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A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan proses pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan 

proses belajar mengajar di sekolah. Sekolah merupakan salah satu unsur 

pelaksana yang dominan dalam keseluruhan organisasi pendidikan, disamping 

keluarga dan masyarakat sendiri. Hal ini disebabkan sifatnya yang formal 

sehingga memungkinkan pelaksanaan pendidikan yang terarah, terkontrol dan 

teratur. Kegiatan belajar mengajar di sekolah meliputi seluruh aktivitas yang 

menyangkut pemberian materi pelajaran agar siswa memperoleh kecakapan dan 

pengatahuan yang bermanfaat bagi kehidupan. Keberhasilan proses belajar siswa 

di sekolah dapat diamati dari prestasi belajar yang dicapai. 

Pencapaian prestasi belajar yang tinggi sebagai indikator keberhasilan 

dalam proses belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang secara garis besar 

dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri 

siswa (faktor internal) dan faktor yang berasal dari luar diri siswa (faktor 

eksternal). Dari berbagai faktor internal yang berpengaruh terhadap prestasi 

belajar diantaranya adalah kecerdasan emosional/ Emotional Quotient (EQ) dan 

sikap ilmiah yang dimiliki oleh siswa. 

Sampai saat ini pendidikan pada umumnya hanya berpusat pada 

kecerdasan intelektual (IQ) saja. Masyarakat berpendapat bahwa seorang siswa 
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yang IQ-nya tinggi pastilah akan dapat meraih prestasi belajar yang lebih tinggi 

daripada siswa dengan IQ yang rendah. Sedangkan pada kenyataannya untuk 

memperoleh keberhasilan dalam menempuh kehidupan seseorang tidak hanya 

cukup dengan kecerdasan intelektual (IQ) saja tetapi juga diperlukan kecerdasan 

emosional (EQ). Kecerdasan emosional merupakan sumber utama motivasi, 

informasi dan inovasi sehingga bukan hanya penting untuk keberhasilan 

pembelajaran,  tetapi penting juga untuk keberhasilan seseorang dalam kehidupan. 

 

Dimyati Mahmud (1990: 8) berpendapat bahwa “Emosi adalah perasaan 

bergejolak yang luar biasa intensitasnya. Termasuk kategori ini adalah perasaan 

benci, cinta, marah, takut, cemas, tertekan dan perasaan lain yang kadar 

intensitasnya tinggi”. Setiap orang mempunyai kemampuan mengendalikan emosi 

atau kecerdasan emosional yang berbeda-beda. Dua orang bisa sama-sama 

mempunyai kemampuan mengendalikan emosi, tetapi yang satu lebih menonjol 

dari yang lain, bahkan saudara sekandung dalam keluarga juga mempunyai 

kecerdasan emosional yang berbeda. Kecerdasan emosional yang tinggi 

memerlukan perangsang atau stimulasi baik dari dalam maupun dari luar diri 

seseorang. Kecerdasan emosional inilah yang diperlukan oleh manusia dalam 

menghadapi masalah sehari-hari. Tujuan dari pengendalian emosi adalah 

keseimbangan emosi, bukan menekan emosi karena perasaan mempunyai nilai 

dan makna, dalam hal ini adalah emosi yang wajar, keselarasan perasaan dan 

lingkungan. 

Pertumbuhan fisik remaja yang sudah serupa orang dewasa menyebabkan 

remaja diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab orang dewasa, namun 

berhubung psikisnya belum matang, menyebabkan remaja sering mengalami 

konflik-konflik baru, guncangan bahkan frustasi. Disamping itu keinginan remaja 

untuk mandiri membuatnya cepat tersinggung. Kebanyakan remaja kurang dapat 

mengendalikan emosinya atau dengan kata lain emosi remaja mudah masih labil. 

