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II. KAJIAN TEORI 

 

 

A. Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional seperti yang 

tertera dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, berbagai hal yang menunjang sistem 

pendidikan perlu dikembangkan sebaik mungkin. Seperti yang tertuang pada 

UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan emosional dan spiritual sepeti rasa empati, 

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

keterampilan yang diperlukan. 

Melalui pendidikan pula berbagai aspek kehidupan yang menunjang 

pembentukan manusia seutuhnya, dikembangkan melalui proses belajar dan 

pembelajaran. Berbagai hambatan dalam proses belajar harus sejalan dan 

stabil agar kondisi belajar yang kondusif tercipta sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai serta dapat mencapai hasil yang maksimal. 
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B. Pendidikan Jasmani 

Menurut Tisnowati (2003 : 4) Pendidikan jasmani merupakan usaha untuk 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak ke arah kehidupan yang 

sehat jasmani dan rohani, usaha tersebut berupa kegiatan jasmani atau fisik 

yang diprogram secara ilmiah, terarah, dan sistematis, yang disusun oleh 

lembaga pendidikan. Di luar lembaga pendidikan formal kegiatan jasmani 

dilakukan dengan maksud untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan 

jasmani dan kepribadiannya, bukan untuk mendapatkan hasil materi. 

Dalam Internatinal Charter of Physical Education and Sport dari UNESCO 

disebutkan bahwa pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan 

seseorang baik sebagai perorangan maupun sebagai anggota masyarakat yang 

dilakukan secara sadar dan sitematik, melalui berbagai kegiatan dalam rangka 

memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, 

pertumbuhan, kecerdasan, dan membentuk watak. Hal tersebut menunjukkan 

batapa eratnya hubungan antara jasmani dan rohani dalam kegiatan 

pendidikan jasmani. 

Pendidikan jasmani merupakan pembelajaran yang didesain untuk 

meningkatkan kebugaran jasmani, pengetahuan, perilaku hidup yang aktif dan 

sikap sportif melalui kegiatan jasmani yang dilaksanakan secara terencana, 

bertahap, dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan sikap positif bagi diri 

sendiri sebagai pelaku  dan menghargai manfaat aktifitas jasmani bagi 

peningkatan kualitas hidup sehat seseorang sehingga akan terbentuk jiwa 

sportif dan gaya hidup yang aktif (Depdiknas, 2004: 2). 
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Disinilah pentingnya pendidikan jasmani, karena menyediakan ruang untuk 

belajar menjelajahi lingkungan kemudian mencoba kegiatan yang sesuai 

minat anak menggali potensi dirinya. Melalui pendidikan jasmani anak-anak 

menemukan saluran yang tepat untuk memenuhi kebutuhannya akan gerak, 

menyalurkan energi yang berlebihan agar tidak mengganggu keseimbangan 

perilaku dan mental anak, menanamkan dasar-dasar keterampilan yang 

berguna dan merangsang perkembangan yang bersifat menyeluruh, meliputi 

aspek fisik, mental, emosi, sosial, moral dan spiritual. 

Konsep Dasar Pendidikan Jasmani 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Gambar 1. Konsep Dasar Pendidikan Jasmani (Siedentop 30:1994) 
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C. Kecerdasan Emosional (EQ) 

Kata emosi berasal dari bahasa latin, yaitu emovere, yang berarti bergerak 

menjauh. Arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak 

merupakan hal mutlak dalam emosi. Emosi merujuk pada suatu perasaan dan 

pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian 

kecenderungan untuk bertindak. Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk 

bertindak. Biasanya emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar 

dan dalam diri individu. Sebagai contoh emosi gembira mendorong 

perubahan suasana hati seseorang, sehingga secara fisiologi terlihat tertawa, 

emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis. 

Istilah “kecerdasan emosional” pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 oleh 

psikolog Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari 

University of New Hampshire untuk menerangkan kualitas-kualitas 

emosional yang tampaknya penting bagi keberhasilan. 

Menurut Goleman (1995) dalam Zaim Elmubarok (2008 : 121) mengatakan 

bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan lebih yang memiliki 

seseorang untuk memotivasi diri, ketahanan menghadapi kegagalan, 

mengendalikan emosi dan menunda kepuasan, serta mengatur keadaan jiwa. 

