
 
 

  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
1
  

Pengendalian diri biasanya dapat dilakukan dengan baik oleh 

seseorang jika ia memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Menurut Daniel 

Goleman dalam Zubaedi, menyatakan bahwa 80% keberhasilan seseorang 

dipengaruhi oleh kecerdasan emosional dan hanya 20% ditentukan oleh 

kecerdasan otak (IQ).
2
  

Menurut Megawangi dalam Devika Lola dkk, kecerdasan emosional 

merupakan kecenderungan seseorang dalam mengatur dan mengontrol emosi 

yang ada pada dirinya yang bertujuan untuk mengontrol perilaku yang 

dimiliki.
3
 Dengan masuknya unsur kecerdasan dalam kawasan emosional 

individu maka perilakunya dapat lebih terkendali sehingga mampu 

mewujudkan kehidupan yang bahagia dan efektif.
4
 Dari pernyataan tersebut 

perilaku konsumen berarti merupakan salah satu perilaku manusia yang dapat 

dikontrol dan dikendalikan dengan kecerdasan emosional yang dimiliki oleh 

seseorang.  
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Cepat dan mudahnya dalam mengakses serta mendapatkan informasi 

tentang barang dan jasa yang ingin dicari saat ini, membuat konsumen tidak 

perlu bersusah payah untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. 

Kecenderungan dalam perilaku konsumen yang terjadi pada masyarakat saat 

ini, khususnya pada kalangan remaja adalah munculnya sikap membeli 

sesuatu produk atau jasa bukan berdasarkan kebutuhan melainkan hanya 

berdasarkan keinginan.  

Banyak dari remaja yang tidak mengenali kebutuhannya dan kurang 

mempertimbangkan manfaat dari barang yang dibeli. Misalnya seorang remaja 

membeli sesuatu hanya karena tertarik dengan model yang mengiklankan, 

kemasan barang yang ditampilkan, hadiah dan bonus yang ditawarkan oleh 

suatu perusahaan, dan lain sebagainya, yang sebenarnya barang tersebut bukan 

menjadi kebutuhannya. Hal tersebut tentu merupakan perbuatan yang mubazir 

dan tidak disenangi Allah SWT. Sebagaimana didalam Al-Qur’an telah 

dijelaskan oleh Allah SWT, tentang larangan berlebih-lebihan dalam 

berkonsumsi, dalam QS. Al-A’raf ayat    yang artinya: 

                                 

      

Artinya:  Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap 

(memasuki) mesjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-

lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berlebih-lebihan.
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Kecerdasan emosional yang ada dalam diri seseorang akan dapat 

membuatnya memiliki kualitas yang lebih tinggi dalam pengambilan 
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keputusan pembelian. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kidwell, Hardesty, 

dan Childers dalam Javier dan Maria bahwa: “consumer who understand 

emotional ability could make higher-quality decision related to their and to 

product choice”
6
 (konsumen yang memiliki  kecerdasan emosional dapat 

menghasilkan kualitas lebih tinggi dalam mengambil keputusan yang 

berkaitan dengan kesehatan dan pilihan produk). Perilaku konsumen adalah 

perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi, dan menghentikan konsumsi produk, jasa dan 

gagasan.
7
 

Beberapa teori yang dijelaskan  dapat dipahami bahwa “jika seseorang 

memiliki kecerdasan emosional yang baik, maka kemungkinan ia akan dapat 

mengontrol perilaku konsumennya dan dapat membuat keputusan yang 

berkualitas pada saat melakukan proses pemilihan produk sehingga akan 

mendapatkan kepuasan dalam memenuhi kebutuhannya”. Dari hal tersebut 

maka penulis mengambil pemahaman bahwa kecerdasan emosional 

berpengaruh terhadap perilaku konsumen. 

Menurut Kotler dalam Mulyadi, tahapan-tahapan yang dilakukan 

konsumen dalam perilaku konsumen meliputi: 

   Mengenali permasalahan (kebutuhan). 

   Mencari informasi. 

   Mengevaluasi beberapa pilihan. 

