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BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan manajemen mutu pendidikan di 

sekolah adalah kebutuhan yang perlu dipenuhi. Menurut 

Danim (2003), manajemen pendidikan terdiri dari dimensi 

proses dan substansi. Dimensi proses mencakup 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. 

Sedangkan pada tataran substansi meliputi personalia, 

keuangan, sarana dan prasarana, serta instrumen 

pembelajaran. Dalam konteks pendidikan pengertian 

mutu mencakup input, process, dan output (Sanusi, 1990: 

dalam Wachidi 2012). 

 Input pendidikan adalah segala sesuatu yang 

harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya 

proses. Input sumber daya manusia (meliputi kepala 

sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik) 

dan sumber daya berupa peralatan, perlengkapan, uang 

dan bahan. Input perangkat lunak meliputi struktur 

organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, 

deskripsi tugas, rencana, program dan sebagainya. Input 

harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran 

yang ingin dicapai sekolah. Output pendidikan 

merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang 

lain. (Wachidi 2012). Untuk mendapatkan peserta didik 
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dengan input yang baik sekolah dapat melakukan seleksi 

calon peserta didik yang akan menjadi peserta didiknya. 

Input yang baik tapi tidak disertai proses yang baik dapat 

menyebabkan output yang kurang maksimal. 

 Sekolah diharapkan memikirkan proses apa yang 

sebaiknya dilalui oleh peserta didik agar menghasilkan 

lulusan (output) yang baik. Proses itu dapat berupa 

penentuan metode pembelajaran yang tepat untuk tiap 

peserta didik dengan tidak mengesampingkan bahwa tiap 

peserta didik memiliki kemampuan dan karakteristik yang 

berbeda-beda. Proses yang baik akan menunjang 

keberhasilan belajar tiap peserta didik. Prestasi belajar 

merupakan salah satu bukti yang menunjukan 

pencapaian (kompetensi) seseorang setelah melakukan 

proses belajar sesuai dengan bobot atau nilai yang 

berhasil diperoleh (Winkel, 1996). Karakteristik siswa 

salah satunya adalah gaya kognitif.  

Witkin (1971) merumuskan gaya kognitif sebagai 

cara berfungsi diri (self) yang tetap yang 

ditunjukkan/dinampakkan oleh seseorang dalam 

kegiatan/aktivitas persepsi dan inteleknya. Gaya kognitif 

berkaitan dengan bentuk, bukan isi kegiatan kognitif. 

Gaya kognitif menunjuk pada perbedaan individu dalam 

aspek melihat, berpikir, menyelesaikan masalah, belajar, 

berhubungan dengan orang lain. Sarlota (2009) dalam 

hubungan antara gaya kognitif dan kemandirian belajar 
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dengan prestasi belajar siswa unggulan SMA Negeri Siwa 

Lima Ambon menemukan  bahwa ada hubungan 

signifikan antara gaya kognitif dengan prestasi belajar 

siswa dengan menggunakan instrumen The Embedded 

Figures Test pada siswa kelas XI Jurusan IPA dengan 

melibatkan 59 orang peserta didik. Baromelu (2009) 

penelitian di Timor-timor yang menemukan tidak ada 

hubungan signifikan antara gaya kognitif dengan prestasi 

belajar  siswa SMA Kanosa Dili dengan instrument The 

Embedded Figures Test dengan jumlah siswa 123 orang 

siswa. Kedua hasil penelitian tersebut dilakukan di SMA 

unggulan. Karena ada dua hasil yang bertolak belakang 

perlu dipastikan ada tidaknya hubungan signifikan antara 

gaya kognitif dengan prestasi belajar. 

SMA Kr Barana Rantepao Toraja Utara adalah 

sekolah unggulan di Toraja Utara tahun ajaran 2012-

2013 dengan siswa sebanyak 320 orang siswa. Pada 

prapenelitian yang dilakukan terhadap 43 orang peserta 

didik di kelas IPA sekolah tersebut diketahui bahwa 

72,1% peserta didik memiliki gaya kognitif field dependent 

(FD) yang cocok belajar dalam ilmu pengetahuan sosial 

sedangkan 27,9% peserta didik memiliki gaya kognitif 

field independent (FI) yang cocok belajar dalam ilmu 

pengetahuan alam yang terlihat pada tabel 1.1. 
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 Tabel 1.1 Presentase Gaya Kognitif 
Peserta Didik di SMA Kr Barana Rantepao Toraja Utara 

Kategori Jumlah peserta didik Presentase 

Gaya Kognitif (orang) (%) 

FI 12 27,9% 

FD 31 72,1% 
Sumber data SMA Kr Barana Rantepao Toraja Utara 

*)=(peserta didik /total peserta didik)x100% 

 

Tabel 1.2 Nilai UN SMA Kr Barana Rantepao Utara 

Nilai 
UN 

Tahun 2009-2010 Tahun 2010-2011 Tahun 2011-2012 

MTK Kimia Biologi Fisika MTK Kimia Biologi Fisika MTK Kimia Biologi Fisika 

Rat-
rata 8,94 9,33 8,94 8,73 9,67 9,41 8 9,56 9,73 9,13 8,15 7,82 

Sumber data SMA Kr Barana Rantepao 

*MTK = Matematika 

 

Pada hasil prapenelitian yang ditunjukan pada tabel 

1.2 memperlihatkan hasil Ujian Nasional di sekolah SMA 

Kr Barana yang menunjukan ada kenaikan dan 

penurunan nilai UN. Pada tahun 2011 terjadi kenaikan 

nilai UN Fisika dan di tahun 2012 terjadi penurunan. 

