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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan “usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14, 2005, h. 72). 

Pendidikan adalah sebuah proses untuk memperoleh pengetahuan, 

pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan 

(Novika, 2010, h. 7). Hal penting dalam pendidikan yaitu tercapainya 

prestasi belajar yang baik pada seseorang karena prestasi belajar merupakan 

suatu masalah yang sangat potensial dalam sejarah kehidupan manusia, 

karena sepanjang tentang kehidupannya manusia selalu mengejar hasil 

menurut bidang dan kemampuan masing-masing (Slameto, 2013, h. 2). 

Hasil dari kegiatan belajar di lingkungan sekolah juga dapat 

diartikan sebagai prestasi belajar yang dicapai seorang siswa berupa 

kecakapan serta pengembangan kemampuan di bidang akademik (Winkel, 

1997, h. 38).  
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Sedangkan menurut Tu’u dalam Kusuma & Subkhan (2015, h. 165) 

prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes 

atau angka yang dicapai siswa dalam proses pembelajaran yang diwujudkan 

dengan nilai rapor. 

Gagne & Driscoll  (1989, h. 36) mendefinisikan prestasi belajar 

sebagai berikut : “The performance made possible by the act of learning 

serves the important function of preparing the way for feedback”. Hasil 

belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa sebagai akibat 

perbuatan belajar dan dapat diamati melalui penampilan siswa “(the 

learner’s performance)”. 

Menurut Novika (2010), prestasi belajar merupakan penguasaan 

keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki siswa yang ditunjukkan 

dengan tes atau soal yang diberikan oleh guru dan kemampuan perubahan 

sikap atau tingkah laku yang diperoleh siswa melalui kegiatan belajar. 

Berprestasi tidak hanya akan mengharumkan nama kita tapi juga nama 

keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu prestasi 

mempunyai arti yang sangat penting, antara lain : (1)  Prestasi dapat 

menjadi indikator (penanda) kuantitas dan kualitas yang dicapai dari suatu 

kegiatan; (2) Prestasi dapat menjadi pengalaman berharga dan bahan 

informasi untuk masa depan; (3)   Prestasi dapat menjadi kebanggaan bagi 

diri sendiri, keluarga dan masyarakat; (4) Prestasi dapat digunakan untuk 

mengetahui tingkat kepandaian dan kemampuan seseorang atau sebuah 

kelompok. Banyak orang yang menghubungkan prestasi dengan berbagai 
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penghargaan. Namun sesungguhnya penghargaan hanya merupakan simbol 

pengakuan masyarakat terhadap suatu prestasi. Penghargaan semacam ini 

bentuknya bermacam-macam, seperti piagam, piala, medali, uang dan lain-

lain. Yang paling bermakna bagi seseorang yang berprestasi sebenarnya 

adalah pengakuan itu sendiri. Yaitu bahwa kerja keras yang dilakukannya 

selama ini dan hasil yang telah dicapai melalui upaya tersebut ternyata 

memperoleh pengakuan dari masyarakat (Novika, 2010). 

Terdapat berbagai hal yang mempengaruhi prestasi belajar seseorang 

seperti lingkungan keluarga dan sekolah, apakah seorang siswa berasal dari 

keluarga utuh atau bercerai karena siswa yang dibesarkan orang tuanya 

harmonis cenderung lebih baik dalam belajar dan sebaliknya. Menurut 

Muliana & Yuhasriati (2016) perceraian ditafsirkan sebagai pecahnya suatu 

unit keluarga. Terputusnya atau retaknya struktur keluarga disebabkan 

karena fungsi keluarga yang tidak berjalan semestinya. Perceraian sedikit 

banyak akan mempengaruhi lingkungan keluarga, khususnya anak, karena 

perceraian bagi anak akan berdampak pada penentuan status anak maupun 

interaksi anak dengan orang tuanya setelah perceraian. Perceraian suami 

dan istri tidak merubah status anak sebagai anak mereka, namun tidak dapat 

dihindari akan sangat berpengaruh pada frekuensi bertemu dan intensitas 

interaksi anak dengan orang tua setelah perpisahan mereka, khususnya pada 

orang tua yang tidak satu atap lagi dengan anak, walaupun tidak dapat 

dipungkiri terjadi juga dengan oran tgua yang seatap dengannya. Muliana & 

Yuhasriati (2016) 
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Prestasi belajar dapat menjadi masalah pada anak-anak yang kurang 

mendapat perhatian dari orangtua, pada dasarnya peran orangtualah yang 

sangat diutamakan untuk mendidik anaknya agar termotivasi dapat meraih 

prestasi belajar yang baik. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak sekali 

para orangtua yang tidak peduli akan pentingnya pendidikan bagi anak, 

khususnya dalam memperoleh prestasi belajar yang maksimal. Akibatnya 

banyak siswa-siswa yang tidak mampu meraih prestasi belajar dengan baik. 