Karena rangsangan atau sebab yang kecil dapat dengan mudah merubah kondisi 

emosi seorang remaja, suatu saat bisa sangat senang, namun tiba-tiba menjadi 

sedih dan murung. Keadaan tersebut menunjukkan suatu emosi yang belum 
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matang. Seseorang dengan emosi yang belum matang kondisi emosinya 

cenderung labil, mudah tersinggung, tidak tenang dan sulit berkonsentrasi. 

Sebaliknya seseorang dengan kecerdasan emosional yang tinggi, ditandai dengan 

emosi yang stabil, kontrol emosi yang baik dan tidak mudah berganti-ganti 

suasana hati serta baik penyesuaian dirinya. Melihat kondisi di atas, tentunya 

kondisi kematangan emosi atau kecerdasan emosional dari masing-masing siswa 

yang berbeda satu sama lain akan berpengaruh terhadap prestasi belajar yang akan 

dicapai. 

Ilmu kimia yang merupakan bagian Ilmu Pengetahuan Alam mempunyai 

kedudukan yang sangat penting karena ilmu kimia dapat menjelaskan secara 

mikro (molekuler) terhadap fenomena makro. Disamping itu, ilmu kimia 

memberikan kontribusi yang penting bagi perkembangan ilmu terapan, kesehatan, 

perikanan dan teknologi. Ilmu kimia merupakan ilmu yang diperoleh dan 

dikembangkan berdasarkan eksperimen yang mencari jawaban atas pertanyaan 

apa, mengapa dan bagaimana gejala-gejala alam, khususnya yang berkaitan 

dengan komposisi, struktur dan sifat, transformasi, dinamika dan energika zat 

yang melibatkan ketrampilan dan penalaran. Ilmu kimia merupakan produk 

(pengetahuan kimia yang berupa fakta, teori, prinsip dan hukum) temuan para 

ilmuwan dan proses (kerja ilmiah). Oleh sebab itu, dalam pembelajaran kimia 

harus memperhatikan karakteristik ilmu kimia sebagai produk dan proses 

(Depdiknas, 2003: 1). 

Salah satu tujuan pembelajaran ilmu kimia di SMA adalah untuk 

memupuk sikap ilmiah dalam diri siswa. Sikap ilmiah tersebut mencakup sikap 

kejujuran dan obyektif terhadap sesuatu, terbuka terhadap pendapat orang lain, 

ulet dan tidak mudah putus asa, dapat bekerjasama dengan orang lain, mau 

mengubah pandangan jika terbukti bahwa pandangannya tidak benar serta kritis 

terhadap pernyataan ilmiah (Depdiknas, 2003: 1). Sikap ilmiah dalam diri siswa 

tumbuh sebagai hasil proses belajar dan masing-masing siswa mempunyai 

kualitas sikap ilmiah yang berbeda-beda. Perbedaan sikap ilmiah dalam diri siswa 

akan mengakibatkan perbedaan pandangan, cara berpikir dan cara 
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menginterpretasikan ilmu yang dipelajari sehingga akan mempengaruhi 

keberhasilan siswa dalam mempelajari ilmu pengetahuan khususnya ilmu kimia. 

Belajar mengajar sebagai suatu proses merupakan suatu sistem yang terdiri 

dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan berinteraksi di dalamnya. 

Selain faktor internal, ada faktor eksternal yang juga berpengaruh terhadap 

pencapaian prestasi belajar diantaranya metode pembelajaran. Metode 

pembelajaran yang baik adalah metode yang disesuaikan dengan materi yang akan 

disampaikan, kondisi siswa, sarana yang tersedia serta tujuan pengajarannya 

(Dimyati dan Mudjiono, 1999: 97). 

Penerapan metode pembelajaran yang bervariasi dapat mengurangi 

kejenuhan siswa dalam menerima pelajaran (Slameto, 1996: 184). Sampai saat ini 

penerapan pembelajaran kooperatif terbukti efektif untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Pembelajaran kooperatif menitik beratkan pada proses belajar 

dalam kelompok dan bukan mengerjakan sesuatu bersama kelompok (Slavin, 

1995: 53). Proses belajar dalam kelompok akan membantu siswa menemukan dan 

membangun sendiri pemahaman mereka tentang materi pelajaran. Menurut John 

Dewey dalam Dimyati Mahmud (1990: 44-46) perlu adanya pengembangan 

metode pembelajaran yang menekankan pada kegiatan belajar siswa aktif (active 

learning) dan melakukannya langsung (learning by doing). 

