
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

 

 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan dan salah satu 

kebutuhan utama bagi setiap manusia untuk meningkatkan kualitas hidup serta 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam kehidupannya. Pendidikan 

memegang peranan penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa 

sehingga menuntut orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk bekerjasama dan 

bertanggungjawab agar mutu pendidikan dapat terus ditingkatkan. 

 

Pendidikan dapat mengarahkan tingkah laku menuju suatu tingkat perkembangan 

yang diharapkan. Oleh karena itu pemerintah senantiasa memberikan perhatian 

yang besar terhadap perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Hakekat 

pendidikan ialah menyediakan lingkungan yang memungkinkan anak didik 

mengembangkan bakat, minat dan kemampuannya secara optimal dan utuh. 

Pendidikan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat.  

 

Pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan 

produktif sebagai subjek sekaligus objek dalam mengisi pembangunan nasional. 

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas masyarakat 

Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional 
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dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan memperhatikan 

tantangan perkembangan global.  

 

Salah satu sarana dan prasarana untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan 

berkualitas adalah di sekolah. Di mana pendidikan tersebut dapat membentuk 

manusia yang berilmu pengetahuan dan memiliki lulusan berkualitas. 

Pembelajaran di sekolah bertujuan meningkatkan mutu pendidikan yang dapat 

menghasilkan siswa-siswi berprestasi dan memiliki kemampuan terbaik dalam 

belajar. Proses kegiatan pembelajaran adalah hal utama dalam proses pendidikan 

di sekolah. Sedangkan prestasi belajar merupakan hasil yang diperoleh karena 

aktivitas yang dilakukan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki 

peran penting dalam usaha mengembangkan dan membina potensi yang dimiliki 

siswa.  

 

Kekhawatiran yang sering terjadi disebabkan karena masih banyak program 

pendidikan yang berpusat pada kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual ini 

diukur dari nilai rapor dan indeks prestasi. Nilai rapor yang baik, indeks prestasi 

yang tinggi, atau sering juara kelas merupakan tolak ukur dari kesuksesan 

seseorang. Tolak ukur ini tidak salah tetapi tidak seratus persen bisa dibenarkan. 

Terdapat faktor lain yang menyebabkan seseorang menjadi sukses yaitu salah 

satunya dengan adanya kecerdasan emosional. 

 

Davies (Casmini, 2007: 17) menjelaskan bahwa kecerdasan emosi adalah 

kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi dirinya sendiri dan orang lain, 

membedakan satu emosi dengan lainnya dan menggunakan informasi tersebut 

untuk menuntun proses berpikir dan berperilaku seseorang.  
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Daniel Goleman (2002 : 411) emosi merujuk pada suatu perasaan dan 

pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian 

kecenderungan untuk bertindak. Emosi pada dasarnya adalah dorongan 

untuk bertindak. Biasanya emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan 

dari luar dan dalam diri individu. Sebagai contoh emosi gembira mendorong 

perubahan suasana hati seseorang, sehingga secara fisiologi terlihat tertawa, 

emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis. 

 

 

Kecerdasan emosional siswa memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

Kecerdasan ini yang mendukung seorang siswa dalam mencapai tujuan dan cita-

citanya. Hal tersebut juga biasanya dipengaruhi oleh faktor keluarga yaitu pola 

asuh dari orang tua siswa itu sendiri. Dalam kegiatan belajar pun siswa dituntut 

untuk mampu berfikir dan bertindak secara kreatif, penuh inisiatif dan tidak 

sekedar meniru.  

 

Menentukan berhasil atau tidaknya pembelajaran yang dilakukan di sekolah setiap 

pemberian materi dapat dievaluasi dengan pemberian tugas setiap harinya. 

Kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas dapat menggambarkan sejauh mana 

seorang guru berhasil dalam menyampaikan materi pembelajaran selama kegiatan 

belajar mengajar. Siswa juga dituntut untuk dapat menemukan sendiri tentang 

sesuatu yang harus dilakukan tanpa mengharapkan bimbingan dan pengarahan 

orang lain. Pada kenyataannya masih banyak siswa yang tidak berhasil mencapai 

hasil yang memuaskan pada saat evaluasi pembelajaran. Dengan kata lain tidak 

setiap siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran sebagaimana yang diharapkan. 