Hal ini sependapat dengan yang di ungkapkan oleh  (Daradjat, 2003, h.56). 

Menurut (Daradjat, 2003, h.56), keluarga atau orang tua sangat 

berpengaruh pada pencapaian hasil belajar anak. Untuk  itu  orang  tua  

mempunyai  tanggung  jawab  dan  kewajiban  dalam pendidikan anak yang  

antara lain adalah memberikan perhatian yang  intensif dan konsentrasi 

pada waktu belajar. Reynolds sebagaimana dikutip oleh Shochib (2010, h.9) 

menyatakan bahwa anak yang berlatar belakang dari keluarga yang 

berhubungan harmonis, penuh kasih sayang dan menerapkan disiplin dan 

konsep diri yang positif, sedangkan anak atau remaja yang berasal dari 

orang tuanya bercerai lebih banyak memiliki konsep diri negatif, lebih 

banyak mengalami kesulitan dalam hubungan sosial, lebih ekstrim 

mengekspresikan perasaan, lebih penakut dan lebih sulit mengontrol dari 

pada anak dari orang tua utuh sehingga berpengaruh terhadap kualitas 

belajarnya (Shochib, 2010, h. 9). Oleh karena itu pada penelitian ini 

membatasi pada remaja dari orang tuanya bercerai. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 

tanggal 2 Desember 2016 dengan salah satu guru di SMA kota Semarang, 
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mereka menuturkan bahwa ada beberapa remaja yang orang tuanya bercerai  

memang mempunyai permasalahan di bidang akademis, prestasi belajar 

remaja tersebut juga buruk. 

 Menurut guru tersebut, siswa yang prestasinya buruk biasanya 

sangat malas untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah dan sering bolos 

sekolah. Pada saat porses pembelajaran berlangsung siswa tersebut tidak 

mendengarkan materi pelajaran yang diajarkan oleh guru dan lebih memilih 

untuk tidur didalam kelas atau asik mengobrol dengan temannya, serta tidak 

memiliki minat belajar dan minat untuk berprestasi.  

Peneliti  melakukan wawancara pada dua orang subjek yaitu subjek 

A dan B pada tanggal  2, dan 12  Desember  2016  dengan dua  orang 

subjek, yaitu siswa A dan siswa B yang mempunyai prestasi belajar yang 

buruk di sekolah menurut para guru di SMA kota Semarang.  

Menurut subyek A, prestasi belajarnya buruk akibat subyek A lebih sering 

berada di luar rumah, berkumpul bersama teman-temannya untuk 

menghilangkan rasa tertekan sebab tidak ada yang memperdulikannya di 

rumah. Orang tua subyek A telah bercerai dan sekarang subyek A tinggal 

bersama ibunya. Sehari-hari, ibunya sibuk dengan pekerjaannya selaku 

orang tua tunggal, sehingga tidak bisa memberikan waktu yang cukup untuk 

mendukung kegiatan belajar subyek A. Kondisi ini membuat subyek A juga 

tidak peduli dengan prestasi belajar. Buat subyek A, berkumpul dengan 

teman-temannya dirasa lebih penting sebab merekalah yang dirasa lebih 

mempedulikan dirinya. 
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Kondisi yang mirip terjadi juga pada subyek B, sebagaimana hasil 

wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 12 Desember 2016. Subyek 

B juga berasal dari keluarga yang orang tuanya bercerai, ikut ibunya yang 

kemudian menikah lagi. Namun di keluarga yang baru ini, hubungan kedua 

orang tuanya juga tidak harmonis dan subyek B sering menyaksikan 

pertangkaran antara ayah tiri dan ibunya. Ketika berkumpul di rumah, tidak 

ditemui suasana yang harmonis, penuh humor atau canda. Justru masalah-

masalah yang ringan seringkali menjadi pemicu pertengkaran antara kedua 

orang tuanya itu. Subyek B tidak mendapat bimbingan belajar dari kedua 

orang tuanya. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Oleh sebab 

itu, subyek B merasa bahwa sekolah bukan prioritas utama, sehingga 

subyek B sering bolos dan malas mengerjakan tugas sekolah. Akibatnya 

tingkat pemahaman dan penguasaan materi pelajaran rendah dan prestasi 

belajarnya buruk. 