Kesesuaian antara materi pelajaran dengan metode pembelajaran adalah 

faktor yang harus diperhatikan oleh guru. Laju Reaksi merupakan salah satu 

materi pelajaran kimia kelas XI IPA semester 1 yang menarik untuk dipelajari 

karena membahas tentang konsep laju reaksi dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya yang erat kaitannya dengan berbagai fenomena atau kejadian 

dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa metode yang dapat diterapkan untuk 

menyampaikan materi Laju Reaksi. Suasana yang menyenangkan akan didapat 

jika di dalam kelas terdapat kebebasan dalam pengungkapan gagasan (Ngalim 

Purwanto, 2002: 84). Salah satu cara untuk mewujudkannya dapat ditempuh 

dengan menerapkan metode pembelajaran GI (Group Investigation) dan STAD 

(Student Teams Achievement Divisions). Kedua metode tersebut merupakan 

metode pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada siswa 
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untuk aktif dalam proses pembelajaran, adanya kebebasan mengungkapkan 

gagasan atau ide, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dalam kelompok 

untuk mencapai tujuan bersama. 

Sifat dan pengembangan kerjasama dalam dan antarkelompok pada 

metode yang berbeda juga berbeda. Hal tersebut karena setiap metode 

menciptakan struktur tugas dan penghargaan yang berbeda pula, akibatnya jenis 

saling ketergantungan dan hubungan sosial siswa dalam dan antarkelompok juga 

berbeda. Di dalam metode GI menekankan kerja kelompok untuk menemukan dan 

memahami konsep pada materi pokok Laju Reaksi dengan melakukan 

serangkaian kegiatan investigasi yaitu dengan melakukan praktikum di 

laboratorium atau mencari informasi dari sumber belajar lain, misalnya buku atau 

internet, kemudian mempresentasikan laporan hasil investigasi di hadapan 

kelompok lain. Kegiatan investigasi akan memberikan pengalaman belajar yang 

baru bagi siswa, dimana siswa dituntut untuk dapat membangun konsep 

berdasarkan hasil investigasi sehingga konsep tersebut akan lebih tertanam dalam 

ingatan siswa. Kedudukan dan tanggungjawab setiap anggota dalam kelompok GI 

setara dimana masing-masing anggota kelompok memberikan kontribusi bagi 

keberhasilan kelompoknya. Sedangkan pada metode pembelajaran STAD lebih 

menekankan pada struktur tutorial teman sebaya, dimana siswa yang pandai 

membantu siswa dalam kelompoknya  yang mengalami kesulitan memahami 

materi yang disampaikan ataupun membantu dalam menyelesaikan tugas 

kelompoknya. Dalam metode ini juga terdapat quis yang diberikan setiap satu 

sampai dua kali tatap muka untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami 

materi yang disampaikan. Kekompakan dan kerjasama yang baik antaranggota 

kelompok sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan kelompok diantaranya 

adalah untuk mendapatkan penghargaan kelompok. 

Dalam proses belajar mengajar keterkaitan antara faktor internal dan 

faktor eksternal dalam pencapaian prestasi belajar siswa sangat erat. Meskipun 

terdapat berbagai faktor eksternal yang mendukung bagi pelaksanaan proses 

belajar tetapi bila tidak diimbangi dengan faktor internal yang baik dari dalam diri 

siswa maka prestasi belajar yang dicapai tidak akan optimal, demikian pula 
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sebaliknya. Pada penelitian-penelitian terdahulu telah dikaji tentang kontribusi 