Dengan kecerdasan tersebut, seseorang dapat menempatkan emosinya pada 

porsi yang tepat, memilah kepuasan dan mengatur suasana hati. 

Menurut Cooper dan Sawaf (1998) dalam Zaim Elmubarok (2008 : 121) 

mengatakan kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan, 

memahami, dan secara selektif menerapkan daya dan kepekaan emosional 
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sebagai sumber energi dan pengaruh yang manusiawi. Kecerdasan emosional 

menuntut pemilikan perasaan, untuk belajar mengakui, menghargai perasaan 

pada diri dan orang lain serta menanggapinya dengan tepat, menerapkan 

secara efektif energi emosi dalam kehidupan sehari – hari. 

Menurut Howes dan Herald (1999) dalam Zaim Elmubarok (2008 : 122) 

mengatakan pada intinya, kecerdasan emosional merupakan komponen yang 

membuat seseorang menjadi pintar menggunakan emosi. Lebih lanjut 

dikatakan bahwa emosi manusia berada pada wilayah perasaan lubuk hati, 

naluri yang tersembunyi, dan sensasi emosi yang apabila diakui dan 

dihormati, kecerdasan emosional dapat menyediakan pemahaman yang lebih 

mendalam dan lebih utuh tentang diri sendiri dan orang lain. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa kecerdasan emosional 

menuntut diri untuk belajar mengakui dan menghargai perasaan diri sendiri 

dan orang lain untuk menanggapinya dengan tepat, dan menerapkannya 

dengan efektif energi emosi dalam kehidupan dan pekerjaan sehari – hari. 

 

D. Faktor Kecerdasan Emosional (EQ) 

Menurut Mayer dan Salovey (1993) dalam Zaim Elmubarok (2008 : 122) 

menempatkan menempatkan kecerdasan pribadi dalam definisi dasar tentang 

kecerdasan emosional yang dicetuskannya dan memperluas kemapuan 

tersebut menjadi lima kemampuan utama, yaitu : 
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a. Mengenali Emosi Diri 

Kesadaran diri dalam mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi 

merupakan dasar kecerdasan emosional. Pada tahap ini diperlukan adanya 

pemantauan perasaan dari waktu ke waktu agar timbul wawasan psikologi 

dan pemahaman tentang diri. Ketidak mampuan untuk mencermati perasaan 

yang sesungguhnya membuat diri berada dalam kekuasaan perasaan. 

Sehingga tidak peka akan perasaan yang sesungguhnya yang berakibat buruk 

bagi pengambilan keputusan masalah. 

b. Mengatur / Mengelola Emosi 

Mengatur emosi bararti menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap 

dengan tepat, hal ini merupakan kecakapan yang sangat bergantung pada 

kesadaran diri. Emosi dikatakan berhasil dikelola apabila mampu menghibur 

diri ketika ditimpa kesedihan, dapat melepas kecemasan, kemurungan atau 

ketersinggungan dan bangkit kembali dengan cepat dari semua itu. 

Sebaliknya orang yang buruk kemampuannya dalam mengelola emosi akan 

terus menerus bertarung melawan perasaan murung atau melarikan diri pada 

hal – hal negatif yang akan merugikan dirinya sendiri. 

c. Memotivasi Diri 

Presatasi harus dilalui dengan dimilikinya motivasi dalam diri individu, yang 

berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan 

mengendalikan dorongan hati, serta mempunyai perasaan motivasi yang 

positif, yaitu antusianisme, gairah, optimis dan keyakinan diri. 

 



14 
 

d. Mengenali Emosi Orang Lain 

Empati atau mengenal emosi orang lain dibangun berdasarkan pada 

kesadaran diri. Jika seseorang terbuka pada emosi sendiri, maka dapat 

dipastikan bahwa ia akan terampil membaca perasaan orang lain. Sebaliknya 

orang yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan emosinya sendiri dapat 

dipastikan tidak akan mampu menghormati perasaan orang lain. 

e. Membina Hubungan dengan Orang Lain 

Seni dalam membina hubungan dengan orang lain merupakan keterampilan 

sosial yang mendukung keberhasilan dalam pergaulan dengan orang lain. 

Tanpa memiliki keterampilan seseorang akan mengalami kesulitan dalam 

pergaulan sosial. Sesungguhnya karena tidak dimilikinya keterampilan – 

keterampilan semacam inilah yang menyebabkan seseorang seringkali 

dianggap angkuh, menggannggu atau tidak berperasaan. 