Hal ini pun terjadi pada siswa SMP Kartikatama Metro.  

 

Berdasarkan pada penelitian pendahuluan yang telah dilakukan pada siswa kelas 

VIII SMP Kartikatama Metro Tahun Pelajaran 2014/2015, menunjukkan hasil 
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belajar siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu belum sepenuhnya mamuaskan. 

Dibawah ini disajikan data Hasil Ujian Mid Semester Ganjil.  

 

Tabel 1. Hasil Ujian MID Semester Ganjil Mata IPS Terpadu Kelas VIII 

SMP Kartikatama Metro Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

Sumber: Guru Mata Pelajaran IPS Terpadu SMP Kartikatama Metro 

 

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui hasil belajar siswa bervariasi dari nilai 

yang tinggi sampai nilai yang rendah. Prestasi belajar yang diperoleh siswa kelas 

VIII siswa SMP Kartikatama Metro dari 184 siswa yang mendapat nilai kurang 

dari 78 sebanyak 123 siswa atau sebesar 66,85 %. Hal ini berarti sebagian besar 

siswa memiliki hasil belajar yang masih tergolong rendah. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Djamarah dan Zain (2006: 128), apabila bahan pelajaran yang diajarkan 

kurang dari 65% dikuasai siswa maka persentase keberhasilan siswa pada mata 

pelajaran tersebut tergolong rendah. 

 

Tingkat pencapaian kompetensi dasar atau Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang harus dicapai oleh siswa per mata pelajaran di SMP Kartikatama Metro 

adalah 78. Jika siswa telah mencapai kriteria tersebut maka tidak perlu diadakan 

No Kelas 

Nilai 

Jumlah siswa Keterangan 

<78 ≥ 78 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

VIII A 

VIII B 

VIII C 

VIII D 

VIII E 

VIII F 

Siswa 

17 

22 

23 

20 

15 

26 

123 

14 

10 

7 

12 

13 

5 

  61 

31 

32 

30 

32 

28 

31 

184 

 

Nilai kelulusan 

ditentukan bila, nilai 

yang diperoleh ≥ 78 

Jumlah % 66,85% 33,15% 100% 
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remedial, sebaliknya jika siswa belum mencapai kriteria nilai yang diharapkan 

maka siswa tersebut harus mengadakan remedial. 

 

Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung pada proses 

pembelajaran. Dalam pendidikan di sekolah proses pembelajaran merupakan 

kegiatan yang paling penting. Hasil belajar yang baik menunjukkan proses belajar 

yang baik, dan sebaliknya proses belajar yang baik akan memberikan hasil yang 

baik pula. Keberhasilan belajar seseorang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor intenal meliputi kesehatan, kecerdasan, 

minat dan motivasi, serta cara belajar siswa itu sendiri. Faktor eksternal meliputi 

keluarga, lingkungan sekitar, masyarakat, dan sekolah. 

 

Menurut guru mata pelajaran IPS Terpadu bahwa dalam pembelajaran IPS 

Terpadu rendahnya hasil belajar siswa kelas VIII SMP Kartikatama Metro Tahun 

Pelajaran 2014/2015 diduga dipengaruhi oleh faktor kecerdasan emosional siswa 

yang kurang baik dalam memotivasi diri, persepsi siswa tentang pola asuh orang 

tua, dan kemandirian belajar siswa di sekolah yang masih kurang pada setiap 

pemberian tugas. 

 

Faktor pertama yang dapat menyebabkan rendahnya hasil belajar adalah 

kecerdasan emosional siswa yang masih kurang. Setelah wawancara dengan guru 

IPS Terpadu yang bersangkutan, di dalam kegiatan belajar mengajar masih ada 

sebagian siswa yang merasa kesulitan dalam memecahkan masalah yang 

berdampak pada hasil akhir yang mereka peroleh. Hal ini ditunjukkan kurangnya 

siswa untuk memotivasi diri mereka sendiri dalam belajar, mereka masih sering 

berhenti di tengah jalan jika mendapatkan kesulitan dalam mengerjakan tugas, 
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tidak hanya itu saja, masih seringnya antar siswa berkelahi tanpa bisa mengontrol 

emosinya masing-masing. Siswa mudah terpengaruh dan terpancing emosinya 

ketika ada rangsangan dari luar, dan terkadang etitude mereka pun kurang dalam 

menghargai guru yang sedang menjelaskan materi pelajaran di dalam kelas. Masih 

rendahnya hubungan yang baik antar siswa, guru, maupun masyarakat sekitar juga 

membuat masih kurang baiknya emosional yang dimiliki oleh seorang siswa 

 

