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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

Bagian ini akan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian dan ruang lingkup penelitian. Pembahasan hal – 

hal tersebut secara rinci dikemukakan berikut ini. 

 

 

A. Latar belakang 

Pendidikan merupakan latihan fisik, mental dan moral bagi individu agar manjadi 

manusia yang berbudaya. Dengan pendidikan, setiap individu diharapkan mampu 

memenuhi tugasnya sebagai manusia yang diciptakan Tuhan sebagai makhluk 

yang sempurna dan terpilih sebagai pemimpin dibumi serta menjadi warga negara 

yang berarti dan bermanfaat bagi suatu negara. Juga tak kalah penting dari itu 

pendidikan merupakan salah satu cara yang elegan untuk memotong mata rantai 

kemiskinan. 

 

Pendidikan berguna untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Penerapan teknologi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki 

tingkat pendidikan yang baik dan memadai. 
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Minat melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi hendaknya selalu 

dipupuk sejak siswa mulai memasuki sekolah menengah atas karena pada 

dasarnya minat itu akan tumbuh melalui serangkaian proses. Minat itu harus 

senantiasa dipupuk melalui berbagai cara, misalnya dengan cara memberikan  

informasi yang terkait tentang perguruan tinggi, adanya pendekatan efektif yang 

bisa dilakukan oleh keluarga maupun pihak sekolah juga lingkungan sekitar yang 

kondusif untuk membangkitkan minat siswa melanjutkan studi ke perguruan 

tinggi. Seperti yang diungkapan Djojohadikusumo (2000: 219) bahwa pendidikan 

umum ditingkat menengah merupakan jalur persiapan pendidikan universitas. 

 

SMA Negeri 1 Talang Padang adalah salah satu lembaga pendidikan formal yang 

berlokasi di Desa Banjarsari, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. 

Bila dilihat dari letaknya sekolah ini sangat nyaman untuk proses pendidikan 

karena suasananya yang asri, diapit kaki Gunung Alif dan areal persawahan, jauh 

dari hiruk pikuk keramaian dan lalu lintas sehingga kegiatan belajar mengajar 

menjadi kondusif. SMA Negeri 1 Talang padang mengganti Images sekolah 

menjadi “Kampus Hijau Beriman“ yang memiliki nilai-nilai dasar bertaqwa, 

disiplin, jujur, bertanggung jawab, kerja keras dan peduli. Kurikulum yang 

diterapkan di SMA Negeri 1 Talang Padang ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) dengan mengembangkan sistem pendidikan yang bertumpu 

pada IMTAQ (Iman dan Taqwa) dan IPTEK (Ilmu pengetahuan dan Teknologi). 

SMA Negeri 1 Talang Padang juga mempunyai tanggung jawab mempersiapkan 

peserta didik untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Namun, dalam 
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praktiknya tidak semua siswa SMA Negeri 1 Talang Padang melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, menunjukkan bahwa 

minat siswa lulusan SMA Negeri 1 Talang Padang yang melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi masih rendah. Berikut ini merupakan data jumlah siswa lulusan 

SMA Negeri 1 Talang Padang pada lima tahun terakhir yang melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. 

Tabel 1. Jumlah Siswa SMA Negeri 1 Talang Padang Melanjutkan Studi ke 

Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta. 

Tahun Jumlah Persentase 

Alumni Melanjutkan 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

220 

224 

238 

219 

204 

90 

97 

112 

108 

101 

40,90 % 

43,30 % 

47,05 % 

49,31 % 

49,50 % 

  Sumber: TU SMA Negeri 1 Talang Padang Tanggamus 

 

 

Berdasarkan Tabel 1  menunjukan bahwa pada tahun 2007 siswa yang 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi 40,90%, pada tahun 2008 siswa yang 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi 43,30%, pada tahun 2009 siswa yang 

melanjutkan studi 47,05%, pada tahun 2010 siswa yang melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi 49,31%, dan pada tahun 2011 siswa yang melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi 49,51%. 
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Diduga sangat kuat mempengaruhi minat siswa untuk meraih pendidikan yang 

lebih tinggi adalah sesuatu yang ada didalam diri siswa yaitu inteligensi atau 

kecerdasan yang dimiliki siswa tersebut. Kemampuan akademik siswa bisa dilihat 

dari prestasi belajar siswa maupun hasil tes inteligensi (IQ). Proses belajar 

disekolah adalah proses yang sifatnya kompleks dan menyeluruh. Banyak orang 

yang berpendapat untuk meraih prestasi yang tinggi dalam belajar, seseorang 

harus memiliki Intellegence Quotient (IQ) yang tinggi, kerena inteligensi 

merupakan bekal potensial yang akan memudahkan dalam belajar dan akan 

menghasilkan prestasi belajar yang optimal. Menurut Binet dalam buku Winkel 

(2000: 529) hakikat inteligensi adalah kemampuan untuk menetapkan dan 

mempertahankan suatu tujuan, untuk mengadakan penyesuaian dalam rangka 

mencapai tujuan itu, dan untuk menilai keadaan diri secara kritis dan objektif. 