Dari hasil penelitian Sarlota (2009) dan Baromelu 

(2009) yang berbeda dan hasil prapenelitian di SMA Kr 

Barana Rantepao Toraja Utara untuk itu penelitian ini 

dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan yang 

signifikan antara gaya kognitif dan prestasi belajar fisika 

pada peserta didik IPA. 

Rusmiyatun (2009) dalam penelitian Korelasi antara 

Kecerdasan Emosional dengan Prestasi belajar Fisika 

siswa kelas X pada pokok bahasan arus listrik rangkaian 

searah menemukan hasil bahwa tidak ada hubungan 



5 
 

signifikan antara kecerdasan emosional dengan prestasi  

belajar siswa. Penelitian ini dilakukan kepada 82 orang 

siswa SMU 2 Klaten. Agustin 2010 meneliti hubungan 

kecerdasan emosional dan lingkungan belajar dengan 

prestasi belajar Fisika siwa SMA Al Islam Surakarta kelas 

XI menemukan bahwa  ada hubungan positif yang 

signifikan antara kecerdasan emosional siswa dengan 

prestasi belajar fisika siswa kelas XI SMA Al Islam 1 

Surakarta tahun ajaran 2010/2011. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kuantitatif korelasional. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

XI IPA sejumlah 121 orang siswa dengan sampel 39 orang 

siswa.  

Tabel 1.3 Prosentase Kecerdasan Emosional Peserta 

didik di SMA Kr Barana Rantepao Toraja Utara 

Kategori Range Jumlah siswa Persentase 

Kecerdasan Emosional    (orang) (%) 

Rendah 128 – 229 0 0 

Di bawah rata-rata 230 - 331  1 2,31 

Rata-rata 332 – 433 19 44,23 

Di atas rata-rata 434 – 535 21 48,84 

Tinggi 536 – 640 2 4,62 
 

Sumber data SMA Kr Barana Rantepao Toraja Utara 

*)=(peserta didik /total peserta didik)x100% 

Hasil prapenelitian di SMA Kr Barana Rantepao 

Toraja Utara pada tabel 1.3 tentang kecerdasan emosional 

diketahui bahwa 48,84% memiliki kecerdasan emosional 

pada pada kategori diatas rata-rata. Nilai kecerdasan 
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emosional yang di atas rata-rata berbeda dengan nilai UN 

fisika yang mengalami penurunan seperti pada tabel 1.2 

di atas. Penelitian ini ingin melihat apakah ada hubungan 

yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan 

prestasi belajar fisika peserta didik di SMA Kr Barana 

Rantepao Toraja Utara. 

Dua hasil penelitian Rusmiyatun (2009) dan 

Agustin (2010) dan hasil prapenelitian yang menunjukkan 

penurunan nilai fisika dan kategori kecerdasan emosional 

pada peserta didik di SMA Kr Barana Rantepao Toraja 

Utara maka perlu dilakukan penelitian ulang untuk 

mengetahui adakah hubungan signifikan antara 

kecerdasan emosional dengan prestasi belajar di SMA 

Barana Rantepao Toraja Utara pada mata pelajaran 

Fisika. 

 

1.2 Perumusan masalah 

1. Adakah hubungan signifikan antara gaya kognitif 

dengan prestasi belajar fisika pada peserta didik 

kelas IPA di SMA Kr Barana Rantepao Tana Utara? 

2. Adakah hubungan signifikan antara kecerdasan 

emosional dengan prestasi belajar fisika pada 

peserta didik kelas IPA di SMA Kr Barana Rantepao 

Tana Utara? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Signifikansi hubungan antara gaya kognitif dengan 

prestasi belajar fisika siswa jurusan IPA SMA Kr 

Barana Rantepao Toraja Utara. 

2. Signifikansi hubungan antara kecerdasan 

emosional dengan prestasi belajar fisika siswa 

jurusan IPA SMA Kr Barana Rantepao Toraja Utara. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat secara teoritik maupun praktis. 

 

1.4.1 Manfaat Teoritik 

Jika dalam penelitian ini ditemukan ada hubungan 

signifikan antara gaya kognitif dengan prestasi belajar 

maka sejalan dengan hasil penelitian Sarlota (2009), jika 

tidak ada hubungan maka sejalan dengan hasil penelitian 

Baromelu (2009).  

Jika dalam penelitian ini ditemukan ada hubungan 

signifikan antara kecerdasan emosional dengan prestasi 

belajar maka sejalan dengan hasil penelitian Agustin 

(2010), dan jika tidak ada hubungan signifikan maka 

sejalan dengan hasil penelitian Rusmiyatun (2009). 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi 

masukan bagi sekolah untuk meningkatkan prestasi 

belajar fisika peserta didik IPA dengan melihat ada 

tidaknya hubungan yang signifikaan antara gaya kognitif 

dan kecerdasan emosional peserta didik. 

 

 

1.5 Sistematika penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Bab satu Pendahuluan, terdiri dari : Latar belakang; 

Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

penelitian dan Sistematika penulisan. 

Bab dua Landasan teoritik, terdiri dari : Prestasi 

belajar; Gaya kognitif; Kecerdasan emosional ; Kajian yang 

berhubungan dan Hipotesis 

Bab tiga Metode Penelitian, terdiri dari: Jenis dan 

tempat penelitian, Populasi dan sampel; Model Penelitian; 

Instrument Penelitian; Teknik Pengukuran variabel data 

dan Teknik analisis data. 

Bab empat Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri 

dari : Deskripsi Subjek Penelitian; Pengumpulan Data; 

Analisis Deskriptif; Uji Normalitas Sebaran data; Analisis 

Korelasi; Pembahasan Hasil Analisis. 

Bab lima Penutup, terdiri dari : Kesimpulan dan 

Implikasi. 

 