   Keputusan membeli. 
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   Perilaku pascabeli.
8
 

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan penulis di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kampar, ditemukan bahwa siswa telah memiliki 

kecerdasan emosional yang tinggi, diantaranya ditandai dengan mampu 

mengontrol emosinya ketika akan bertindak dan mampu menaruh rasa empati 

dengan temannya yang memiliki keterbatasan finansial dengan memberikan 

pinjaman uang kepada temannya tersebut serta menyisihkan sebagian uang 

yang dimiliki untuk sumbangan sosial disekolahnya. Namun di sisi lain, 

penulis masih menemukan gejala-gejala sebagai berikut: 

 . Masih dijumpai siswa yang tidak mengenali kebutuhannya, buktinya 

masih ada siswa yang membeli sesuatu hanya karena sekedar ikut-ikutan 

dan tergiur dengan iklan, promosi dan diskon yang di tawarkan oleh suatu 

produk.  

 . Masih dijumpai siswa yang tidak mencari informasi sebelum melakukan 

pembelian, buktinya masih ada siswa yang mengalami ketidakcocokan 

barang setelah berbelanja.  

 . Masih ada siswa yang tidak melakukan evaluasi terhadap beberapa 

alternatif pilihan yang ditawarkan, buktinya masih ada siswa yang 

membeli sesuatu dengan tidak mempertimbangkan harga, merk, kemasan, 

dan manfaat suatu barang. 
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 . Masih dijumpai siswa yang tidak  melakukan evaluasi setelah pembeliaan 

(pascabeli), buktinya masih ada siswa yang mengalami kerugian setelah 

membeli barang yang sama.   

Dari gejala-gejala diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian ilmiah tentang “Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap 

Perilaku Konsumen Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Kampar”. 

B. Penegasan Istilah 

Penelitian ini berkaitan dengan Pengaruh Kecerdasan Emosional 

Terhadap Perilaku Konsumen Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kampar, untuk menghindari kesalahpahaman 

dalam mengintepretasikan istilah maka penulis merasa perlu untuk 

mengemukakan istilah-istilah dalam variabel berikut: 

a. Kecerdasan Emosional: Menurut Daniel Golemen dalam Ramayulis, 

kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, 

bertahan mengahadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati, tidak 

melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati, menjaga agar beban 

stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir  berempati  dan berdo’a.
9
 

Kecerdasan emosional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kecerdasan emosional siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Kampar. 
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b. Perilaku Konsumen: Perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam 

mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghentikan 

konsumsi produk, jasa dan gagasan.
10

 Perilaku konsumen yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah perilaku konsumen siswa pada mata pelajaran 

ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kampar. 

C. Permasalahan 

1  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut: 

a. Perilaku konsumen siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kampar belum 

maksimal. 

b. Pengaruh kecerdasan emosional terhadap perilaku konsumen siswa 

pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kampar 

   Batasan Masalah 

Berdasarkan  identifikasi masalah diatas, maka penulis ingin 

melihat apakah ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap perilaku 

konsumen siswa atau tidak. Maka penulis membatasi permasalahan 

dengan mengadakan penelitian ilmiah tentang “Pengaruh Kecerdasan 

Emosional Terhadap Perilaku Konsumen Siswa pada Mata Pelajaran 

Ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri   Kampar”. 
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   Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas dapat dirumuskan 

permasalahannya yaitu:  

“Apakah ada Pengaruh yang Signifikan antara Kecerdasan 

Emosional terhadap Perilaku Komsumen Siswa Pada Mata Pelajaran 

Ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kampar? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: untuk  mengetahui: “Apakah ada Pengaruh yang Signifikan  

antara Kecerdasan Emosional terhadap Perilaku Konsumen Siswa pada 

Mata Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kampar.” 

   Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak 

Madrasah dalam pengambilan keputusan khususnya pada peningkatan 

kecerdasan emosional siswa. 

b. Bagi Guru 

Guru dapat lebih meningkatkan kecerdasan emosional siswa 

terutama pada mata pelajaran ekonomi.  

 



   

c. Bagi Siswa 

Siswa diharapkan dapat mengoptimalkan kecerdasan 

emosionalnya dalam membuat keputusan pembeliaan.  

d. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk 

melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang pengaruh 

kecerdasan emosional siswa terhadap perilaku konsumen siswa pada 

mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kampar. 

 