Selain materi yang penting diajarkan oleh siswa, yang utama adalah sikap awal 

siswa yang harus dibentuk terlebih dahulu, akhlak dan budi pekerti merupakan 

yang utama yang harus dimiliki oleh setiap siswa, sopan satun, saling menghargai 

satu sama lain, rasa hormat kepada yang lebih tua itu merupakan dasar dari 

terbentuknya kepribadian yang baik kedepannya. Ketika semua itu sudah baik, 

pasti pendidikan akademik atau kecerdasan intelektual akan baik pula. 

 

Faktor kedua yang diduga dapat menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPS Terpadu adalah persepsi siswa tentang pola asuh orang tua, 

pola asuh orang tua merupakan aspek penting dalam membentuk kepribadian awal 

siswa. Bagaimana pola asuh orang tua di rumah dapat mencerminkan bagaimana 

siswa tersebut di sekolah. Kecerdasan emosional pun terkadang berdasar dari 

bagaimana orang tua memperhatikan atau memperlakukan anak mereka di rumah.  

 

Orang tua yang kurang memberikan pola asuh yang baik terhadap anak tidak 

jarang memberikan dampak yang negatif untuk persepsi si anak tersebut. Ada 3 

pola asuh di dalam penerapan orang tua, yaitu demookratis, permisif, dan otoriter. 

Setelah wawancara dengan beberapa siswa, masih sedikitnya dari mereka 
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mendapat bimbingan yang baik dari orang tua, dan ketika mereka ada masalah 

dalam belajar orang tua kurang bisa mengontrol dan cenderung kurang peduli.  

 

Orang tua yang terbiasa menerapkan pola asuh ini diharapkan dapat merubahnya 

dengan mengontrol anak mereka ketika keluar rumah, mengecek ketika si anak 

ada PR, atau tugas-tugas sekolah lainnya. Walaupun pendidikan orang tua kurang, 

mereka masih bisa sekedar menanya bagaimana kegiatan di sekolah, ataupun yang 

lain. Sehingga persepsi siswa terhadap pola asuh orang tua di rumah akan baik, 

dan anak merasa diperhatikan.  

 

Faktor ketiga yang menyebabkan rendahnya hasil belajar IPS Terpadu siswa 

adalah kemandirian belajar. Berdasarkan observasi diketahui bahwasannya siswa 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas mayoritas kurang bisa mandiri. Hal ini 

ditunjukkan dengan sikap siswa yang ketika guru menjelaskan materi siswa 

terlihat kurang menyimak ataupun memperhatikan, ketika diberikan latihan 

ataupun tugas mereka mulai kebingungan dan cenderung meniru tugas dari 

kawannya. Mereka masih malu dan ragu untuk mengemukakan pendapat di depan 

kelas.  

 

Kemandirian belajar merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap 

siswa. Siswa harus mampu untuk berfikir dan bertindak secara kreatif, penuh 

inisiatif, dan tidak sekedar meniru. Dan siswa pun harus mampu menemukan 

sendiri tentang sesuatu yang harus dilakukan tanpa mengharapkan bimbingan dan 

tanpa pengarahan orang lain.  

 



8 
 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini 

diberi judul: “Pengaruh Kecerdasan Emosional, Persepsi Siswa Tentang Pola 

Asuh Orang Tua dan Kemandirian Belajar Terhadap Hasil Belajar IPS 

Terpadu Siswa Kelas VIII SMP Katikatama Metro Tahun Pelajaran 

2014/2015”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Sebagian besar hasil belajar siswa kelas VIII SMP Kartikatama Metro belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) khususnya pada mata 

pelajaran IPS Terpadu yaitu yang memperoleh nilai kurang dari 78 dianggap 

kurang berhasil. 