faktor internal terhadap pencapaian prestasi belajar, tetapi pada umumnya 

penelitian dilakukan hanya pada satu metode pembelajaran saja. Sedangkan 

metode pembelajaran yang berbeda juga memiliki struktur tugas dan tahap-tahap 

pembelajaran yang berbeda, yang akan berpengaruh dalam pengembangkan faktor 

internal dalam diri siswa. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu untuk dilakukan suatu 

penelitian yang mengkaji tentang seberapa besar kontribusi faktor-faktor internal 

dalam diri siswa dalam hal ini kecerdasan emosional dan sikap ilmiah terhadap 

prestasi belajar pada dua metode pembelajaran yang berbeda yaitu metode 

pembelajaran GI dan metode pembelajaran STAD. Kecerdasan emosional dan 

sikap ilmiah nerupakan dua hal yang berbeda. Kecerdasan emosional merupakan 

faktor internal yang murni berkaitan dengan pengorganisasian keseimbangan 

emosi, sedangkan sikap ilmiah adalah faktor internal yang langsung berhubungan 

dengan sesuatu yang bersifat keilmuan. Meskipun demikian keduanya saling ada 

keterkaitan karena ada beberapa aspek sikap ilmiah yang merupakan bagian dari 

aspek kecerdasan emosional. Dalam penelitian ini sekaligus akan meneliti apakah 

pada metode pembelajaran GI yang melibatkan siswa secara langsung dalam 

penemuan suatu konsep melalui serangkaian kegiatan investigasi yang dilakukan 

secara berkelompok akan menghasilkan prestasi belajar yang lebih tinggi daripada 

prestasi belajar yang dicapai oleh siswa pada metode pembelajaran STAD. 

Siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Surakarta berasal dari berbagai daerah 

dengan kemampuan dan latar belakang yang heterogen, sehingga kondisi internal 

dalam diri masing-masing siswa juga beragam. Disamping itu di sekolah tersebut 

juga terdapat berbagai fasilitas yang mendukung untuk pelaksanaan metode 

pembelajaran GI dan STAD. Pada metode pembelajaran GI (Group Investigation)

dan metode STAD (Student Teams Achievement Divisions) pengaruh kecerdasan 

emosional dan sikap ilmiah siswa terhadap keberhasilan pencapaian tujuan 

kelompok dapat diamati karena masing-masing siswa harus berinteraksi dengan 

anggota kelompoknya dan menjalin kerjasama yang baik antar anggota kelompok 

yang terdiri dari siswa dengan latar belakang dan kepribadian yang beragam. 
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Perbedaan struktur tugas dan pengembangan kerjasama dalam dan antarkelompok 

memungkinkan terjadinya perbedaan besarnya kontribusi kecerdasan emosional 

dan sikap ilmiah terhadap prestasi belajar yang dicapai siswa pada kedua metode 

pembelajaran tersebut. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui apakah 

penerapan metode pembelajaran yang berbeda dalam hal ini metode pembelajaran 

GI dan STAD dalam penyampaian materi pelajaran akan berpengaruh terhadap 

pencapaian prestasi belajar pada siswa-siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 

Surakarta yang dikenal sebagai salah satu sekolah dengan predikat terbaik yang 

terdiri dari siswa-siswa dengan kemampuan di atas rata-rata. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Apa sajakah faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi 

belajar ? 

2. Apakah perbedaan tingkat kecerdasan emosional siswa mempengaruhi 

prestasi belajar siswa ? 

3. Bagaimanakah pengaruh perbedaan tingkat kecerdasan emosional siswa 

terhadap prestasi belajar siswa ? 

4. Apakah perbedaan sikap ilmiah siswa mempengaruhi prestasi belajar siswa ? 

5. Bagaimanakah pengaruh perbedaan sikap ilmiah siswa terhadap prestasi 

belajar siswa ? 

6. Apakah pengaruh penggunaan metode pembelajaran terhadap prestasi belajar 

siswa ? 

7. Bagaimanakah pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar siswa 

pada metode pembelajaran yang berbeda ? 