 

E. Kecerdasan Spiritual (SQ) 

Kecerdasan spritual tersusun dalam dua kata yaitu “kecerdasan” dan 

“spiritual”. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan 

masalah yang dihadapinya, terutama masalah yang menuntut kemampuan 

fikiran. Berbagai batasan-batasan yang dikemukakan oleh para ahli 

didasarkan pada teorinya masing-masing. Intelegence dapat pula diartikan 

sebagai kemampuan yang berhubungan dengan abstraksi-abstraksi, 

kemampuan mempelajari sesuatu, kemampuan menangani situasi-situasi 

baru. 
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Spiritual adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa 

memiliki. Ia memberi arah dan arti bagi kehidupan kita tentang kepercayaan 

mengenai adanya kekuatan non fisik yang lebih besar dari pada kekuatan diri 

kita. Suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung dengan Tuhan, 

atau apa pun yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Spiritual 

juga berarti kejiwaan, rohani, batin, mental, moral. 

Jadi berdasarkan arti dari dua kata tersebut kecerdasan spiritual dapat 

diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menghadapi dan memecahkan 

masalah yang berhubungan dengan nilai, batin, dan kejiwaan. Kecerdasan ini 

terutama berkaitan dengan abstraksi pada suatu hal di luar kekuatan manusia 

yaitu kekuatan penggerak kehidupan dan semesta. 

Kecerdasan Spiritual (SQ) merupakan temuan terkini secara ilmiah, yang 

pertama kali digagas oleh Danah Zohar dan Ian Marshall, masing masing dari 

Harvard University dan Oxford University melalui riset yang sangat 

komprehensif. Pembuktian ilmiah tentang kecerdasan spiritual dipaparkan 

Zohar dan Marshall dalam SQ, Spiritual Quotient, (The Ultimate 

Intellegence, London, 2000 dalam Ary Ginanjar Agustian 2001:44). 

Danah Zohar dan Ian Marshall mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai 

kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau value, yaitu kecerdasan 

untuk menempatkan prilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih 

luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup 

seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain (Zaim Elmubarok 

2008:128). 
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Kecerdasan Spiritual (SQ) adalah landasan yang diperlukan untuk 

memfungsikan IQ dan EQ secara efektif, bahkan SQ merupakan kecerdasan 

tertinggi kita (Danah Zohar dan Ian Marshall 2001:4). 

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

spiritual adalah kemampuan potensial setiap manusia yang menjadikan ia 

dapat menyadari dan menentukan makna, nilai, moral, serta cinta terhadap 

kekuatan yang lebih besar dan sesama makhluk hidup, karena merasa sebagai 

bagian dari keseluruhan. Sehingga membuat manusia dapat menempatkan diri 

dan hidup lebih positif dengan penuh kebijaksanaan, kedamaian, dan 

kebahagiaan yang hakiki. 

 

F. Ciri Kecerdasan Spiritual (SQ) 

Menurut Zohar & Marshaall (2001:14) mengindikasikan tanda dari SQ yang 

telah berkembang dengan baik mencangkup hal berikut: 

1. Kemampuan bersikap fleksibel (adaptif secara spontan dan aktif). 

2. Tingkat kesadaran yang tinggi. 

3. Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan. 

4. Kemanpuan untuk menghadapi dan melampui rasa sakit. 

5. Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai. 

6. Keengganan untuk untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu. 

7. Kecenderungan untuk melihat ketertarikan antara berbagai hal (holistik 

view). 

8. Kecenderungan untuk bertanya untuk mencari jawaban yang mendasar. 
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9. Bertanggung jawab untuk membawakan visi dan dan nilai yang lebih 

tinggi pada orang lain. 

Seorang yang tinggi SQ-nya cenderung menjadi menjadi seorang 

pemimpinyang penuh pengabdian yaitu seorang yang bertanggung jawab 

untuk membawakan visi dan nilai yang lebih tinggi terhadap orang lain, ia 

dapat memberikan inspirasi terhadap orang lain. 

 

G. Fungsi Kecerdasan Spiritual (SQ) 

Danah Zohar & Ian Marshall (2001:12) menyebutkan bahwa kita 

menggunakan SQ untuk: 

1. Menyalakan kita untuk menjadi manusia apa adanya sekarang dan 

memberi potensi lagi untuk terus berkembang. 