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti terhadap 

subyek A dan B yang berasal dari orang tua yang bercerai, bahwa  dapat di 

indikasikan mereka mempunyai prestasi belajar yang buruk.  

Perlu penekanan kecerdasan emosional pada siswa atau remaja yang 

berasal dari orang tuanya bercerai agar prestasi belajarnya tetap stabil 

bahkan meningkat. Hal ini penting mengingat emosi adalah dorongan untuk 

bertindak Goleman (2009, h. 7). 

Kecerdasan emosional yang rendah  tidak dapat mengontrol dan 

lepas kendali dapat merubah orang pandai menjadi bodoh, tanpa kecerdasan 

emosional orang tidak akan mampu menggunakan kemampuan kognitif 
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mereka sesuai dengan potensinya secara maksimum. Kecerdasan emosional 

yang dicirikan dengan kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati dan 

ketrampilan sosial memungkinkan relevansinya dengan pengembangan 

prestasi seseorang. Ginanjar ( 2003, h. 36) 

Sai & Lin (2011, h. 1) menyatakan kecerdasan emosinal  membantu 

pelajar sabar dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam proses 

pembelajaran. Mempunyai kecerdasan emosional menjadikan seseorang 

individu memahami emosinya dan menghargai kemampuannya. Kecerdasan 

emosional yang dimiliki juga mampu menjadikan seseorang membuat 

pertimbangan dalam setiap perbuatan dan pilihan dalam proses belajar, 

serta memikirkan alternatif untuk mencapai perbuatan jangka panjang untuk 

mencapai kesejahteraan emosi untuk diri sendiri dan orang lain. 

Penelitian kecerdasan emosional yang dilakukan Stein & Howard 

(2000, h.21) telah memperlihatkan bahwa kecerdasan emosinal merupakan 

penilaian yang bisa mencegah munculnya perilaku buruk. Meningkatnya 

kecerdasan emosional pada remaja dapat membantu mengurangi resiko 

tabiat keras yang berlebihan dan membantu  mencegah  kebrutalan  yang  

terjadi  di sekolah. Semakin  tinggi kecerdasan emosional  seseorang 

semakin besar kemungkinan kesuksesan bagi peserta didik dalam belajar.  

Penelitian Saptoto (2010, h. 20) menyatakan kecerdasan emosional 

dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan 

untuk penyelesaian konflik yang menyangkut orang lain. Kecerdasan 

emosionalnya juga akan membuat individu mampu mendiskusikan konflik 

yang dihadapinya dengan orang lain, sehingga penyelesaian yang baik 
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dapat diraih yang pada akhirnya meningkatkan hasil belajar Saptoto (2010, 

h. 20). 

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti dengan di bantu oleh 

pihak sekolah bagian kesiswan dan guru BK (bimbingan konseling), 

diketahui bahwa sebagian anak dengan keluarga yang bercerai memiliki 

pestasi yang buruk tetapi ada juga yang memiliki prestasi yang baik. 

Dengan adanya perbedaan hasil belajar dan prestasi belajar, maka masalah 

ini menarik untuk diteliti. 

Menurut  Ginanjar (2003, h. 36) bahwa prestasi seseorang itu ada 

relevansinya dengan kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati dan 

ketrampilan social, yang adalah ciri-ciri kecerdasan emosional. Oleh karena 

itu, maka penulis tertarik untuk meneliti apakah ada hubungan antara 

kecerdasan emsional dengan prestasi belajar remaja yang orang tuanya 

bercerai. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam 

penelitian adalah adakah hubungan kecerdasan emosional dengan prestasi 

belajar  remaja yang orang tuanya bercerai? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk menguji secara empirik hubungan kecerdasan emosional 

dengan prestasi belajar  remaja yang orang tuanya bercerai. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangan 

dalam pemikiran psikologi, khususnya psikologi pendidikan, terkait 

dengan kecerdasan emosional dan prestasi belajar remaja yang orang 

tuanya bercerai. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

pertimbangan bagi para, orang, guru atau seluruh pengambil 

kebijakan dalam pendidikan untuk meningkatkan prestasi belajar  

remaja orang tuanya bercerai. 
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