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ABSTRAK 

Novaliya Yuwanti. 2016. Hubungan Antara Kecerdasan Emosional dengan 
Hasil Belajar PKn pada Siswa Kelas IV Di Sekolah Dasar Negeri Gugus 
Erlangga Jepara.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan bahwa hasil belajar 

PKn kelas IV di SDN Gugus Erlangga kurang memuaskan, sebanyak 49,6% (79 

siswa) dari 159 siswa mendapatkan nilai di bawah 70. Selama penulis 

melaksanakan observasi sering dijumpai beberapa siswa yang saling bertengkar 

dengan teman, saling mengejek antar teman, malu untuk tampil di depan kelas, 

dan lebih suka bergaul dengan teman sebangkunya. Berdasarkan pengamatan 

tersebut peneliti mengindikasikan bahwa tingkat kecerdasan emosional siswa 

kelas IV masih rendah. Maka peneliti berasumsi bahwa faktor yang 

mempengaruhi rendahnya hasil belajar PKn salah satunya adalah tingkat 

kecerdasan emosional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

kecerdasan emosional dan hasil belajar siswa, serta menguji hubungan antara 

kecerdasan emosional dengan hasil belajar PKn. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional dengan metode kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDN Gugus Erlangga 

Jepara tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 159 siswa. Penelitian ini 

menggunakan sampel jenuh atau studi populasi. Data penelitian diperoleh dari 

angket kecerdasan emosional dan tes hasil belajar PKn. Teknik analisis data 

menggunakan product moment dan  regresi sederhana dengan berbantuan program 

SPSS for Windows Seri 20.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa sebesar 90% siswa kelas IV 

gugus Erlangga Jepara memiliki kecerdasan emosional pada ketegori baik dan 

sebesar 51% siswa memiliki  hasil belajar PKn pada kategori tuntas. Pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini menggunakan product moment sehingga didapatkan 

hasil rhitung sebesar 0,417 dan harga signifikansinya 0,000 serta besarnya 

pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar PKn yaitu 17,4%.  

Simpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan yang positif antara 

kecerdasan emosional dengan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa 

kelas IV SDN Gugus Erlangga Jepara. Saran bagi pendidik diharapkan dalam 

proses pembelajaran selain mengajarkan materi pelajaran, pendidik juga harus 

memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan kemampuan yang ada didalam 

diri siswa termasuk kecerdasan emosional. Bagi siswa diharapkan melakukan  

refleksi diri  dan mengembangkan kecerdasan emosionalnya agar mampu 

mendapatkan hasil belajar yang tinggi. Bagi sekolah, diharapkan 

menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan kecerdasan emosional siswa.

Kata kunci : hasil belajar PKn, kecerdasan emosional 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 3 menjelaskan fungsi Pendidikan nasional adalah mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; dan tujuan pendidikan nasional 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.  

Pendidikan sebagai salah satu proses perubahan pada pembentukan sikap, 

kepribadian dan keterampilan manusia untuk menghadapi masa depan. Dalam 

proses pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang 

menyangkut perilaku manusia, kemampuan dan kemauan belajar sehingga pada 

akhirnya proses mendorong pertumbuhan dan perkembangan kearah suatu tujuan 

yang dicita-citakan dan diharapkan perubahan tersebut membawa dampak positif. 

Pendidikan Kewarganegaraan (Pendidikan Kewarganegaraan) merupakan 

mata pelajaran yang diwajibkan untuk kurikulum di jenjang pendidikan dasar, 

menengah, dan mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi, 

sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sisdiknas Pasal 37. Berdasarkan pernyataan tersebut maka Pendidikan 



2
 

 

Kewarganegaraan tidak bisa dianggap remeh karena merupakan mata pelajaran 

yang diwajibkan, sehingga upaya-upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan harus terus ditingkatkan.  

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional RI Nomor 24 Tahun 2006 (Sigalingging, 2008:8), adalah mata pelajaran 

yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan 

mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara 

Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan 

UUD RI 1945. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian 

pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang membina para 

pelajar agar menjadi warga negara yang baik, sehingga mampu hidup bersama-

sama dalam masyarakat, baik sebagai anggota keluarga, masyarakat, maupun 

sebagai warga Negara.  

Secara lebih mendalam tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2006 (Sigalingging, 2008:9) 

adalah agar peserta didik memiliki kemampuan antara lain : (1) berfikir secara 

kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, (2) 

berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas 

dalam kegiatan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi, (3) 

berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan 

karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-

bangsa lainnya, (4) berinteraksi dengan bangsabangsa lain dalam percaturan dunia 
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secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi infornasi 

dan komunikasi.  

Untuk dapat mengetahui sejauh mana pencapaian pembelajaran pendidikan 

kewarganegaraan dalam satuan pendidikan perlu adanya penilaian hasil belajar 

dan diharapkan peserta didik dapat mencapai ketuntasan belajar. Permendikbud 

No 104 Tahun 2014 dalam pasal 1 menyatakan bahwa hasil belajar oleh peserta 

didik adalah proses pengumpulan informasi atau bukti tentang capaian 

pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, 

kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara 

teencana dan sistematis, selama dan setelah proses pembelajaran. Sedangkan 

ketuntasan belajar merupakan tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan meliputi ketuntasan penguasaan substansi dan 

ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar.  

Berdasarkan hal tersebut maka setiap jenjang pendidikan menetapkan Kriteria 

Ketuntasan Minimal yaitu kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik 

mencapai ketuntasan. Kriteria ketuntasan minimal ditetapkan oleh satuan 

pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan 

pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang 

hampir sama.  

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan 

mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Belajar 

memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, 

tujuan kepribadian, dan persepsi seseorang. (Rifa’i, 2012:66). Psikologi kognitif 
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menyatakan bahwa perilaku menusia tidak ditentukan oleh stimulus yang berada 

di luar dirinya, melainkan oleh faktor yang ada pada dirinya sendiri. Faktor-faktor 

internal itu berupa kemampuan atau potensi yang berfungsi untuk mengenal dunia 

luar, dan dengan pengenalan itu manusia mampu memberikan respon terhadap 

stimulus.  

Berdasarkan pandangan itu, teori psikologi kognitif memandang belajar 

sebagai proses  pemfungsian unsur-unsur kognisi, terutama unsur pikiran, untuk 

dapat mengenal dan memahami stimulus yang datang dari luar. Dengan kata lain, 

teori belajar kognitif menekankan pada cara-cara seseorang menggunakan 

pikirannya untuk belajar, mengingat dan menggunakan pengetahuan yang telah 

diperoleh dan disimpan di dalam pikirannya secara efektif (Rifa’i, 2012:106). 

Pendidikan Kewarganegaraan berupaya untuk mengembangkan dan 

menanamkan nilai pada siswa sehingga mereka memiliki tanggung jawab untuk 

memahami, menghayati serta mengamalkan nilai-nilai luhur moral Pancasila ke 

dalam diri para peserta didik. Nilai-nilai moral tersebut dapat diterapkan dalam 

wujud sikap, tingkah laku dan kepribadian siswa di dalam kehidupan sehari-hari 

baik dilingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat, sekaligus menjadi pedoman 

bagi kehidupan.  

Namun pada kenyataannya sekarang, menurut Titik Haryati (2012) salah satu 

masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses 

pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

(Pendidikan Kewarganegaraan). Hal ini dapat terlihat dari pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan masih didominasi sistem konvensional. 
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Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak mengaitkan materi dengan 

realita kehidupan siswa, tidak kontekstual, lebih banyak memberikan kemampuan 

untuk menghapal saja bukan berpikir, kreatif, kritis dan analitis, yang dapat 

menjadikan kecerdasan emosional siswa kurang berkembang sehingga 

menimbulkan sikap apatis siswa, tidak ada motivasi, dan kurang tertarik terhadap 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Tentu saja hal tersebut dapat 

berdampak pada rendahnya hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa. 

(Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No 2, Juli 2012) 

Rendahnya hasil belajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan juga 

terjadi di SDN Gugus Erlangga Jepara  khususnya pada kelas IV. Dari hasil tes 

ulangan harian mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan semester gasal 

2015/2016 diketahui bahwa hasil ulangan harian siswa kelas IV di SDN Gugus 

Erlangga Jepara mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kurang memuaskan. 