 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan, kenyataannya bahwa dalam 

proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Talang Padang ditemukan siswa yang 

tidak dapat meraih prestasi belajar yang setara dengan kemampuan inteligensinya. 

Ada siswa yang mempunyai inteligensi tinggi tetapi mempunyai prestasi belajar 

yang relatif rendah, namun ada sebagian siswa yang mempunyai inteligensi 

rendah tetapi dapat meraih prestasi belajar yang relatif tinggi. 

Itu sebabnya taraf inteligensi bukan merupakan satu-satunya faktor penentu 

keberhasilan seseorang, melainkan ada faktor lain yang mempengaruhi. 

Asumsi dasar terkait dengan IQ adalah semakin tinggi IQ siswa maka semakin 

tinggi pula minat siswa melanjutkan studi kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, 

siswa kelas XII SMA Negeri 1 Talang Padang memiliki hasil tes IQ yang 

beragam, dan dari wawancara peneliti dengan beberapa siswa ternyata siswa yang 
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memiliki hasil test IQ rendah maupun rata-rata, tidak memiliki kepercayaan diri 

yang kuat untuk bersaing mendapatkan kursi di perguruan tinggi khususnya 

perguruan tinggi negeri. Keragaman hasil test IQ siswa dapat dilihat pada Tabel 2 

sebagai berikut. 

 

Tabel 2. Klasifikasi tingkatan kapasitas intelektual siswa kelas XII SMA Negeri 1 

Talang Padang menurut strata skor IQnya. 

 

No Jumlah siswa 

kelas XII IPA 

dan IPS 

Kelas interval 

skor IQ 

Jumlah Prosentase 

1. 

 

236 Siswa 140 – keatas  

120- 139 

110- 119 

90-109 

80-89 

70-79 

50-69 

30-49 

30- kebawah 

0 

9 

31 

189 

7 

0 

0 

0 

0 

0% 

3,81% 

13,13% 

80,08% 

2,97% 

0% 

0% 

0% 

0% 

 Jumlah  236  

Sumber : TU SMA Negeri 1 Talang Padang 

Berdasarkan Tabel 2 yang mengacu pada buku Woodworth dan Marquis, (2000: 

154) mengklasifikasikan tingkatan kapasitas intellektual manusia menurut strata 

skor IQ nya. Manusia yang mempunyai interval nilai IQ 140 keatas dikatakan 

Genius (Luar biasa), terdapat 3,81% siswa dengan interval nilai IQ 120-139 

dikatakan Very Superior (Amat cerdas), 13,13% siswa dengan interval nilai IQ 

110-119 dikatakan Superior (Cerdas), 80,08% dengan interval nilai IQ 90-109 

dikatakan Normal (rata-rata) dan masih terdapat 2,97% siswa dengan interval nilai 

IQ 80-89 yang masuk dalam kategori bodoh. 
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Selain kecerdasan intelektual (IQ) terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi 

minat belajar siswa yaitu kecerdasan emosional atau Emotional Intellegence (EQ). 

Konsep ini muncul dari beberapa penelitian, bahwa kecerdasan intelektual yang 

tinggi saja tidak cukup untuk mengantarkan orang menuju kesuksesan. 

Menurut Goleman (2000: 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 

bekerjasama. 

 

Bila 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 stres. Kondisi sebaliknya, 

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

kecerdasan emosional tinggi. 

Berdasarkan penelitian pendahuluan, peneliti menemukan kurangnya pengetahuan 

siswa bahwa bukan hanya kecerdasan intelektual saja yang dapat mengantarkan 

mereka menuju kesuksesan, melainkan terdapat kecerdasan emosional yang 

menurut penelitian para ahli juga dapat mengantarkan mereka pada puncak 

kesuksesan. Peneliti juga melihat siswa yang memilki IQ tinggi cenderung lebih 

tertutup dengan lingkungan sekitar dan kurang bisa menerima perbedaan. Hal ini 

terjadi karena kurang berkembangnya kecerdasan emosional yang dapat 

menyebabkan siswa kurang bisa mengembangkan keterampilan kesadaran diri, 

pengendalian diri, motivasi diri, empati dan keterampilan sosial mengontrol diri. 
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Saat ini banyak anak yang pandai secara intelektual, tetapi gagal secara 

emosional. Mungkin itulah salah satu penyebab mengapa di SMA Negeri 1 

Talang Padang masih terjadi kenakalan remaja yaitu kebiasaan-kebiasaan negatif 

yang sering dilakukan oleh siswa disaat istirahat atau setelah selesai sekolah, 

dimana sangat meresahkan orang tua dan pihak sekolah, karena jelas-jelas 

melanggar atau tidak mentaati tata tertib sekolah seperti perkelahian antarsiswa, 

merokok, juga siswa yang membolos pada saat jam pelajaran berlangsung. 