2. Menjadi lebih kreatif. Kita menghadirkannya ketika kita inginkan agar kita 

menjadi luwes, berwawasan luas, dan spontan dengan cara yang kreatif.  

3. Menghadapi masalah ekstensial  yaitu pada waktu kita secara pribadi 

terpuruk terjebak oleh kebiasaan dan kekhawatiran, dan masalalu kita 

akibat kesedihan. Karena dengan SQ akan kita sadar bahwa kita 

mempunyai masalah ekstensial  dan membuat kita mengatasinya atau 

paling tidak kita bisa berdamai dengan masalah tersebut.  

4. SQ dapat digunakan pada masalah krisis yang sangat membuat kita seakan 

kehilangan keteraturan diri. Dengan SQ suara hati kita akan menuntun 

kejalan yang lebih benar. 
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5. Kita juga akan lebih mempunyai kemampuan beragama yang benar, tanpa 

harus fanatik dan tertutup terhadap kehidupan yang sebenarnya sangat 

beragam.  

6. SQ memungkinkan kita menjembatani atau menyatukan hal yang bersifat 

intrapersonal dan interpersonal, antara diri dan orang lain karenanya kita 

akan sadar akan integritas orang lain dan integritas kita.  

7. SQ juga kita gunakan untuk mencapai kematangan pribadi yang lebih utuh 

karena kita memang mempunya potensi untuk itu. Juga karena SQ akan 

membuat kita sadar mengenai makna dan prinsip sehingga Ego akan di 

nomor duakan, dan kita hidup berdasarkan prinsip yang abadi.  

8. Kita akan menggunakan SQ dalam menghadapi pilihan dan realitas yang 

pasti akan datang dan harus kita hadapi kita apapun bentuknya. Baik atau 

buruk jahat atau dalam segala penderitaan yang tiba-tiba datang tanpa kita 

duga.
 
 

Akhirnya Dengan SQ yang sering terasah maka kita akan menjadi lebih 

matang dan lebih siap untuk menjalani hidup, menghadapi masalah, dan 

berhubungan dengan orang lain maupun alam. 

 

H. Hubungan antar EQ dan SQ  

Daniel Golman mengeluarkan konsepsi EQ sebagai jawaban atas ketidak 

puasan manusia jika dirinya hanya dipandang dalam struktur mentalitas saja. 

Konsep EQ memberikan ruang terhadap dimensi lain dalam diri manusia 

yang unik yaitu emosional. Disamping itu Goleman mempopulerkan pendapat 

para pakar teori kecerdasan bahwa ada aspek lain dalam diri manusia yang 
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berinteraksi secara aktif dengan aspek kecerdasan IQ dalam menentukan 

efektivitas penggunaan kecerdasan  tersebut  (Danah Zohar dan Ian Marshall 

2001:3). 

 

Jika kita tidak mampu mengelola aspek rasa kita dengan baik, maka kita tidak 

akan mampu untuk menggunakan aspek kecerdasan konvensional kita (IQ) 

secara efektif, karena IQ menentukan sukses hanya 20% dan EQ 80%. 

 

Menurut Danah Zohar dan Ian Marshall (2000:50) Fungsi kognitif manusia 

akan berfungsi maksimal apabila fungsi emosionalnya terkendali, dan 

terdapat koordinasi yang saling mempengaruhi antara keduanya, hal ini akan 

berakibat individu mampu untuk beradaptasi bahkan lebih kreatif dalam 

mencapai tujuannya. Sebagaimana diungkapkan dalam buku Danah Zohar 

(2000 : 50), terdapat kerjasama IQ dan EQ dalam proses kehidupan manusia, 

ia menegaskan bahwa : “Otak tidak terdiri atas modul-modul  kecerdasan 

yang terpisah dan fungsi-fungsinya terisolasi, keduanya saling berhubungan 

dan menguatkan sehingga memberi kita bentuk kecerdasan yang lebih tinggi 

dari pada masing-masing terpisah.” Apabila hal ini telah terbiasa digunakan 

atau bahkan dilatih maka akan meningkatkan potensi dari pribadi yang 

seimbang, menghasilkan manusia yang kreatif, produktif seperti kebanyakan 

manusia sukses yang pernah ada. 