Dapat dipaparkan bahwa dari 159 siswa sebanyak 49,6% (79 siswa) dari siswa 

kelas IV di SDN Gugus Erlangga Jepara mendapatkan nilai di bawah 70.  

Peneliti telah melaksanakan observasi di SDN Gugus Erlangga Jepara  

dengan mengamati tingkah laku siswa pada saat pembelajaran berlangsung 

maupun pada saat istirahat. Peneliti juga melakukan wawancara langsung 

terhadap guru dan siswa kelas IV SDN Gugus Erlangga Jepara. Selama peneliti 

melaksanakan observasi sering dijumpai keadaan beberapa siswa yang saling 

bertengkar dengan teman, saling mengejek antar teman, keras kepala, kurangnya 

rasa percaya diri siswa untuk tampil di depan kelas, siswa cenderung pendiam 

sehingga partisipasi siswa dalam pembelajaran kurang, serta beberapa siswa tidak 
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mau membaur dengan teman sekelas karena lebih suka bergaul dengan teman 

sebangkunya. Keadaan tersebut sering terjadi di kelas IV baik saat pelajaran 

berlangsung maupun pada saat jam istirahat.  

Berdasarkan pengamatan tersebut dapat Hal itu dapat diindikasikan bahwa 

tingkat kecerdasan emosional siswa kelas IV masih rendah. Oleh karena itu 

peneliti berasumsi bahwa faktor yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan salah satunya adalah tingkat kecerdasan emosional. 

Proses belajar di sekolah adalah proses yang sifatnya kompleks dan 

menyeluruh. Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar seseorang, salah 

satunya adalah kecerdasan termasuk juga kecerdasan emosional (Dalyono, 2007). 

Secara umum bahwa Emotional Intelligence (EI) atau kecerdasan emosi 

merupakan kemampuan seseorang untuk memahami diri sendiri atau orang lain 

dengan menggunakan perasaannya untuk dapat memandu pikiran dan tindakan. 

Solovey dalam Goleman (2016:55) membagi kecerdasan emosional menjadi lima 

komponen yaitu kemampuan mengenali emosi diri sendiri, mengelola emosi, 

memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan 

dengan orang lain.  

Menurut Goleman (2016: 42-43) setinggi-tingginya, IQ menyumbang 20% 

bagi faktor-faktor yang menentukan sukses dalam hidup, maka yang 80% diisi 

oleh kekuatan-kekuatan lain. Diantaranya adalah kecerdasan emosional atau 

Emotional Quotient (EQ) yakni kemampuan memotivasi diri sendiri, mengatasi 

frustasi, mengontrol desakan hati (mood) berempati serta kemampuan bekerja 

sama.   
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Dalam proses belajar siswa, kedua intelegensi itu sangat diperlukan. IQ tidak 

dapat berfungsi dengan baik tanpa partisipasi penghayatan emosional terhadap 

mata pelajaran yang disampaikan di sekolah. Namun biasanya kedua intelegensi 

itu saling melengkapi untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal. Peneliti 

berpandangan bahwa seandainya siswa memiliki tingkat kecerdasan emosional 

yang baik dalam proses belajar Pendidikan Kewarganegaraan, maka hasil belajar 

siswa dapat meningkat. Namun, apabila tingkat kecerdasan emosioal siswa 

rendah, maka hasil yang diperoleh malah akan lebih buruk.  

Hal ini sejalan dengan Penelitian yang pernah dilakukan oleh Wayan Budiarta 

dalam e-Journal Mimbar PGSD Universitas Pendidikan Ganesha (Vol: 2 No: 1 

Tahun 2014) dengan judul “Hubungan Antara Kecerdasan Emosional Dan 

Kecerdasan Intelektual Dengan Prestasi Belajar Ipa Kelas V Desa Pengeragoan”

menyebutkan bahwa hasil analisis hubungan antara variabel kecerdasan emosional 

(X1) terhadap prestasi belajar IPA yang didapatkan adalah 0,902. Jadi nilai 

korelasi tersebut dikategorikan memiliki hubungan yang sangat kuat, antara 

kecerdasan emosional dengan prestasi belajar. Dari hasil analisis regresi diketahui 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional terhadap 

prestasi belajar. Dalam hasil penelitian ini diperoleh bahwa kecerdasan emosional 

berkontribusi sebesar 84,64% terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas V 

Semester I SD N Gugus I di desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan.  

Penelitian lain yang menguatkan pernyataan tersebut yaitu penelitian dari 

Dimas Agustian dalam Jurnal Mimbar PGSD Universitas Pendidikan Ganesha 

Jurusan PGSD (Vol: 2 No: 1 Tahun 2014) dengan judul “Kontribusi Kebiasaan 
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Belajar Dan Kecerdasan Emosional Terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas IV 

SDN Di Gugus X Kecamatan Buleleng”. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

antara kebiasaan belajar terhadap hasil belajar Matematika diperoleh nilai thitung 

= 18,495 > ttabel = 1,960 dengan dk = 84 pada taraf signifikansi 5%, yang berarti 

memiliki kontribusi yang signifikan. Kontribusi kecerdasan emosional terhadap 

hasil belajar Matematika diperoleh nilai thitung = 11,061 > ttabel = 1,960 dengan 

dk = 84 pada taraf signifikansi 5%, yang berarti memiliki kontribusi yang 

signifikan. Secara bersama-sama kebiasaan belajar dan kecerdasan emosional 

terhadap hasil belajar matematika diperoleh nilai Fhitung = 226,242 > Ftabel = 

3,44 dengan dk pembilang = 2, dan dk penyebut = 83 pada taraf signifikansi 5%, 

yang berarti memiliki kontribusi yang signifikan. Dengan demikian, kebiasaan 

belajar dan kecerdasan emosional memiliki kontribusi yang signifikan terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas IV SD Negeri di Gugus X Kecamatan 

Buleleng Tahun Pelajaran 2012/2013.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

korelasional dengan judul “Hubungan antara Kecerdasan Emosional dengan Hasil 

Belajar Pendidikan Kewarganegaraan pada Siswa Kelas IV di Sekolah Dasar 

Negeri Gugus Erlangga Jepara”

1.2 RUMUSAN MASALAH 

1.2.1 Bagaimanakah kecerdasan emosional siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 

Gugus Erlangga Jepara?

1.2.2 Bagaimanakah hasil belajar PKn siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 

Gugus Erlangga Jepara?
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1.2.3 Bagaimanakah hubungan antara kecerdasan emosional dengan hasil 

belajar PKn pada siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Gugus Erlangga 

Jepara?

1.3 TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah  

1.3.1 Untuk mendeskripsikan kecerdasan emosional siswa kelas IV Sekolah 

Dasar Negeri Gugus Erlangga Jepara. 

1.3.2 Untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 

Gugus Erlangga Jepara. 

1.3.3 Untuk menguji hubungan antara kecerdasan emosional dengan hasil 

belajar Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri Gugus Erlangga Jepara. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu dan 

memperkaya hasil penelitian yang telah ada serta dapat memberi gambaran 

mengenai hubungan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas IV sekolah dasar. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Manfaat bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat memperlancar 

proses pengembangan ilmu yang selama ini penulis dapatkan serta sebagai 

calon pendidik nantinya penulis dapat mempersiapkan strategi dan 
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kemampuan di dalam mengembangkan kecerdasan siswa baik kognitif, 

afektif, maupun psikomotor. 