Dalam upaya mengatasi perilaku negatif siswa tersebut, SMA Negeri 1 Talang 

Padang Kabupaten Tanggamus memberikan banyak pilihan kegiatan 

ekstrakurikuler yang terprogram dan sesuai dengan kebutuhan sekolah, hal ini 

diharapkan selain dapat mengembangkan kemapuan fisik dan intelektual juga 

dapat mengembangkan tingkat kecerdasan emosional siswa.  

 

Sekolah juga merupakan tempat dimana siswa belajar berinteraksi dengan orang 

lain. Sekolah harus membangun budaya yang mengedepankan aspek moral, cinta 

kasih, nilai demokratis, menghargai perbedaan, berlapang dada menerima 

kenyataan, dan menjauhkan diri dari nilai-nilai kekerasan. Sekolah harus 

meningkatkan kecerdasan emosional (psikologis) yang berpengaruh terhadap 

faktor Akhlak (tingkah laku) siswa agar dapat mencapai tingkat mutu pendidikan. 

 

Persfektif moral dan harapan masa depan inilah yang mendorong penulis untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada siswa SMA Negeri 1 

Talang Padang Tanggamus“. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang  tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini 

diidentifikasi sebagai berikut. 

1. Rendahnya minat siswa kelas XII SMA Negeri 1 Talang Padang untuk 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 

2. Siswa kelas XII SMA Negeri 1 Talang Padang yang memiliki hasil test IQ 

rata-rata tidak cukup percaya diri sehingga mengurangi minat mereka untuk 

melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

3. Kurangnya pengetahuan siswa bahwa bukan hanya kemampuan intelektual 

saja yang menjadi penentu kesuksesan melainkan ada kecerdasan emosional  

( Emotional Quotient ) yang juga dapat mengantarkan siswa untuk 

melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

4. Siswa kelas XII SMA Negeri 1 Talang Padang pandai secara intelektual, 

tetapi gagal secara emosional. 

5. Banyaknya siswa kelas XII SMA Negeri 1 Talang Padang yang terlibat 

kenakalan remaja dan tidak mematuhi tata tertib sekolah. 

6. Terdapat kebiasaan negatif yang sering dilakukan oleh siswa disaat istirahat 

atau setelah selesai sekolah seperti berkelahi antar teman, merokok dan 

membolos pada saat jam pelajaran berlangsung. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka pembatasan masalah 

dalam penelitian ini adalah kecerdasan intelektual (X1), kecerdasan emosional 

(X2) dan minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi (Y). 

 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut. 

1. Apakah ada pengaruh kecerdasan intelektual (Intellegence Quetient) siswa 

terhadap minat siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada siswa 

SMA Negeri 1 Talang Padang Tahun Pelajaran 2012/2013. 

2. Apakah ada pengaruh kecerdasan emosional ( Emotional Quetient ) siswa 

terhadap minat siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada siswa 

SMA Negeri 1 Talang Padang Tahun Pelajaran 2012/2013. 

3. Apakah ada pengaruh kecerdasan intelektual ( Intellegence Quetient ) dan 

kecerdasan emosional (Emotional Quetion) siswa terhadap minat siswa 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada siswa SMA Negeri 1 Talang 

Padang tahun pelajaran 2012/2013. 

 

E. Tujuan   

 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Untuk menganalisis pengaruh kecerdasan intelektual (IQ) terhadap minat 

siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh kecerdasan emosional (EQ) terhadap minat 

siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi.  

3. Untuk menganalisis pengaruh kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan 

emosional (EQ) terhadap minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi 

dan faktor kecerdasan mana yang lebih mempengaruhi. 

 

 

F. Kegunaan 

 

Penulisan skripsi ini mempunyai kegunaan yaitu, 

1. kegunaan teoritis, yaitu  sebagai tambahan referensi untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu pendidikan. 

2. kegunaan praktis yaitu, 

a. memberikan informasi kepada sekolah, Universitas dan pembaca pada 

umumnya akan pengaruh IQ dan EQ untuk meningkatkan minat siswa 

melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

b. sebagai bahan informasi untuk mengetahui bagaimana minat siswa untuk 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada siswa kelas XII SMA Negeri 

1 Talang Padang Tanggamus. 

c. sebagai informasi bagi sekolah dan guru untuk lebih memperhatikan 

fakktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa untuk melanjutkan studi 

ke perguruan tinggi. 

d. hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan 

referensi bagi para peneliti berikutnya atau para peneliti yang 

berkepentingan dengan penelitian ini. 

 



 
 

 
11 

 
 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Objek Penelitian  

Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan minat siswa melanjutkan 

studi ke perguruan tinggi. 

2. Subjek Penelitian  

Seluruh siswa kelas XII SMA Negeri 1 Talang Padang yang masih 

mengikuti pendidikan. 

3. Tempat Penelitian  

SMA Negeri 1 Talang Padang di Kecamatan Talang Padang Kabupaten 

Tanggamus Provinsi Lampung. 

4. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Tahun Pelajaran 2012/2013. 