2. Masih kurangnya siswa kelas VIII SMP Kartikatama Metro dalam memotivasi 

diri, mereka sering berhenti di tengah jalan ketika mereka kesulitan dalam 

mengerjakan sesuatu. 

3. Ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung masih ada beberapa siswa yang 

merasa kesulitan dalam hal kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi 

sehingga berdampak negatif pada kegiatan belajar di sekolah.  

4. Pola asuh orang tua masih cenderung memberikan kebebasan kepada anaknya 

dan kurang memberikan pengawasan yang baik. 

5. Rendahnya hubungan atau relasi antara siswa dengan siswa, siswa dengan 

guru, maupun siswa dengan masyarakat.  
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6. Ketidaksiapan siswa dalam menerima pelajaran yang akan disampaikan, 

kadangkala siswa kelihatannya menyimak dan memperhatikan ketika guru 

menjelaskan materi, tetapi setelah diberikan latihan atau tugas nilainya masih 

rendah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

 

 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini 

dibatasi pada kecerdasan emosional (X1), persepsi siswa tentang pola asuh orang 

tua (X2), kemandirian belajar (X3), dan hasil belajar IPS Terpadu (Y). 

 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar IPS 

Terpadu  siswa kelas VIII SMP Kartikatama Metro Tahun pelajaran 

2014/2015? 

2. Apakah ada pengaruh persepsi siswa tentang pola asuh orang tua terhadap 

hasil belajar IPS Terpadu  siswa kelas VIII SMP Kartikatama Metro Tahun 

pelajaran 2014/2015? 

3. Apakah ada pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu 

siswa kelas VIII SMP Kartikatama Metro Tahun pelajaran 2014/2015? 
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4. Apakah ada pengaruh kecerdasan emosional, persepsi siswa tentang pola asuh 

orang tua, dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa 

kelas VIII SMP Kartikatama Metro Tahun Pelajaran 2014/2015? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

 

1. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional siswa terhadap hasil 

belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Kartikatama Metro Tahun 

Pelajaran 2014/2015. 

2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang pola asuh orang tua 

terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Kartikatama Metro 

Tahun Pelajaran 2014/2015. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap hasil belajar 

IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Kartikatama Metro Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional, persepsi siswa tentang 

pola asuh orang tua, dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar IPS 

Terpadu siswa kelas VIII SMP Kartikatama Metro Tahun Pelajaran 

2014/2015. 
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F. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis: 

1. Manfaat secara teoritis:  

a. Memperkaya ilmu pendidikan bagi peneliti khususnya dan masyarakat 

pada umumnya. 

b. Memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian ilmu pendidikan 

yang menyangkut hasil belajar. 

c. Menambah konsep baru yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan lebih 

lanjut bagi pengembangan ilmu pendidikan. 

 

2. Manfaat secara praktis: 

a. Sumbangan pemikiran bagi siswa agar mampu memotivasi diri, ataupun 

menjalin hubungan sosial dengan orang lain dengan baik agar semua 

tujuan yang direncanakan dan hasil belajar yang maksimal tercapai.  

b. Siswa juga diharapkan dapat lebih bisa bertanggung jawab dan percaya 

terhadap dirinya ketika kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa.  

c. Informasi kepada orang tua, agar bisa memberikan pola asuh yang baik 

bagi anak-anaknya agar dapat meningkatkan hasil belajar di sekolah.  
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G. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Objek Penelitan  

  Objek penelitan ini adalah kecerdasan emosional (X1), persepsi siswa tentang 

pola asuh orang tua (X2), kemandirian belajar (X3) dan hasil belajar IPS 

Terpadu (Y). 

2. Subyek Penelitian  

  Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII Semester Ganjil Tahun 

Pelajaran 2014/2015. 

3. Tempat Penelitian  

   Penelitian ini dilaksanakan di SMP Kartikatama Metro. 

4. Waktu Penelitian  

Waktu penelitan ini pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015. 

5. Ilmu Penelitian  

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian adalah ilmu kependidikan, khususnya 

bidang IPS Terpadu. 

 