1.4.2.2 Bagi guru, diharapkan penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bahwa 

dalam proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada perkembangan 

intelektual siswa semata akan tetapi kecerdasan emosional juga perlu 

dikembangkan secara lebih maksimal untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

1.4.2.3 Bagi lembaga pendidikan, diharapkan masalah kecerdasan emosional ini 

menjadi salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan dalam bimbingan di 

sekolah agar hasil belajar siswa dapat terus dikembangkan dan 

ditingkatkan menjadi lebih baik. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Kecerdasan Emosional 

2.1.1.1 Pengertian Kecerdasan atau Inteligensi 

Menurut Al. Tridhonanto (2009:3), kecerdasan merupakan suatu 

kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memahami dan menyadari terhadap 

apa yang dialaminya baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seorang 

dikatakan cerdas apabila ia dapat bereaksi secara logis dan mampu melakukan 

sesuatu yang berguna terhadap apa yang dialami di lingkungannya. Sedangkan

menurut David Wechsler dalam Mubayidh (2007 : 13), kecerdasan adalah 

kemampuan sempurna (komprehensif) seseorang untuk berperilaku terarah, 

berpikir logis, dan berinteraksi secara baik dengan lingkungannya. Kecerdasan 

menggambarkan adanya potensi, meski seseorang itu belum belajar (Mubayidh, 

2007 : 10).   Banyak juga definisi tentang intelegensi yang dikemukakan oleh para 

ahli, dikutip dari Dalyono (2012 : 182-184) antara lain:

1) Super & Cities (1962), intelegensi didefinisikan sebagai kemampuan 

menyesuaikan diri dengan lingkungan atau belajar dari pengalaman. Manusia 

hidup dan berinteraksi di dalam lingkungannya yang kompleks. Untuk itu ia 

memerlukan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

demi kelestarian hidupnya.
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2) Garret (1946) mencoba mengemukakan definisi intelegensi yang lebih 

operasional sebagai berikut: intelegensi itu setidak-tidaknya mencakup 

kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk pemecahan masalah-masalah 

yang memerlukan pengertian serta menggunakan simbol-simbol. Manusia 

hidup dengan senantiasa menghadapi permasalahan. Setiap permasalahan 

harus dipecahkan agar manusia memperoleh keseimbangan hidup.

3) Definisi lain tentang inteligensi dikemukakan oleh Bischof, seorang psikolog 

Amerika (1954). Bischof mengemukakan definisi inteligensi kedalam artian 

yang lebih sederhana yaitu intelegensi ialah kemampuan untuk memecahkan 

segala jenis masalah.

4) Menurut Heidentich (1970), inteligensi menyangkut kemampuan untuk 

belajar dan menggunakan apa yang telah dipelajari dalam usaha penyesuaian 

terhadap situasi-situasi yang kurang dikenal, atau dalam pemecahan masalah-

masalah. Manusia yang belajar sering mengahadapi situasi-situasi baru serta 

permasalahan. Hal ini memerlukan kemampuan individu yang belajar itu 

untuk menyesuaikan diri serta memecahkan setiap permasalahan yang 

dihadapi itu.

Dari keempat definisi tersebut mengandung isi dan pengertian yang sama 

meskipun rumusannya berbeda-beda. Dengan mengadopsi pendapat yang telah 

dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa inteligensi atau kecerdasan 

merupakan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan  

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang dapat berguna serta menjadikan 

pengetahuan yang dimiliki untuk menjadi dasar dalam menjalani kehidupan.  
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2.1.1.1.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan  

Menurut Dalyono (2012:188) faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan antara 

lain: 

a. Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir. 

Batas kesanggupan kita yakni dapat tidaknya memecahkan suatu soal, 

pertama-tama ditentukan oleh pembawaan kita. Orang itu ada yang pintar dan 

ada yang kurang pintar. Meskipun menerima latihan dan pelajaran yang sama, 

perbedaan-perbedaan itu masih tetap ada. 

b. Kematangan 

Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan. Organ baik fisik maupun psikis dapat dikatakan matang 

apabila dapat menjalankan fungsinya masing masing. 

c. Pembentukan 

Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi 

perkembangan kecerdasan. Dapat dibedakan pembentukan sengaja (seperti 

yang dilakukan di sekolah) dan pembentukan tidak sengaja (pengaruh alam 

sekitar). 

d. Minat dan pembawaan yang khas 

Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan 

bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan (motif-

motif) yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Motif 

menggunakan dan menyelidiki dunia luar (manipulate and exploring 

motivasi). Dari manipulasi dan eksplorasi yang dilakukan dalam dunia luar 
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itu, lama kelamaan timbullah minat terhadap sesuatu. Minat itulah yang 

mendorong seseorang untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. 

e. Kebebasan 

Kebebasan berarti bahwa manusia dapat memilih metodemetode tertentu 

dalam memecahkan masalah-masalah. Manusia memiliki kebebasan memilih 

metode, dan bebas pula memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya. 

Dengan adanya kebebasan ini berarti bahwa minat itu tidak selamanya 

menjadi syarat dalam perbuatan inteligensi.  

Menurut Ratna wulan (2011:2) secara garis besar terdapat dua hal utama yang 

mempengaruhi perkembangan kecerdasan manusia yaitu kemampuan kognisi dan 

afeksi yang dimiliki oleh setiap manusia. Kemampuan kognisi adalah apabila 

sesorang melakukan suatu tindakan yang bersifat intelektual dimana unsur akal 

dan pikiran lebih mempengaruhi. Sebaliknya kemampuan afeksi adalah jika orang 

tersebut menyikapi sesuatu dengan lebih dipengaruhi oleh unsur emosi dan 

perasaan. Perilaku anak dapat dibedakan dari respon mereka yang emosi atau 

lebih menggunakan unsur perasaan, sampai yang bersifat sangat intelektual di 

mana akal dan pikiran jauh lebih berpegaruh. 

2.1.1.2 Pengertian Emosi 

Emosi menurut Goleman (2016: 7) pada dasarnya adalah dorongan untuk 

bertindak, rencana seketika untuk mengatasi masalah yang telah ditanamkan 

secara berangsur-angsur oleh evolusi. Akar kata emosi adalah movere, kata kerja 

dalam Bahasa Latin adalah menggerakkan atau bergerak. Kecenderungan 

bergerak merupakan hal mutlak dalam emosi. Emosi memancing tindakan, emosi 
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menjadi akar dorongan untuk bertindak terpisah dari reaksi-reaksi yang tampak di 

mata. Daniel Goleman mengemukakan jenis-jenis emosi antara lain : amarah, 

kesedihan, rasa takut, knikmatan, cinta, terkejut, jengkel dan malu (Goleman, 

2016:410). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia emosi diartikan sebagai 

luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat, keadaan dan 

reaksi psikologis dan fisiologis (seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, 

kecintaan). Sedangkan menurut Chaplin, emosi didefinisikan sebagai suatu 

keadaan terangsang dari organisme, mencakup pengalaman yang disadari yang 

bersifat mendalam, dan memungkinkan terjadinya perubahan perilaku. Definisi 

lain menyebutkan bahwa emosi menurut Poerbakawatja adalah suatu respon 

(reaksi) terhadap suatu perangsangan yang dapat menyebabkan perubahan 

fisiologis, disertai dengan perasaan yang kuat, biasanya mengandung 

kemungkinan untuk meletus (Rifa’i, 2012:54). 

Dengan meringkas dari beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam dari 

individu. Emosi dapat memotivasi atau menyebabkan timbulnya kekuatan agar 

individu dapat berbuat atau bertingkah laku. Contohnya seperti emosi gembira 

mendorong perubahan suasana hati seseorang sehingga secara fisiologi tertawa, 

begitu pula emosi sedih mendorong sesorang berperilaku menangis.
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2.1.1.3 Pengertian Kecerdasan Emosional 

Proses belajar di sekolah adalah proses yang sifatnya kompleks dan 

menyeluruh. Dalam proses belajar siswa, ada dua intelegensi yang sangat 

diperlukan yaitu IQ (Intelligence Quotient) dan EQ (Emotional Quotient).

Sebelumnya para ahli perkembangan manusia menemukan kecerdasan yang 

sifatnya kognitif atau dikenal dengan istilah kecerdaan intelektual sebagai 

kecerdasan yang mutlak. Kecerdasan intelektual atau dikenal dengan IQ 

(Intelligence Quotient) adalah kemampuan sesorang dalam beradaptasi dengan 

lingkungan dengan menggunakan akal sehat sehingga dalam hal ini berhubungan 

dengan pemahaman seseorang. Karena itu, pada saat itu teori kesuksesan individu 

diukur dari sejauh mana IQ  yang dimiliki seseorang. Namun lambat laun teori itu 

menjadi perdebatan oleh ahli-ahli psikologi perkembangan. Banyak kenyataan di 

mana individu yang memiliki IQ yang tinggi tidak selalu meraih kesuksesan 

(Tridhonanto, 2009:3-4).  

Menurut Goleman (2016: 42-43) setinggi-tingginya, IQ menyumbang 20% 

bagi faktor-faktor yang menentukan sukses dalam hidup, maka yang 80% diisi 

oleh kekuatan-kekuatan lain. Diantaranya adalah kecerdasan emosional atau 

Emotional Quotient (EQ) yakni kemampuan memotivasi diri sendiri, mengatasi 

frustasi, mengontrol desakan hati (mood) berempati serta kemampuan bekerja 

sama. IQ tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa partisipasi penghayatan 

emosional terhadap mata pelajaran yang disampaikan di sekolah. 

