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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan selain untuk mengembangkan kemampuan inteligensi, 

juga mengembangkan kecerdasan emosional atau emotional intelligence 

siswa dimana keseimbangan antara Intelligence Quotient (IQ) dan Emotional 

Quotient (EQ) merupakan kunci keberhasilan siswa di sekolah. Kurikulum 

pendidikan Indonesia saat ini lebih banyak menekankan pada perkembangan 

kognitif siswa dan kurang diimbangi oleh stimulasi bagi perkembangan aspek 

sosial dan emosi. Menurut  Golman (2002:28) kecerdasan intelektual (IQ) 

hanya menyumbang 20% bagi kesuksesan, sedangkan 80% adalah 

sumbangan faktor kekuatan-kekuatan lain, diantaranya adalah 

kecerdasan emosional atau Emotional Quotient (EQ) yakni 

kemampuan memotivasi diri sendiri, mengatasi frustrasi, mengontrol 

desakan hati, mengatur suasana hati (mood), ber-impati serta kemampuan 

bekerja sama 

Abdul Wahid Hasan dalam bukunya mengatakan bahwa,  

“decade terakhir ini, dunia psikologi dan pendidikan dikejutkan oleh 

berbagai penemuan-penemuan monumental tentang potensi 

kecerdasan manusia. Pada abad kedua puluh, kecerdasan intelektual (IQ) 

sempat menemukan momentumnya sebagai satu-satunya alat untuk 

„menakar‟ dan mengukur kecerdasan manusia. Namun pada tahun  

1990-an Daniel Goleman menunjukkan penemuan barunya, bahwa  

kecerdasan manusia tidak hanya bisa diukur dengan IQ; ada 

kecerdasan lain yang lebih penting dari IQ yaitu EQ (Emotional 

Quotient). Lebih jauh Goleman mengatakan”EQ is more important than 

IQ for success in business and relationship”. ( EQ lebih penting daripada 

IQ untuk kesuksesan dalam bisnis dan hubungan)”. 

 

Istilah kecerdasan emosional dalam Islam dapat dijumpai dalam 

konsep lahir batin yang terdapat dalam ajaran Islam. Menurut petunjuk al-

Qur'an bahwa setiap ciptaan Tuhan seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, air, 

udara, tanah, dan sebagainya memiliki jiwa. Selain mengisyaratkan adanya 

sifat kasih sayang dan kekuasaan Tuhan yang terdapat dibalik ciptaan tersebut 
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juga semua itu memiliki jiwa atau emosi. Jika benda itu diberlakukan dengan 

baik, maka semua itu akan memberikan manfaat bagi kehidupan, tetapi 

sebaliknya jika benda itu diberlakukan dengan tidak baik maka benda itu juga 

akan bereaksi kasar kepada menusia. (Abuddin Nata, 2003:51) 

Adapun perbedaan mata pelajaran jurusan IPA, antara lain: 

Matematika, Kimia dan Biologi sedangkan jurusan IPS, antara lain: 

Ekonomi, Geografi dan Sosiologi. Sejarah adanya IPA dan IPS sudah ada 

sejak tahun 70an pada waktu itu IPA dan IPS dikenal dengan sebutan Paspol 

dan Sol, sedangkan di tahun 80-90an IPA dan IPS dibagi menjadi 3; yaitu: 

A1: Fisika,  A2: Biologi, A3: Sosial. Pada awal 2000 sampai sekarang 

(2016) sebutan IPA dan IPS dipakai kembali. Akan tetapi pada kesempatan 

penelitian, peneliti melalkukan penelitian di XI IPS karena Dalam 

pengamatan awal di MA Darul Khairat Pontianak, bahwa sebagian siswa 

nilainya masih banyak di bawah KKM yaitu 75 yang telah ditetapkan oleh 

sekolah bahwa KKM pelajaran agama Islam  adalah 75.  