 

Namun banyaknya manusia yang merasa kosong pada waktu mereka telah 

berada di puncak keberhasilannya. Mereka masih tidak menemukan sesuatu 

yang berharga, bahkan banyak manusia yang menghancurkan yang lain 

dengan menggunakan kecerdasan IQ dan EQ. Manusia merindukan suatu hal 
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yang akan membuatnya hidupnya tidak datar yang membuat mereka 

merasakan kebahagiaan dan bersemangat dalam menjalani hidupnya (Ary 

Ginanjar Agustian 2003:10) 

 

Menurut Ary Ginanjar Agustian (2003:123) Kecerdasan spiritual mampu 

mengoptimalkan kerja kecerdasan yang lain. Individu yang mempunyai 

kebermaknaan (SQ) yang tinggi, mampu menyandarkan jiwa sepenuhnya 

berdasarkan makna yang ia peroleh, dari sana ketenangan hati akan muncul. 

Jika hati telah tenang (EQ) akan memberi sinyal untuk menurunkan kerja 

simpatis menjadi para simpatis. Bila ia telah tenang karena aliran darah telah 

teratur maka individu akan dapat berfikir secara optimal (IQ), sehingga ia 

lebih tepat dalam mengambil keputusan. 

 

Jadi berdasarkan pendapat – pendapat tersebut, memanajemen diri untuk 

mengolah hati dan potensi kamanusiaan tidak cukup hanya denga IQ dan EQ, 

kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang sangat berperan dalam diri 

manusia sebagai pembimbing kecerdasan lain. Kini tidak cukup orang dapat 

sukses berkarya hanya dengan kecerdasan rasional (yang bekerja dengan 

rumus dan logika kerja), melainkan orang perlu kecerdasan emosional agar 

merasa gembira, dapat bekerjasama dengan orang lain, punya motivasi kerja, 

bertanggung jawab dan life skill lainnya. Perlunya mengembangkan 

kecerdasan spiritual agar ia merasa bermakna, berbakti dan mengabdi secara 

tulus, luhur dan tanpa pamrih yang menjajahnya. Karena itu sesuai dengan 

pendapat Danah Zohar dan Ian Marshall diatas bahwa “SQ merupakan kunci 

utama kesadaran dan dapat membimbing kecerdasan lainnya” (2001:45). 
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I. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar tidak dapat dipisahkan dari berbuatan belajar, karena belajar 

merupakan suatu proses, sedangkan prestasi belajar adalah hasil dari proses 

pembelajaran tersebut.  

Bagi seorang siswa belajar merupakan suatu kewajiban. Berhasil atau  

tidaknya seorang siswa dalam pendidikan tergantung pada proses belajar yang 

dialami oleh siswa tersebut. 

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses 

perubahan yaitu  perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan – 

perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Pengertian 

belajar dapat di definisikan sebagai berikut : 

“Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.” 

(Slameto 2003:1). 

Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak sekali baik sifat maupun 

jenisnya karena itu sudah tentu tidak semua perubahan dalam diri seseorang 

merupakan perubahan dalam arti belajar. Jika tangan seorang anak menjadi 

bengkok karena patah tertabrak mobil , perubahan semacam itu tidak dapat 

digolongkan ke dalam perubahan dalam arti belajar. Demikian pula 

perubahan tingkah laku seseorang yang dalam keadaan mabuk , perubahan 
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yang terjadi dalam aspek – aspek kematangan, pertumbuhan, dan 

perkembangan tidak termasuk perubahan dalam pengertian belajar. 

Menurut Slameto (2003 : 2) , ciri – ciri perubahan tingkah laku dalam 

pengertian belajar antara lain : 

a. Perubahan terjadi secara sadar 

Ini berarti bahwa seseorang yang belajar akan menyadari terjadinya 

perubahan itu atau sekurang – kurangnya ia merasakan telah adanya suatu 

perubahan dalam dirinya. Misalnya ia menyadari bahwa pengetahuannya 

bertambah. Kecakapannya bertambah, kebiasaanya bertambah. Jadi 

perubahan tingkah laku yang terjadi karena mabuk atau dalam keadaan tidak 

sadar , tidak termasuk perubahan dalam pengertian belajar, karena orang yang 

bersangkutan tidak menyadari akan perubahan itu. 

b. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. 