IQ dan EQ adalah dua sumber yang sinergis, tanpa yang satu maka yang 

lainnya menjadi tidak lengkap dan tidak efektif. Menurut Wipperman kecerdasan 
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emosional adalah hubungan-hubungan personal dan interpersonal, yang 

bertanggung jawab atas harga diri, kesadaran diri, sensitifitas sosial dan 

adabtabilitas sosial. Ketika EQ seseorang tinggi, maka akan mampu merasakan 

seluruh perasaan ketika hal itu muncul dan akan mengetahui jati dirinya sendiri. 

Mampu membekali seseorang dengan kemampuan rasa kasihan, empati, 

adaptabilitas, dan pengendalian diri (Wipperman, 2007 : 5-6). 

Ada pendapat lain dari ahli psikologi perkembangan, yakni Cooper dan 

Sawaf berpendapat bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan 

memahami, dan secara selektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai 

sumber energi dan pengaruh yang manusiawi. Di dalam kecerdasan emosi 

menuntut penilikan perasaan, belajar mengakui, menghargai perasaan pada diri 

dan orang lain. Selain itu mampu menanggapi dengan tepat, menerapkan secara 

efektif energi emosi dalam kehidupan sehari-hari (Tridhonanto, 2009 : 4).  

Ada juga pendapat dari Mubayidh (2007 : 20), Emotional Quotient (EQ

adalah akumulasi dari beragam kecerdasan dan kemampuan yang dikaji secara 

parsial selama bertahun-tahun yang khusus mengkaji masalah-masalah ilmu jiwa. 

Puspasari (2009 : 6) berpendapat bahwa kecerdasan emosional adalah 

kemampuan untuk mengendalikan emosi dan rasional secara bersamaan denga 

kondisi yang tepat. 

Sedangkan menurut Daniel Goleman dalam buku “Kecerdasan Emosional” 

(2016: 43), secara tidak langsung mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai 

berikut, “kecerdasan emosional: kemampuan seperti kemampuan untuk 

memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi; mengendalikan 
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dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan; mengatur suasana hati, 

berempati, dan berdoa”. 

Dengan mengadopsi dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan di atas,

kesimpulan yang dapat diperoleh mengenai pengertian kecerdasan emosional 

adalah kemampuan yang fokusnya memahami, mengenali, merasakan, mengelola 

dan memimpin perasaan sendiri dan orang lain serta mengaplikasikannya dalam 

kehidupan pribadi dan sosial pada siswa kelas IV sekolah dasar, yang 

indikatornya meliputi: 1) mengenali emosi diri, 2) mengelola emosi, 3) 

memotivasi diri sendiri, 4) mengenali emosi orang lain, 5) membina hubungan. 

Menurut Goleman (2016:58-57) secara terperinci lima indikator tersebut 

dapat diuraikan sebagai sebagai berikut:

a. Mengenali emosi diri 

Mengenali emosi diri merupakan suatu kemampuan untuk mengenali 

perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Aspek mengenali emosi diri terjadi dari: 

kesadaran diri, penilaian diri, dan percaya diri. Kemampuan ini merupakan dasar 

dari kecerdasan emosi, para ahli psikologi menyebutkan bahwa kesadaran diri 

merupakan kesadaran seseorang akan emosinya sendiri. Orang yang mempunyai 

kepekaan lebih tinggi akan perasaan mereka akan dapat mengambil keputuan-

keputusan yang tepat dalam permasalahannya. 

b. Mengelola emosi 

Mengelola emosi merupakan kemampuan inividu dalam menangani perasaan 

agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras, sehingga tercapai keseimbangan 

dalam diri individu. Menjaga agar emosi yang merisaukan tetap terkendali 
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merupakan kunci menuju kesejahteraan emosi. Ini masuk dalam pengendalian 

emosi diri agar tidak terus menerus menjelajah alam pikiran kita, sehingga emosi 

yang dialami dapat terkontrol. Perasaan seseorang dikatakan dikelola dengan baik, 

bila individu mampu menghibur diri ketika ditimpa kesedihan, dapat melepaskan 

kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan, dan bangkit kembali dengan 

cepat dari semua itu. Sebaliknya orang yang buruk kemampuannya dalam 

mengelola perasaan, ia terus menerus murung bahkan melarikan diri pada hal-hal 

negatif yang dapat merugikan diri sendiri. 

c. Memotivasi diri sendiri 

Mampu menata emosi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Kendali diri 

secara emosi, menahan diri terhadap kepuasan dan megendalikan dorongan hati 

adalah landasan keberhasilan di segala bidang. Arti dari memotivasi diri adalah 

usaha yang dilakukan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu karena ingin 

mencapai tujuan yang dikehendaki. Kemampuan seseorang dalam memotivasi diri 

dapat terlihat dari hal-hal sebagai berikut: a) cara mengendalikan dorongan hati; 

b) derajat kecemasan berpengaruh terhadap unjuk kerja seseorang; c) kekuatan 

berpikir positif; d) optimisme; dan e) keadaan flow (mengikuti aliran), yaitu 

keadaan ketika perhatian seseorang sepenuhnya tercurah ke dalam apa yang 

sedang terjadi, pekerjaannya hanya terfokus pada satu objek. Bila seseorang 

memiliki kemampuan memotivasi diri, ia akan cenderung memiliki pandangan 

yang positif dalam menilai segala sesuatu yang terjadi dalam dirinya. 

d. Mengenali emosi orang lain 
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Kemampuan mengenali emosi orang lain sangat bergantung pada kesadaran 

diri emosi. Empati merupakan salah salah satu kemampuan mengenali emosi 

orang lain, dengan ikut merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Kemampuan 

seseorang untuk mengenali orang lain atau peduli, menunjukkan empati 

seseorang. Individu yang memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap 

sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi dan mengisyaratkan apa-apa yang 

dibutuhkan oleh orang lain sehingga ia lebih mampu menerima sudut pandang 

orang lain, peka terhadap perasan orang lain dan lebih mampu untuk 

mendengarkan orang lain. Jika seseorang dapat dapat menerima perasaan yang 

ada dalam dalam dirinya apa adanya, secara otomatis ia pun dapat merasakan 

perasaan orang lain.  

e. Membina hubungan dengan orang lain 

Menjalin hubungan sosial dengan orang lain adalah sifat hakiki manusia 

sebagai mahluk sosial. Kemampuan membina hubungan sebagian besar 

merupakan keterampilan mengelola emosi orang lain. Keterampilan ini 

merupakan keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan 

keberhasilan antar pribadi. Orang yang dapat membina hubungan dengan orang 

lain akan sukses dalam bidang apa pun yang mengandalkan pergaulan yang mulus 

dengan orang lain.  
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2.1.1.4 Kemampuan yang Berkaitan dengan Kecerdasan Emosional 

Menurut Goleman (2012: 272) kesiapan seorang anak untuk masuk sekolah 

bergantung pada hal yang paling dasar diantara semua pengetahuan, yaitu 

bagaimana anak belajar. Hal itu termasuk dalam tujuh unsur utama kemampuan 

yang sangat penting berkaitan erat dengan kecerdasan emosional yaitu: 

a. Keyakinan (Optimisme)

Perasaan kendali dan penguasaan seseorang terhadap tubuh, perilaku, dan 

dunia; perasaan anak bahwa ia lebih cenderung berhasil daripada tidak dalam apa 

yang dikerjakannya,dan bahwa orang-orang dewasa akan bersedia menolong. 

b. Rasa ingin tahu 

Perasaan bahwa menyelidiki sesuatu itu bersifat positif dan menimbulkan 

kesenangan. 

c. Niat

Hasrat dan kemapuan untuk berhasil, dan untuk bertindak berdasarkan niat itu 

dengan tekun, ini berkaitan dengan perasaan terampil, perasaan efektif. 

d. Kendali diri

Kemampuan untuk menyesuaikan dan mengendalikan tindakan dengan pola 

yang sesuai dengan usia; suatu rasa kendali batiniah. 

e. Keterkaitan

Kemampuan untuk melibatkan diri dengan orang lain berdasarkan pada 

perasaan saling memahami. 

f. Kecakapan berkomunikasi
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Keyakinan dan kemampuan verbal untuk bertukar gagasan, perasaan dan 

konsep dengan orang lain. Ini ada kaitannya dengan rasa percaya pada orang lain 

dan kenikmatan terlibat dengan orang lain, termasuk orang dewasa. 

g. Koperatif

Kemampuan untuk menyeimbangkan kebutuhannya sendiri dengan 

kebutuhan orang lain, termasuk orang dewasa. Apabila unsur-unsur di atas dapat 

terpenuhi dengan baik, akan mempermudah peserta didik untuk mencapai 

keberhasilan dalam menguasai, mengelola emosi dan memotivasi diri yang 

berkaitan erat dengan kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi juga akan 

dipengaruhioleh beberapa faktor penting penunjangnya. 