Kecerdasan emosional menggambarkan kemampuan seseorang 

dalam mengendalikan, menggunakan, atau mengekspresikan emosi dengan 

suatu cara yang akan menghasilkan sesuatu yang baik (Daniel Goleman 

2002:7). Saat siswa mengalami beban tugas yang berlebih atau mengalami 

stres, peran kecerdasan emosi sangat dibutuhkan. Siswa yang memiliki 

kecerdasan emosional yang tinggi dapat mengelola stres dan menemukan 

cara yang tepat menghadapi stres tersebut.  

Namun akan terjadi sebaliknya jika siswa memiliki kecerdasan 

emosi yang rendah, mereka akan sulit menemukan cara menghadapi stres 

tersebut. Kecerdasan emosi juga dapat digunakan dalam pengambilan 

keputusan dan tindakan. Mereka yang memiliki kecerdasan emosi yang 

tinggi akan mengambil keputusan dan  melakukan tindakan yang tepat saat 

situasi kritis dan mendesak. Selain itu kecerdasan emosi juga berguna dalam 

penyesuaian diri dan membina hubungan yang baik dengan orang lain. 

Mereka yang memiliki kecerdasan  emosional mengetahui perasaan dirinya 

dan orang lain, dapat menahan diri, dan bersikap empatik sehingga 
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membuat orang lain merasa nyaman, tenang, dan senang bergaul 

dengannya.  

Dari hasil pengamatan awal di MA Darul Khairat Pontianak pada 23 

Desembar 2016 bahwa sekolah ini sangat mementingkan aspek kognitif 

sehingga siswa diharapkan mendapat nilai yang baik juga diharapkan dapat 

membentuk mental karakter akhlakul karimah. Dalam wawancara peneliti 

juga kepada kepala Madrasah bahwa memang idealnya proses pendidikan 

harus memperhatikan dan mengembangkan semua aspek. Dengan 

memperhatikan dan mengembangkan aspek-aspek tersebut dalam proses 

pendidikan sehingga mampu mengantisipasi perubahan. 

Berdasarkan data yang diambil dari guru BK di Madrasah Aliyah 

Darul Khairat Pontianak bahwa pengaruh kecerdasan emosional terhadap 

hasil belajar sangat berpengaruh, ketika emosional siswa bagus hal ini tentu 

berkaitan dengan karakter yriu karkater baik, tentu hasil belajarnya akan baik. 

Begitu pula sebaliknya jika siswa tidak bias menguasa emosional dalam arti 

karakternya kurang baik maka hasil belajar biasanya juga jelak.  Akan tetapi 

ada beberapa data dari siswa dalam catatan kasus anak bermasalah, hal ini 

akan berpengaruh pada hasil belajar yang kurang dari yang diharapkan. Dapat 

dilihat pada tabel 1 berikut ini 

TABEL 1.1 

Data Kasus Siswal  Semester 1 Tahun 2016/2017 

No Bulan  

Responden 34 siswa  

Kelas XI IPS 

Pesentase % 

 

Kasus Tidak  Kasus  Tidak 

1. Juli 23 11 67 33 

2. Agustus 20 14 58 42 

3. September  18 16 52 48 

4. Oktober 17 17 50 50 

5. November 20 14 58 42 

 Jumlah 98 72 57% 43% 

Sumber Data: Madrasah Aliyah Darul Khairat Pontianak dari Laporan Guru 

BK bulan Juli – November 2016 

 

Hasil belajar siswa di Madrasah Aliyah Darul Khairat Pontianak 

belum mencapai ketuntasan yaitu 75, hal ini dapat diketahui dari hasil 
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wawancara dan dapat dilihat dari kegiatan belajar siswa, siswa 

memperhatikan serta mencatat materi yang diberikan oleh guru PAI sehingga 

dirasa sudah cukup mendukung terhadap pencapaian hasil belajar siswa. 

Tetapi pada kenyataannya faktor dari dalam diri saja tidak sepenuhnya 

menunjang dalam proses belajar tanpa adanya dukungan dari guru sebagai 

pembimbing dalam proses belajar mengajar.  