8. Bagaimanakah pengaruh sikap ilmiah terhadap prestasi belajar siswa pada 

metode pembelajaran yang berbeda ? 

9. Apakah penggunaan metode pembelajaran GI akan menghasilkan prestasi 

belajar yang lebih tinggi daripada penggunaan metode STAD ? 

 

C. Pembatasan Masalah 
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Agar permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan 

jelas, maka peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini, pembahasan akan dibatasi pada kontribusi kecerdasan 

emosional dan sikap ilmiah terhadap prestasi belajar kimia khususnya pada 

aspek kognitif pada metode pembelajaran GI (Group Investigation) dan STAD 

(Student Teams Achievement Divisions) serta membandingkan prestasi belajar 

yang diperoleh siswa pada metode pembelajaran GI dan STAD. 

2. Materi pelajaran yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada materi 

pokok Laju Reaksi. 

3. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas XI IPA semester I SMA Negeri 1 

Surakarta tahun pelajaran 2005/2006. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan 

di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Adakah kontribusi kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar siswa 

dalam metode pembelajaran GI pada materi pokok Laju Reaksi. 

2. Adakah kontribusi kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar siswa 

dalam metode pembelajaran STAD pada materi pokok Laju Reaksi. 

3. Adakah kontribusi sikap ilmiah terhadap prestasi belajar siswa dalam metode 

pembelajaran GI pada materi pokok Laju Reaksi. 

4. Adakah kontribusi sikap ilmiah terhadap prestasi belajar siswa dalam metode 

pembelajaran STAD pada materi pokok Laju Reaksi. 

5. Adakah kontribusi kecerdasan emosional dan sikap ilmiah terhadap prestasi 

belajar siswa dalam metode pembelajaran GI pada materi pokok Laju Reaksi. 

6. Adakah kontribusi kecerdasan emosional dan sikap ilmiah terhadap prestasi 

belajar siswa dalam metode pembelajaran STAD pada materi pokok Laju 

Reaksi. 

7. Apakah prestasi belajar siswa pada metode GI lebih tinggi daripada prestasi 

belajar siswa pada metode STAD. 
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E. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui adakah kontribusi kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar 

siswa dalam metode pembelajaran GI pada materi pokok Laju Reaksi. 

2. Mengetahui adakah kontribusi kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar 

siswa dalam metode pembelajaran STAD pada materi pokok Laju Reaksi. 

3. Mengetahui adakah kontribusi sikap ilmiah terhadap prestasi belajar siswa 

dalam metode pembelajaran GI pada materi pokok Laju Reaksi. 

4. Mengetahui adakah kontribusi sikap ilmiah terhadap prestasi belajar siswa 

dalam metode pembelajaran STAD pada materi pokok Laju Reaksi. 

5. Mengetahui adakah kontribusi kecerdasan emosional dan sikap ilmiah 

terhadap prestasi belajar siswa dalam metode pembelajaran GI pada materi 

pokok Laju Reaksi. 

6. Mengetahui adakah kontribusi kecerdasan emosional dan sikap ilmiah 

terhadap prestasi belajar siswa dalam metode pembelajaran STAD pada materi 

pokok Laju Reaksi. 

7. Mengetahui apakah prestasi belajar siswa pada metode pembelajaran GI lebih 

tinggi dibandingkan prestasi belajar siswa pada metode STAD pada materi 

pokok Laju Reaksi. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi kepada guru mengenai kontribusi faktor-faktor internal 

dalam diri siswa khususnya kecerdasaan emosional dan sikap ilmiah terhadap 

pencapaian prestasi belajar siswa. 

2. Memberikan masukan kepada guru untuk menyusun kebijaksanaan  dalam 

menentukan metode pengajaran khususnya kimia yang dapat membangkitkan 

dan mengembangkan faktor-faktor internal dalam diri siswa. 

3. Memberi masukan kepada guru agar dalam mengajar juga memperhatikan 

kondisi siswa. 

4. Sebagai bahan acuan untuk penelitian sejenis 
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