2.1.1.5 Faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosional 

Menurut Al. Tridhonanto (2009: 16) Sejak manusia dilahirkan ia telah 

memiliki emosi sehingga pada saat terlahir di dunia tak jarang seorang bayi akan 

menangis memohon pelukan sang ibu. Pada perkembangannya seorang manusia 

mampu berinteraksi dengan lingkungan baik itu melalui pengasuhan dan 

pendidikan. Terdapat tiga faktor utama yang berpengaruh pada kecerdasan 

emosional, antara lain:

1) Faktor pengaruh lingkungan

Lingkungan masyarakat tidak terlepas dari keberadaan manusia itu sendiri. 

Karena itu, sering kali kesuksesan seseorang sangat bergantung pada hubungan 

sosial dalam pergaulannya dengan orang lain. Seseorang dapat meraih sukses jika 

ia dapat menampilkan dirinya selaras dengan alam perasaannya sendiri. Karena itu 
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ia mampu mengenali kelebihan dan kekurangan pada dirinya dan berharap segala 

yang ia miliki dapat disumbangkan kepada masyarakat. 

2) Faktor pengasuhan

Akan lebih sempurna bila orang tua yang mengajarkan keterampilan untuk 

berinteraksi dengan orang lain kepada anak karena orang tua adalah lingkungan 

sosial yang pertama kali dikenal dan yang paling bersentuhan dengan anak 

sepenuhnya. 

3) Faktor pendidikan di rumah maupun di sekolah

Pendidikan baik di rumah maupun di sekolah memiliki faedah yang berguna  

bagi anak. Disekolah anak mendapatkan pendidikan secara terarah, sistematis, dan 

terencana. Di rumah seorang anak mendapatkan pendidikan secara informal baik 

itu melalui orang tua maupun media lain, seperti televisi atau buku. Namun 

keduanya membekali dan membentuk anak agar tumbuh secara seimbang baik 

dalam memahami aneka pengetahuan, mengolah pengetahuan, bahkan 

mengungkapkan emosi atau perasaan. 

Menurut Daniel Goleman fakto-faktor yang mempengaruhi kecerdasan 

emosional antara lain : 

1. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri seseorang. Setiap manusia 

akan memiliki otak emosional yaitu sistem saraf pengatur emosi. Otak 

emosional meliputi neokorteks dan amigdala. Neokorteks yaitu bagian otak 

yang berbentuk bonggol besar jaringan berkerut-kerut yang merupakan 

lapisan paling atas dari otak. Neukorteks merupakan otak berpikir atau tempat 

pikiran, yang mengumpulkan dan memahami apa yang diserap oleh indra. 
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Neukorteks menambahkan pada perasaan tentang apa yang kita pikirkan dan 

memungkinkan kita mempunyai perasaan tentang ide-ide, seni, simbol-

simbol dan khayalan. Sedangkan amigdala adalah sekelompok struktur yang 

saling terkoneksi berbentuk buah badam yang bertumpu pada batang otak. 

Amigdala merupakan spesialis masalah emosional, kemampuan untuk 

menangkap makna emosional suatu peristiwa dan berfungsi sebagai gudang 

ingatan emosional (Goleman, 2016 : 19-32). 

2. Faktor eksternal adalah faktor pengaruh yang berasal dari luar diri seseorang. 

Faktor eksternal ini meliputi lingkungan keluarga dan non keluarga. 

Lingkungan keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak untuk 

mempelajari emosi. Di lingkungan keluarga anak akan belajar meerasakan 

perasaan mereka sendiri dan mengetahui bagaimana orang lain menanggapi 

perasaan mereka. Pembelajarn emosi tidak hanya melalui kata-kata yang 

diucapkan orang tua melainkan juga melalui contoh-contoh saat orang tua 

menangani perasaan mereka. Cara orang tua memperlakukan anak akan 

berkibat mendalam bagi kehidupan emosional anak (Goleman, 2016: 267-

282). Sedangkan Lingkungan non keluarga dapat berupa masyarakat dan 

lembaga pendidikan. Kemampuan unsur-unsur kecerdasan emosional anak 

terus terbentuk sepanjang masa sekolah. Tingkat keterampilan bergaul dengan 

orang lain , berempati dan  pengalaman yang didapat saat berinteraksi dengan 

orang lain dapat membentuk kemampuan emosional anak (Goleman, 2016: 

315-318).  
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Adapun ciri-ciri seseorang dikatakan memiliki kecerdasan emosi yang tinggi 

apabila ia secara sosial mantap, mudah bergaul dan jenaka. Tidak mudah takutatau 

gelisah, mampu menyesuaikan diri dengan beban stres. Memiliki kemampuan 

besar untuk melibatkan diri dengan orangorang atau permasalahan, untuk 

mengambil tanggung jawab dan memiliki pandangan moral. Kehidupan 

emosional mereka kaya, tetapi wajar, memiliki rasa nyaman terhadap diri sendiri, 

orang lain serta lingkungannya (Goleman, 2016: 58-59). Seseorang dikatakan 

memiliki kecerdasan emosi rendah apabila seseorang tersebut tidak memiliki 

keseimbangan emosi, bersifat egois, berorientasi pada kepentingan sendiri. Tidak 

dapat menyesuaian diri dengan beban yang sedang dihadapi, selalu gelisah. 

Keegoisan menyebabkan seseorang kurang mampu bergaul dengan orang-orang 

disekitarnya. Tidak memiliki penguasaan diri, cenderung menjadi budak nafsu 

dan amarah serta mudah putus asa dan tengelam dalam kemurungan (Goleman, 

2005: xi-xv). 

2.1.2 Hasil Belajar 

2.1.2.1 Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Rifa’i (2012:69) hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-

aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh 

peserta didik. Hasil belajar yang diperoleh siswa tidak semata-mata ditentukan 

oleh intelegensi yang dimiliki individu, melainkan banyak faktor lain yang 

menentukan. Jadi hasil belajar siswa akan terlihat adanya perubahan tingkah laku 
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setelah melakukan aktivitas belajar. Hasil belajar siswa inilah, yang digunakan 

untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai.  

Sedangkan menurut Agus Suprijono (2012:5-6), hasil belajar adalah pola-

pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

keterampilan-keterampilan. Merujuk pada pemikiran Gagne, hasil belajar berupa:

a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk 

bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespon secara spesifik 

terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak memerlukan 

manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun penerapan aturan. 

b. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan memprentasikan konsep dan 

lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan mengategorisasi, 

kemampuan analitis-sintestis fakta-konsep dan mengembangkan prinsip-

prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual merupakan kemampuan 

melakukan aktivitas kognitif bersifat khas. 

c. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah 

dalam memecahkan masalah. 

d. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani salam urusan koordinasi, sehingga terwujud optimisme gerak 

jasmani. 

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 
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menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan kemampuan 

menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku. 

Pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar ideal meliputi segenap ranah 

psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses belajar siswa. 

Kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar siswa adalah 

mengetahui garis besar indikator dikaitkan dengan jenis prestasi yang hendak 

diungkapkan atau diukur. Indikator hasil belajar menurut Benjamin S.Bloom 

dengan Taxonomy of Education Objectives (Rifa’i, 2012: 70) membagi tujuan 

pendidikan menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif (cognitive domain), afektif 

(affective domain), psikomotorik (psychomotoric domain). 

a. Ranah kognitif berupa pengetahuan, kemampuan dan kemahiran intelektual. 