TABEL 1. 2 

Persentase Nilai Ulangan Harian PAI Semester 1 2016/2017 

No Jenis lagu 

Jumlah Persentase 

34 siswa % 

Belum Tuntas Belum Tuntas 

1. Juli 20 14 58 42 

2. Agustus 24 10 70 30 

3. September  28 6 82 18 

4. Oktober 25 9 73 17 

5. November 23 11 67 33 

 Jumlah 70& 30% 

Sumber Data: Madrasah Aliyah Darul Khairat Pontianak 

Berdasarkan Tabel 1 dan 2  di atas, dapat dilihat bahwa kecerdasan 

emosional siswa 57%  itu artinya belu mencapai yang inginkan yaitu minimal 

80%. Dari hasil belajar PAI siswa kelas XI IPS semester ganjil Madrasah 

Aliyah Darul Khairat Pontianak masih belum optimal, ini terlihat dari 

presentase siswa yang mencapai nilai lebih dari 70% siswa yang belum tuntas 

atau sisanya sebesar 30%  mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu tingkat pencapaian kompetensi 

dasar yang harus dicapai oleh siswa permata pelajaran. Hal ini dilakukan 

untuk menentukan tingkat keberhasilan siswa. Berdasarkan  penelitian  

pendahuluan  yang  dilakukan,  diperoleh  Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) siswa di Madrasah Aliyah Darul Khairat Pontianak adalah 75. 

Berdasarkan data Hasil ulangan harian siswa kelas XI Madrasah 

Aliyah Darul Khairat Pontianak  Pelajaran 2016/2017, dapat dikatakan bahwa 

hasil belajar siswa masih tergolong rendah.  Hal ini senada dengan pendapat 

Djamarah dan Zain (2002:128) yang mengatakan bahwa “Siswa dinyatakan 
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berhasil dalam belajar apabila siswa tersebut menguasai bahan pelajaran 

minimal 65%.” 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mendeskripsikan Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Hasil Belajar 

PAI pada Siswa Kelas XI IPS  di Madrasah Aliyah Darul Khairat Pontianak 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana 

Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Hasil Belajar PAI pada Siswa 

Kelas XI IPS  di Madrasah Aliyah Darul Khairat Pontianak?” 

Fokus penelitian tersebut dikembangkan menjadi beberapa 

pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Kecerdasan Emosional Siswa Kelas XI IPS  di Madrasah 

Aliyah Darul Khairat Pontianak? 

2. Bagimanakah hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI Kelas XI IPS  di 

Madrasah Aliyah Darul Khairat Pontianak? 

3. Apakah ada pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Hasil Belajar PAI 

pada Siswa Kelas XI IPS  di Madrasah Aliyah Darul Khairat Pontianak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini 

yang hendak dicapai Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Hasil Belajar 

PAI pada Siswa Kelas XI IPS  di Madrasah Aliyah Darul Khairat Pontianak,  

yaitu untuk mengetahui: 

1. Kecerdasan Emosional terhadap Siswa Kelas XI IPS  di Madrasah Aliyah 

Darul Khairat Pontianak. 

2. hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI Kelas XI IPS  di Madrasah 

Aliyah Darul Khairat Pontianak. 

3. pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Hasil Belajar PAI pada Siswa 

Kelas XI IPS  di Madrasah Aliyah Darul Khairat Pontianak 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini daharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah 

ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang berkecimpung di dunia 

pendidikan mengenai pentingnya kecerdasan emosional dalam 

pendidikan. Sebagai sumbangan data ilmiah dibidang pendidikan dan 

disiplin ilmu lain bagi Fakultas Tarbiyah dan Universitas 

Muhammadiyah Pontianak. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi Peneliti, kegiatan penelitian ini ini diharapkan bermanfaat 

bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya serta 

menjadi dasar pengalaman dalam persiapan diri untuk berkiprah 

sebagai seorang guru dimasa yang akan datang.  

b. Bagi sekolah MA Darul Khairat Pontianak, penelitian ini dapat 

memberi kontribusi positif bagi sekolah, untuk lebih mengembangkan 

perannya dalam mendidik para siswa dalam mengembangkan kecerdas 

an emosional 

c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi peneliti dalam pengembangan kecerdasan emosional siswa jika 

suatu saat nanti peneliti menjadi guru 

 

 


