

diterapkan dalam mata pelajaran tambahan. 

3. Bagi Ilmu Keperawatan 

Memberikan tambahan referensi dan ilmu pengetahuan terkait dengan 

informasi dan ilmu pengetahuan tambahan tentang bagaimana pengaruh 

kecerdasan emosiona, intelektual dan spiritual terhadap  prestasi belajar 

seseorang sehingga dapat diterapkan ketika praktek dilapangan. 
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4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Memberikan refrensi tambahan untuk bahan penelitian yang sama dengan 

peneliti lakukan. 

E. PENELITIAN TERKAIT 

1. Setiadi (2001) dengan judul hubungan intelegensi, status gizi dengan 

prestasi belajar siswa SLTP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan intelegensi, status gizi dengan prestasi belajar 

siswa. Rancangan penelitian ini bersifat belah bintang. Sampel diambil 

dari 2 SLTP  di semarang yang dipilih secara cluster random sampling. 

Data IQ dan status gizi di susun secara diskriptif dan untuk mengetahui 

adanya hubungan atau tidak antara intelegensi dan status gizi dengan 

prestasi belajar menggunakan uji korelasi. Hasil menunjukan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara intelegensi dengan prestasi 

belajar siswa dan tidak ada hubungan yang signifikan antara status gizi 

dengan prestasi belajar siswa. 

2. Kristinta (2007) dengan judul “Pengaruh Kecerdasan Emosional (EQ) dan 

Kecerdasan Spiritual (SQ) terhadap prestasi belajar siswa dalam mata 

pelajaran ekonomi kelas VIII SMP 4 Malang”. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional (EQ) dan 

kecerdasan spiritual (SQ) terhadap prestasi belajar siswa dalam mata 

pelajaran ekonomi. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 

VIII SMP 4 Malang.yang diambil 6 kelas.Metode penelitian yang 

digunakan adalah kuisioner dan dokumentasi prestasi siswa. Analisis 
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yang digunakan adalah secara deskriptif yaitu menentukan frekwensi dari 

distribusi data antara EQ dan SQ dan prestasi siswa dengan skala yang 

berbeda. Secara inferensial yaitu dengan Regresi Linear Berganda yang 

secara parsial dari kecerdasan emosional diperoleh (Sig) 0.016 dan t 

hitung = 2.481 > t tabel = 2.006 sehingga Hi diterima, dan untuk 

kecerdasan spiritual diperoleh (Sig) 0.039 dan thitung = 2.122 > t tabel = 

2.006 hasilnya Hi diterima juga. Secara simultan diperoleh (Sig) 0.012 

dan F hitung = 4.873 > Ftabel = 3.180* sehingga Hi diterima dengan R2 

adalah 0.160. 

3. Putri N. K. S. (2010) dengan judul hubungan kecerdasan emosi dan 

kesiapan belajar dengan prestasi belajar pada mata kuliah AsKep (Asuhan 

Kebidanan) ibu I mahasiswa semester II Di Akbid Mitra Husada 

Karanganyar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan 

kecerdasan emosi dan kesiapan belajar dengan prestasi belajar pada 

matakuliah AsKep (Asuhan Kebidanan) ibu I mahasiswa semester II. 

Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan 

pendekatan cros secsional. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah sampling purposive, menentukan jumlah sampel dengan 

menggunakan rumus Isaac dan Michael, diperoleh 89 responden dari 119 

mahasiswa semester II tahun 2009/2010 Di Akbid Mitra Husada 

Karanganya. Teknik analisis data menggunakan korelasi sederhanaa 

korelasi ganda dan regresi ganda dengan taraf signifikan 0,005. 

 

Pengaruh Kecerdasan Spiritual..., Leni Astuti, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014