Ranah kognitif mencakup kategori pengetahuan (knowledge), pemahaman 

(comprehension), penerapan (application), analisis (analysis), sinesis 

(synthesis), dan penilaian (evaluation). 

b. Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Kategori 

tujuannya mencerminkan hirarkhi yang bertentangan dari keinginan untuk 

menerima sampai dengan pembentukan pola hidup. Kategori tujuan peserta 

didik afektif adalah penerimaan (receiving), penanggapan (responding), 

penilaian (valuing), pengorganisasian (organization), pembentukan pola 

hidup (organization by a value complex).  

c. Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti keterampilan 

motorik dan syaraf, manipulasi objek, koordinasi syaraf. Penjabaran ranah 

psikomotorik ini sangat sukar karena seringkali tumpang tindih dengan ranah 
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kognitif dan afektif. Kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik 

menurut Elizabeth Simpson adalah persepsi (perception), kesiapan (set), 

gerakan terbimbing (guided response), gerakan terbiasa (mechanism), 

gerakan komleks (complex overt response), penyesuaian (adaptation), dan 

kreativitas (originality).  

Dengan mengadopsi pendapat dari beberapa ahli tersebut maka dapat 

disimpulkan hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku setelah melakukan 

aktivitas belajar dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang diukur 

dari ranah kognitif. Dalam penelitian ini difokuskan pada hasil belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan kelas IV semester 2 pada Kompetensi Dasar 3.1 yaitu mengenal 

lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat seperti MPR, 

DPR, Presiden, MA, MK, BPK, dll. Dan pada Kompetensi Dasar 4.1 yaitu 

memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. Hasil 

belajar Pendidikan Kewarganegaraan dalam penelitian ini diukur dari ranah 

kognitif c1 sampai c3 yaitu pengetahuan (knowledge), pemahaman 

(comprehension), penerapan (application).  

2.1.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa faktor 

yang mempengaruhi pencapaian hasil belajaryaitu berasal dari dalam diri orang 

yang belajar dan ada pula yang dari luar dirinya. Berikut ini dalam Dalyono (2012 

: 55) dikemukakan faktor-faktor yang menentukan pencapaian hasil belajar:

1) Faktor internal
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a. Kesehatan, kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya 

terhadap kemampuan belajar. Bila seseorang tidak sehat, akan dapat 

mengakibatkan tidak bergairah untuk belajar. Demikian pula dengan 

kesehatan rohani (jiwa) kurang baik, misalnya mengalami gangguan 

pikiran, perasaan kecewa dengan orang lain atau karena sebab yang lain, 

ini dapat mengganggu semangat belajar. Karena itu pemeliharaan 

kesehatan sangat penting bagi setiap orang baik fisik maupun mental, agar 

badan tetap kuat, pikiran selalu segar dan bersemangat dalam 

melaksanakan kegiatan belajar.

b. Inteligensi (kecerdasan) dan bakat. Kecerdasan meliputi kecerdasan 

intelektual, kecerdasan emosional serta kecerdasan spiritual. Seseorang 

yang memiliki inteligensi yang tinggi umumnya mudah belajar dan 

hasilnya pun baik. Bakat juga besar pengaruhnya dalammenentukan 

keberhasilan belajar. Misalnya bermain piano, apabila memiliki bakat 

musik pasti akan lebih mudah dan cepat pandai dibandingkan dengan 

orang yang tidak memilki bakat tersebut. Bila seseorang mempunyai 

inteligensi yang tinggi dan ada bakat yang dimilki dalam suatu bidang 

yang dipelajari, maka proses belajarnya akan lancar dan sukses bila 

dibandingkan dengan orang yang memiliki bakat saja tetapi inteligensinya 

rendah. Demikian pula, orang yang inteligensinya tinggi, tetapi tidak 

mempunyai bakat dalam bidang tersebut. Kebanyakan orang sukses adalah 

orang yang inteligensinya tinggi dan berbakat. 
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c. Minat dan motivasi. Minat dapat timbul karena daya tarik dari luar dan 

juga datang dari hati sanubari. Minat yang besar terhadap sesuatu 

merupakan modal yang besar untuk mencapai tujuan yang diminati. Minat 

belajar yang besar cenderung akan menghasilkan prestasi yang tinggi. 

Motivasi berbeda dengan minat. Motivasi adalah daya pendorong atau 

penggerak untuk melakukan sesuatu. Motivasi yang berasal dari dalam diri 

disebut motivasi intrinsik yaitu dorongan yang datang dari hati. Umumnya 

karena kesadaran akan pentingnya sesuatu. Atau dapat juga karena 

dorongan bakat apabila ada kesesuaian dengan bidang yang dipelajari. 

Motivasi yang datang dari luar disebut motivasi ekstrinsik yaitu dorongan 

yang datang dari luar misalnya dari orang tua, guru, teman-teman. 

d. Cara belajar, Cara belajar seseorang juga akan mempengaruhi hasil 

belajarnya. Belajar harus memperhatikan teknik dan memperhatikan faktor 

fisiologis, psikologis dan ilmu kesehatan, sehingga akan memperoleh hasil 

yang baik.

2) Faktor eksternal 

a. Keluarga 

Faktor orang tua sangat berperan penting dalam keberhasilan anak belajar. 

Perhatian, tingkat pendidikan orang tua, rukun atau tidaknya orang tua, 

akrab dan tidaknya hubungan orang tua dengan anak, suasana rumah yang 

tenang dan fasilitas belajar yang memadai sangat berpengaruh pada 

keberhasilan belajar anak.  
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b. Sekolah 

Kualitas guru, metode mengajar guru, kesesuaian kurikulum dengan 

kemampuan anak, keadaan fasilitas sekolah, jumlah peserta didik tiap 

kelas, pelaksanaan tata tertib sekolah dan sebagainya akan turut 

mempengaruhi keberhasilan belajar anak. 

c. Masyarakat  

Bila seseorang tinggal di lingkungan yang masyarakatnya berpendidikan, 

anak-anak di lingkungannya bersekolah tinggi dan bermoral baik akan 

mendorong anak lebih giat belajar. 

d. Lingkungan sekitar  

Keadaan lingkungan, bangunan rumah yang rapat akan mengganggu 

belajar, suasana sekitar, keadaan lalu lintas membisingkan, polusi suara 

pabrik, suara hiruk pikuk orang sekitar dan sebagainya akan mengganggu 

proses belajar (Dalyono, 2012: 55-60). 

2.1.3 Pendidikan Kewarganegaraan 

2.1.3.1 Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang diberikan pada 

semua jenis dan jenjang pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai 

misi khusus yaitu untuk menanamkan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap 

prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 kepadapeserta didik. Pendidikan 

Kewarganegaraan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 

Tahun 2006, adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga 
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negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya 

untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang 

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD RI 1945 (Sigalingging, 2008:8). Sedangkan 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pendidikan kewarganegaraan 

adalah program pendidikan yang membina para pelajar agar menjadi warga 

negara yang baik, sehingga mampu hidup bersama-sama dalam masyarakat, baik 

sebagai anggota keluarga, masyarakat, maupun sebagai warga Negara. 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan proses pendidikan, bukan hanya 

pengajaran atau pengalihan pngetahuan, melainkan mencakup pula tentang 

penanaman sikap untuk membentuk watak dan kepribadian. Kegiatannya terkait 

dengan pembentukan kepribadian, sikap/mental dan mengarah pada perilaku 

sebagai warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter seperti yang 

diamanatkan oleh pancasila dan UUD 1945. Sehubungan dengan hal itu 

Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai kedudukan yang sangat srategis, sebab 

berupaya membentuk anak didik agar menjadi warga negara yang baik, yang  

mampu mengahayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. 

(Sigalingging, 2008:8)

2.1.3.2 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan dilaksanakan disemua lembaga pendidikan 

atau sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Kedudukannya sangat strategis 

sebab bukan hanya sekedar proses pengajaran atau mentransfer ilmu pengetahuan 

tetapi adalah penanaman sikap untuk membentuk watak dan kepribadian 

berdasarkan nilai-nilai pancasila.  
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Secara lebih mendalam tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2006  (Sigalingging, 

2008:9) adalah agar peserta didik memiliki kemampuan antara lain :

a. berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan.

b. berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara 

cerdas dalam kegiatan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti 

korupsi, 

c. berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan 

karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan 

bangsa-bangsa lainnya, 

d. berinteraksi dengan bangsabangsa lain dalam percaturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi infornasi dan 

komunikasi.  

