
 

 

 

I. PENDAHULUAN 
 
 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 
 
 
Pendidikan adalah suatu usaha mencerdaskan anak bangsa yang dijalankan 

dengan sengaja, teratur dan bertahap sehingga menghasilkan lulusan yang sesuai 

dengan keinginan. Karena pendidikan merupakan salah satu amanat bangsa yang 

tercantum dalam undang-undang. Cita-cita mulia untuk mencerdaskan anak 

bangsa ini haruslah didukung oleh semua pihak, terutama oleh para praktisi 

pendidikan.  

 
 
 
Pendidikan dapat dilakukan secara formal maupun nonformal. Pendidikan formal 

sebagai salah satu sarana pendidikan yang paling banyak digunakan. Sekolah 

sebagai lembaga formal merupakan sarana mencapai tujuan pendidikan. Salah 

satu tujuannya yang tercantum dalam Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2003 

sebagai berikut: mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggungjawab.  
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Melalui sekolah, siswa belajar berbagai macam hal. Bukan hanya materi 

pelajaran, tetapi juga mereka belajar tentang bagaimana berperilaku yang baik, 

serta dapat memahami diri mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan.  

 
 
 
Dalam pendidikan formal, belajar menunjukkan adanya perubahan yang sifatnya 

positif sehingga pada tahap akhir akan didapat keterampilan, kecakapan dan 

pengetahuan baru, hal inilah yang dinamakan hasil belajar. Untuk memulai 

pelajaran, terlebih dahulu disusun perangkat pembelajaran. Idelanya sebuah 

persiapan pembelajaran mencakup semua aspek, baik itu aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor. 

 
 
 
Pembelajaran pada umumnya lebih banyak menekankan pada aspek intelegen atau 

afektifnya saja. Sedangkan aspek emosional kurang diperhatikan. Banyak orang 

berpendapat bahwa semakin tinggi intelegen seseorang maka semakin baik pula 

hasil belajarnya, karena inteligensi merupakan bekal potensial yang akan 

memudahkan dalam belajar dan pada gilirannya akan menghasilkan hasil belajar 

yang optimal. 

 

 

Kenyataannya, dalam proses belajar mengajar di sekolah sering ditemukan siswa 

yang tidak dapat meraih hasil belajar yang setara dengan kemampuan 

inteligensinya. Ada siswa yang mempunyai kemampuan inteligensi tinggi tetapi 

memperoleh hasil belajar yang relatif rendah, namun ada siswa yang walaupun 

kemampuan inteligensinya relatif rendah, dapat meraih hasil belajar yang relatif 
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tinggi. Itu sebabnya taraf inteligensi bukan merupakan satu-satunya faktor yang 

menentukan keberhasilan seseorang, karena ada faktor lain yang mempengaruhi. 

Menurut Goleman (2007:44):  

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 frustasi, mengontrol desakan hati, mengatur 
suasana hati (mood), berempati serta kemampuan bekerja sama.  

 

 

Berdasarkan penelitian pendahuluan  yang dilakukan di SMA PERSADA Bandar 

Lampung  hasil belajar yang dicapai  oleh para siswa umumnya belum mencapai 

hasil yang maksimal khususnya mata pelajaran ekonomi. Di bawah ini disajikan  

data hasil ujian semester genap mata pelajaran ekonomi 2009/2010. 

Tabel 1. Nilai Ujian Semester Genap Siswa Kelas XII di SMA PERSADA 
Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010. 

 
No Rentang Nilai Jumlah Siswa Persentase 
1 ≥ 82 0 - 
2 72-81 2 1,24 
3 62-71 37 22,98 
4 52-61 46 28,57 
5 ≤51 76 47,21 
 Jumlah  161 100 
Sumber: Guru Mata Pelajaran Ekonomi SMA PERSADA Bandar Lampung 

Berdasarkan Tabel 1  di atas dapat dilihat bahwa prestasi belajar ekonomi siswa 

kelas XII semester genap SMA PERSADA Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2009/2010  masih kurang optimal. Diketahui jumlah siswa yang mencapai nilai di 

atas 62 sebesar 39 orang dengan persentase 24,22%. Sedangkan siswa yang 

mendapatkan nilai di bawah 61 sebesar 122 dengan persentase 75,78 %.  
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Standar Ketuntasan Belajar Mengajar (SKBM) di SMA PERSADA Bandar 

Lampung sebesar 62. Berdasarkan Standar Ketuntasan Belajar Mengajar maka 

kelulusan siswa-siswi SMA PERSADA Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 2. Standar Ketuntasan Belajar Mengajar Mata Pelajaran Ekonomi 
Siswa Kelas XII di SMA PERSADA Bandar Lampung 

 
No Nilai (0-100) Banyaknya (fi) Persentase (f relatif) 

1. 

2 

62 – 100 

≤ 61 

39 

122 

24,22 

75,78 

 Jumlah 161 100 

 
Berdasarkan Standar Ketuntasan Belajar Mengajar maka siswa yang lulus hanya 

39 orang atau 23,22% saja. Sedangkan siswa yang mendapat nilai di bawah 

Standar Ketuntasan Belajar Mengajar harus mengikuti remedial. 