2.1.3.3 Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 

2006 ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi 8 aspek 

(Winarno, 2013:28), antara lain:

a. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, 

Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, 

Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan 

negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

Keterbukaan dan jaminan keadilan.
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b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, 

Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-

peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

Sistim hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional.

c. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban 

anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, 

penghormatan dan perlindungan HAM.

d. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai 

warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan 

pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri , Persamaan 

kedudukan warga negara.

e. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang 

pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, 

Hubungan dasar negara dengan konstitusi.

f. Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, 

Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem 

politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, 

Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.

g. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi 

negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-

nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi 

terbuka.
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h. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri 

Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan 

organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup yang diteliti untuk kelas IV semester 2 

pada Sekolah Dasar Gugus Erlangga Kabupaten Jepara adalah Kompetensi Dasar 

3.1 yaitu mengenal lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat 

pusat seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, BPK, dll. serta Kompetensi Dasar 

4.1 yaitu memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. 

2.1.3.4 Visi dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan 

Menurut Winatapura (Winarno, 2013 : 11), misi pendidikan 

kewarganegaraan dalam arti luas yakni sebagai sistem pendidikan 

kewarganegaraan yang berfungsi dan berperan sebagai program kulikuler dalam 

konteks pendidikan formal dan non-formal, program aksi sosial-kultural dalam 

konteks kemasyarakatan, dan sebagai bidang kajian ilmiah dalam wacana 

pendidikan disiplin ilmu pendidikan sosial. Visi ini mengandung dua dimensi, 

yakni dimensi subtantif berupa muatan pembelajaran (content and learning 

experiences) dan objek telaah serta objek pengembangan (aspek epistemologi dan 

aksiologi).  

Winataputra menempatkan pendidikan kewarganegaraan atau sistem 

pendidikan kewarganegaraan sebagai kajian lintas bidang keilmuan, yang secara 

substantif ditopang erutama oleh ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial, serta 

humaniora, dan secara pedagogis diterapkan dalam dunia pendidikan sekolah dan 

masyarakat. 
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Dalam konteks proses reformasi menuju Indonesia baru dengan konsepsi 

masyarakat madani sebagai tatanan ideal sosial-kulturalnya maka pendidikan 

kewarganegaraan menurut Winataputra mengemban misi : sosio-pedagogis sosio-

kultiral, dan subtantif-akademis (Winarno, 2013 : 12). 

Misi sosio-pedagogis adalah mengembangkan potensi individu sebagai 

insan Tuhan dan mahluk sosial menjadi warga negara Indonesia yangcerdas, 

demokratis, taat hukum, beradab, religius. 

Misi sosio-kultural adalah memfasilitasi perwujudan cita-cita, sistem 

kepercayaan/nilai, konsep, prinsip dan praksis demokrasi dalam konteks 

pembangunan masyarakat madani Indonesia melalui pengembangan partisipasi

warga negara secara cerdas dan bertanggung jawab melalui berbagai kegiatan 

sosio-kultural secara keatif yang bermuara pada tumbuh kembangnya komitmen 

moral dan sosial kewarganegaraan.  

Sedangkan misi subtantif-akademisadalah mengembangkan struktur atau 

tubuh pengetahuan pendidikan kewarganegaraan, termasuk di dalamnya konsep, 

prinsip, dan generalisasi mengenai dan yang berkenaan dengan civic virtue aau 

kebajikan kewarganegaraan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan 

(fungsi epstemologis) dan memfasilitasi praksis sosio-pedagogis dan sosio-

kultural dengan hasil penelitian dan pengembangannya itu (fungsi aksiologis). 

Perwujudan ketiga misi tersebut akan memfasilitasi pengembangan 

pendidikan kewarganegaraan sebagai proto science mejadi disiplin baru dan 

dalam waktu yang bersamaan secara sinergistik akan dapat meningkatkan kualitas 

isi dan proses pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikulr pendidikan 
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demokrasi dan kegiatan sosio-kultural dalam konteks makro pendidikan nasional 

(Winarno, 2013 : 13). 

2.1.4 Hubungan antara Kecerdasan Emosional dengan Hasil Belajar PKn 

Dari semua teori yang telah diuraikan di atas, peneliti berasumsi bahwa:

1. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan memotivasi diri sendiri, 

mengatasi frustasi, mengontrol desakan hati (mood) berempati serta 

kemampuan bekerja sama. Kecerdasan emosional dapat mempengaruhi 

pemikiran untuk dapat memotivasi dirinya sendiri dan mengelola emosinya 

untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal terhadap mata pelajaran yang 

disampaikan di sekolah. 

2. Hasil belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. 

Faktor internal meliputi kesehatan, kecerdasan, minat dan motivasi, serta cara 

belajar. Kecerdasan itu sendiri termasuk kecerdasan emosional (Dalyono, 

2012 : 55). Sehingga peneliti berpendapat hasil belajar PKn dipengaruhi oleh 

kecerdasan emosional. 

3. Ada hubungan yang positif antar kecerdasan emosional dengan hasil belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan. 

Berdasarkan asumsi-asumsi yang peneliti paparkan maka dalam penelitian ini 

peneliti meramalkan ada hubungan yang postif antar kecerdasan emosional 

dengan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas IV di Sekolah 

Dasar Gugus Erlangga Jepara. 
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2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Adapun penelitian yang relevan dengan judul “Hubungan antara Kecerdasan 

Emosional dengan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan pada Siswa Kelas 

IV di Sekolah Dasar Negeri Gugus Erlangga Jepara” adalah sebagai berikut: 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Bahtiar dalam Jurnal Pemikiran 

Alternatif Kependidikan (Vol. 14 No. 2 Tuhan  2009) dengan judul “Hubungan 

antara Kecerdasan Emosional dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas II SMA Negeri 

2 Mataram” menyatakan bahwa hasil analisis data penelitian menunjukkan 

korelasi (rxy) sebesar 0,248 dengan p = 0.002 < 0.05 maka Ha diterima dan Ho 

ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan antara kecerdasan 

emosional dengan prestasi belajar pada siswa kelas II SMAN 2 Mataram. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Danang Setya Anggara dalam Jurnal 

Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (Vol. 01 No. 01 Tahun 2013) dengan judul 

“Hubungan Kecerdasan Emosi Terhadap Hasil Belajar Lay-Up Bola Basket Studi 

Pada Siswa Kelas Xi Ipa 5 Sma Negeri 2 Nganjuk” didapatkan bahwa ada 

hubungan antara kecerdasan emosi dengan hasil belajar lay-up bola basket siswa 

kelas XI IPA 5 SMA N 2 Nganjuk adalah rhitung (0,672) > rtabel (0,329) dengan 

menggunakan taraf signifikan 5%. Sedangkan koefisien determinasi 0,4516 hal 

tersebut berarti bahwa sumbangan variabel kecerdasan emosi terhadap hasil 

belajar lay-up bola basket siswa kelas XI IPA 5 SMA N 2 Nganjuk adalah sebesar 

45,16%. Dari perhitungan analisa data dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi terhadap hasil belajar lay-up 

bola basket siswa kelas XI IPA 5 SMA N 2 Nganjuk. 
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Penelitian lain yang telah dilakukan oleh Khanif Maksum (Vol.03 No. 01 

Tahun 2013) dengan judul “Hubungan Kecerdasan Emosional Dan Motivasi 

Dengan Tingkat Prestasi Belajar Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

(Min) Jejeran Bantul Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia” menyatakan bahwa 

Ada hubungan antara kecerdasan emosional dan motivasi belajar dengan prestasi 

belajar siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Jejeran, hubungan 

kecerdasan emosional dengan motivasi yang dijelaskan dengan hasil nilai 

signifikansi t-test sebesar 0,012, hubungan anatara motivasi belajar dengan 

prestasi belajar yang dijelaskan dengan hasil nilai signifikansi t-test yang 

mempunyai besaran 0,007, hubungan secara simultan antara kecerdasan 

emosional dan motivasi belajar siswa yang dijelaskan dengan hasil uji F yang 

mempunyai besaran nilai signifikansi 0,000. Selain kedua variabel tersebut 

sebagaimana yang ditunjukkan oleh hasil Uji Anova yang mempunyai besaran R 

Square sebesar 0,682. Besaran hubungan langsung kecerdasan emosional dengan 

prestasi belajar siswa mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,012 dan besaran 

hubungan langsung antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,007. Maka semakin baik dan tinggi kecerdasasan 

emosional dan motivasi belajar seorang siswa maka akan semakin baik pula 

prestasi belajar yang didapat. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Azuka Benard Festus dalam Journal of 