 
 
 
Untuk mendapatkan hasil belajar yang baik, siswa dipengaruhi oleh banyak faktor 

dari dalam maupun dari luar dirinya. Dari dalam diri siswa diantaranya faktor 

kecerdasan, minat, bakat, motivasi serta kesehatan fisik. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi dari luar diri siswa antara lain lingkungan keluarga, sekolah, 

perlatan dan media pembelajaran. Peranan media dalam proses pembelajaran 

adalah sebagai alat untuk mempermudah proses pembelajaran. Pada pelajaran 

akuntansi yang membutuhkan pemahaman yang baik terhadap pelajaran tersebut. 

 

 

Penggunaan media pembelajaran dapat membangkitkan minat dan kreatifitas 

siswa dalam proses belajar, selain itu juga dapat mengefektivitaskan pembelajaran 

karena objek yang dipelajari sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki siswa dan 
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bersentuhan langsung dengan lingkungan hidup keseharian siswanya. Dalam 

kegiatan pembelajaran ketidakjelasan bahan ajar yang disampaikan dapat dibantu 

dengan kehadiran media pembelajaran. Dengan demikian peserta didik akan lebih 

mudah mencerna bahan ajar dibandingkan dengan tidak menggunakan media 

pembelajaran. 

 

 

Menurut Djamarah & Zain (2002:136) didalam kegiatan belajar mengajar 

ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan 

media sebagai perantara. Kesulitan bahan ajar dapat disederhanakan dengan 

menggunakan media pembelajaran. Media dapat mewakili apa yang kurang 

mampu disampaikan guru melalui kalimat-kalimat. Oleh sebab itu media 

pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran, 

sehingga dapat menarik minat dan antusiasme siswa dalam pembelajaran.  

 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kecerdasan Emosional dan 

Penggunaan Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Pada Siswa 

Kelas XII IPS Semester Ganjil di SMA PERSADA Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2010/2011” 

 
B.  Identifikasi Masalah 
 
 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 
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1. Proses pembelajaran yang sering terjadi lebih menekankan pada aspek 

kecerdasan intelektual saja, sedangkan aspek kecerdasan emosional kurang 

diperhatikan 

2. Sasaran belajar dalam pembelajaran cenderung pada domain kognitif 

3. Siswa banyak yang tidak ada rasa kecewa apabila mendapat nilai rendah 

4. Siswa melakukan belajar apabila ada pekerjaan rumah dan atau menjelang 

ujian. 

5. Guru lebih banyak menggunakan media buku dan papan tulis. 

6. Minimnya kreatifitas guru dalam menggunakan media pembelajaran. 

7. Pelajaran akuntansi yang membutuhkan penjelasan yang menyeluruh. 

 
 

C.  Pembatasan Masalah 
 
 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, 

maka masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal 

yang berhubungan dengan kecerdasan emosional, media pembelajaran dan hasil 

belajar. 

 
 
D.  Perumusan Masalah 
 
 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah:  

1. Apakah ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar pada 

siswa kelas XII IPS semester ganjil di SMA PERSADA Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2010/2011? 
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2. Apakah ada pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap hasil 

belajar pada siswa kelas XII IPS semester ganjil di SMA PERSADA 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2010/2011? 

3. Apakah ada pengaruh kecerdasan emosional dan penggunaan media 

pembelajaran terhadap hasil belajar pada siswa kelas XII IPS semester 

ganjil di SMA PERSADA Bandar Lampung tahun pelajaran 2010/2011? 

 
 
 
E.  Tujuan Penelitian 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar pada siswa kelas 

XII IPS semester ganjil di SMA PERSADA Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2010/2011. 

2. Pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap hasil belajar pada 

siswa kelas XII IPS semester ganjil di SMA PERSADA Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2010/2011. 

3. Pengaruh kecerdasan emosional dan penggunaan media pembelajaran 

terhadap hasil belajar pada siswa kelas XII IPS semester ganjil di SMA 

PERSADA Bandar Lampung tahun pelajaran 2010/2011. 

 
 
F.  Kegunaan Penelitian 

 
Hasil penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain ialah : 

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

bagi    psikologi pendidikan dan memperkaya hasil penelitian yang telah 
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ada dan dapat memberi gambaran mengenai pengaruh kecerdasan 

emosional dan penggunaan media pembelajaran terhadap hasil belajar. 

2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

memberikan informasi khususnya kepada para orang tua, konselor sekolah 

dan guru dalam upaya membimbing dan memotivasi siswa remaja untuk 

menggali kecerdasan emosional dan penggunaan media pembelajaran 

yang dimilikinya. 

 
 
G.  Ruang Lingkup Penelitian 

 
Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah : 

1. Ruang Lingkup Objek Penelitian 

     Objek penelitian ini adalah kecerdasan emosional, penggunaan media 

pembelajaran dan hasil belajar ekonomi siswa kelas XII IPS. 

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS. 

3. Ruang Lingkup Tempat Penelitian 

Adapun ruang lingkup tempat penelitian adalah SMA PERSADA Bandar 

Lampung. 

4. Ruang Lingkup Waktu Penelitian 

    Waktu penelitian pada semester ganjil tahun pelajaran 2010/2011. 

5. Ruang Lingkup Ilmu 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan dalam 

mata kuliah metodologi pembelajaran 

 