Education and Practice (Vol 3, No 10, 2012 ) dengan judul “The Relationship 

between Emotional Intelligence and Academic Achievement of Senior Secondary 

School Students in the Federal Capital Territory, Abuja” menyatakan bahwa ada 
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hubungan yang positif dan signifikan antara kecerdasan emosional dengan 

prestasi akademik siswa. Koefisien korelasi dari 

hubungan antara kecerdasan emosional dengan prestasi akademik dalam 

matematika untuk semua siswa baik siswa laki-laki, siswa perempuan, siswa 

sekolah perkotaan dan siswa sekolah pedesaan masing-masing sebesar 0,3854, 

0,3935, 0,3905, 0,4610 dan 0,3008. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Muhammad Akbar dalam Pakistan 

Journal of Psychology (Vol. 42 No. 2 Tahun  2011) dengan judul “Relationship 

Between Emotional Intelligence And Academic Achievement Among Higher 

Secondary School Students”, hasil korelasi Pearson didapatkan harga rhitung 

sebesar 0.81 dari populasi sebanyak 200 siswa yang menunjukkan bahwa 

kecerdasan emosional memiliki korelasi positif yang signifikan dengan prestasi 

akademik di kalangan siswa. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Dr. S. Chamundeswari dalam 

International Journal of Academic Research in Economics and Management 

Sciences (Vol. 2, No. 4 Tahun 2013) dengan judul “Emotional Intelligence and 

Academic Achievement among Students at the Higher Secondary Level” 

menyatakan bahwa variabel dari penelitian ini, yaitu, kecerdasan emosional dan 

prestasi akademik semua berkorelasi positif dengan satu sama lain dan signifikan 

pada tingkat 0,01. Dengan demikian terdapat hubungan yang positif antara 

kecerdasan emosional dengan hasil belajar pada siswa SMA. 

Karena keterbatasan dari peneliti maka peneliti kurang menemukan penelitian 

yang relevan terkait dengan variabel, mata pelajaran, dan jenjang pendidikan yang 
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sama dengan judul penelitian yang telah peneliti ajukan. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada 

hubungan antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar PKn. Penelitian yang 

telah peneliti lakukan berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya karena peneliti 

ingin melihat hubungan antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan pada Kompetensi Dasar 3.1 dan 4.1 siswa kelas IV 

di Sekolah Dasar Gugus Erlangga Kabupaten Jepara.

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Daniel Goleman (20016:43) menjelaskan kecerdasan emosional (Emotional 

Intelligence) adalah kemampuan untuk mengenali perasaan kita sendiri dan 

perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, kemampuan mengelola 

emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. 

Mereka yang memiliki kecerdasan emosional mampu untuk mengelola emosi 

yang dimilikinya dengan baik. Mereka ini tidak mengenal putus asa, karena 

mereka memiliki kemampuan untuk memotivasi diri mereka. Mereka mampu 

mengelola emosi dalam pergaulan, termasuk di dalamnya rasa empati yang tinggi 

terhadap penderitaan orang lain. Untuk mengukur kecerdasan emosional 

seseorang yaitu dengan menggunakan skala kecerdasan dengan berpedoman pada 

lima indikator yang dirancang oleh Daniel Goleman (2012:56). Indikator ini 

terdiri dari lima kategori utama yaitu menengenali emosi diri, mengelola emosi, 

memotivasi diri, mengenali emosi orang lain dan membina hubungan dengan 

orang lain.  
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Menurut Rifa’i (2012:69) hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-

aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh 

peserta didik. Untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal, manusia 

membutuhkan kecerdasan. Jika seseorang ingin sukses dalam meraih hasil belajar 

yang maksimal maka ia harus memiliki IQ dan EQ yang baik dan seimbang. 

Dengan memiliki kecerdasan emosional yang baik maka seseorang akan mampu 

mengelola emosi menjadi kekuatan untuk mencapai hasil terbaik dan juga mampu 

memotivasi diri sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

emosional merupakan salah satu faktor penting yang harusnya dimiliki oleh siswa 

untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik di sekolah. 

Dari teori keragka berpikir di atas maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jika seseorang memiliki 

kecerdasan emosional yang baik, ia akan meraih hasil belajar yang maksimal. 

Maka diduga kecerdasan emosional mempunyai hubungan dengan hasil belajar 

siswa. 

Mengenali Emosi Diri

Mengelola Emosi

Memotivasi Diri 

Mengenali Emosi 

Orang Lain

Membina Hubungan

KECERDASAN

EMOSIONAL

HASIL 

BELAJAR

Ada Hubungan yang Postif antara 

Kecerdasan Kecerdasan Emosional 

dengan Hasil Belajar 
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2.4 HIPOTESIS  

Dari kajian teori dan kerangka pikir di atas maka hipotesis yang akan di uji 

kebenarannya dalam penelitian ini adalah hubungan antara kecerdasan emosi 

dengan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan pada kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri Gugus Erlangga Jepara. Hal ini berarti semakin tinggi kecerdasan emosi 

yang dimiliki siswa kelas IV, maka semakin tinggi pula hasil belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan. Demikian pula sebaliknya semakin rendah kecerdasan emosi 

yang dimiliki siswa kelas IV maka semakin rendah pula hasil belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan. Penulis menentukan hipotesis dalam rumusan sebagai berikut: 

Ha : Ada hubungan yang positif antara kecerdasan emosional dengan hasil 

belajar Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas IV di Sekolah Dasar 

Gugus Erlangga Jepara. 

Ho : Tidak ada hubungan yang positif antara kecerdasan emosional dengan 

hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas IV di Sekolah Dasar 

Gugus Erlangga Jepara. 



92
 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  SIMPULAN  

5.1.1 Sejumlah 90% siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Gugus Erlangga Jepara 

memiliki kecerdasan emosional dalam kategori baik dengan rerata skor 

kecerdasan emosional yaitu 167,9.  

5.1.2 Sejumlah 51% siswa kelas IV SDN Gugus Erlangga Jepara memiliki nilai 

hasil belajar PKn dalam kategori tuntas dengan rerata nilai hasil belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan yang diperoleh yaitu 75,7 masuk dalam 

kategori tuntas.  

5.1.3 Ada hubungan yang positif antara kecerdasan emosional dengan hasil 

belajar Pendidikan Kewarganegaraan, didapatkan rhitung sebesar 0,417 > 

dari rtabel 0,159 dan harga signifikansinya 0,000 < 0,05 sehingga 

kecerdasan emosional mempunyai kontribusi sebesar 17,4% terhadap 

peningkatan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas IV 

di Sekolah Dasar Gugus Erlangga Jepara. 
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5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat diajukan beberapa saran, sebagai berikut:  

5.2.1 Secara Teoritis 

Salah satu cara meningkatkan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan 

yaitu perlu adanya pengembangan kecerdasan emosional siswa. 

5.2.2 Secara Praktis 

5.2.2.1 Bagi Pendidik  

Diharapkan dalam proses belajar mengajar selain memberikan tentang 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, pendidik juga harus 

memberikan pengetahuan bagi siswa tentang segala hal yang berkaitan 

dengan kemampuan yang ada didalam diri termasuk kecerdasan 

emosional. Dengan kecerdasan emosional yang tinggi para siswa akan 

memperoleh hasil yang baik dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan tersebut. 

5.2.2.2 Bagi siswa 

Diharapkan agar siswa  selain mengembangkan kecerdasan intelegensi, 

siswa juga mau melakukan  refleksi diri  dan mengembangkan kecerdasan 

emosionalnya agar mampu mendapatkan hasil belajar yang tinggi. 

Sehingga semakin meningkatnya kecerdasan emosional siswa, siswa juga 

dapat meningkatkan hasil belajar tentang mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan yang akan menjadikan semakin tinggi juga hasil belajar 

yang diperoleh.  
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5.2.2.3 Bagi Sekolah 

Diharapkan sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan yang dapat melatih 

siswa untuk meningkatkan kecerdasan emosionalnya seperti kegiatan 

ekstrakulikuler yang dapat membantu siswa untuk berinteraksi dalam 

kehidupan nyata dan dapat mengenali kemampuan mereka sendiri.
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