Sebagai hasil belajar , perubahan yang terjadi dalam diri seseorang 

berlangsung secara berkesinambungan , tidak statis. Satu perubahan yang 

terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi 

kehidupan ataupun proses belajar berikutnya. Misalnya seorang anak belajar 

menulis, maka ia akan mengalami perubahan dari tidak dapat menulis 

menjadi dapat menulis. Perubahan ini berlangsung terus hingga kecakapan 

menulisnya menjadi lebih baik dan sempurna. Ia dapat menulis indah, dapat 

menulis dengan pulpen, dapat menulis dengan kapur, dan sebagainya. 

Disamping itu dengan kecakapan menulis yang telah dimilikinya ia dapat 
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memperoleh kecakapan – kecakapan lain misalnya, dapat menulis surat, 

menyalin catatan – catatan, mengerjakan soal – soal dan sebagainya. 

 

c. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

Dalam perbuatan belajar, perubahan – perubahan itu senantiasa bertambah 

dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. 

Dengan demikian semakin banyak usaha belajar itu dilakukan, semakin 

banyak dan semakin baik perubahan yang diperoleh. Perubahan yang bersifat 

aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya melainkan 

karena usaha individu sendiri. Misalnya perubahan tingkah laku karena usaha 

orang yang bersangkutan. Misalnya perubahan tingkah laku karena proses 

kematangan yang terjadi dengan sendirinya karena dorongan dari dalam, 

tidak termasuk perubahan dalam pengertian belajar. 

d. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

Perubahan yang bersifat sementara atau temporer terjadi hanya untuk 

beberapa saat saja , seperti berkeringat, keluar air mata, bersin, menangis dan 

sebagainya, tidak dapat digolongkan sebagai perubahan dalam arti belajar. 

Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. 

Ini berarti bahwa tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat 

menetap. Misalkan kecakapan seorang anak dalam memainkan piano setelah 

belajar, tidak akan hilang begitu saja melainkan akan terus dimiliki bahkan 

akan berkembang jika terus digunakan atau dilatih. 
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e. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah  

Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang 

akan dicapai. Perbuatan belajar terarah pada perubahan tingkah laku yang 

benar – benar disadari. Misalnya seseorang yang belajar mengetik , 

sebelumnya sudah menetapkan apa yang mungkin akan dicapai dengan 

belajar mengetik, atau tingkat kecakapan mana yang akan dicapainya. Dengan 

demikian perbuatan belajar yang dilakukan senantiasa terarah kepada tingkah 

laku yang telah ditetapkan. 

f. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

Perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui suatu proses belajar 

meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, 

sebagai hasilnya ia akan mengalamiperubahn tingkah laku secara menyeluruh 

dalam sikap, keterampilan, pengetahuan dan sebaagainya. 

Sebagai contoh jika seorang anak telah belajar naik sepeda, maka perubahan 

yang paling tampak ialah dalam keterampilan naik sepeda itu. Akan tetapi ia 

telah mengalami perubahan – perubahan lainnya seperti pemahaman tentang 

cara kerja sepeda, pengetahuan tentang jenis – jenis sepeda, pengetahuan 

tentang alat – alat sepeda, cita – cita untuk memiliki sepeda yang lebih bagus, 

kebiasaan membersihkan sepeda, dan sebagainya. Jadi aspek perubahan yang 

satu berhubungan erat dengam aspek yang lainya. 

Setiap siswa yang melakukan kegiatan belajar akan selalu ingin mendapatkan 

dan mengetahui hasil dan hasil belajarnya selama ini. Untuk dapat 

mengetahui hasil dari proses belajar tersebut, dapat dilakukan dengan cara 
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menyelenggarakan evaluasi kepada siswa. Sehingga guru dapat memberikan 

penilaian terhadap hasil belajar yang telah dilakukan oleh siswa. 

Belajar merupakan tindakan dan prilaku siswa yang kompleks sebagai 

tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Menurut Slameto, 

(2003:9) Belajar merupakan suatu proses usaha seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. 

Prestasi / Hasil belajar dipengaruhi oleh masukan yang diterima oleh siswa 

(input) serta proses yang terjadi dalam diri siswa. Menurut Dimiyati dan 

Mudjiono (2009) “hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua 

sisi yaitu sisi siswa dan dari sisi guru. Dari siswa hasil belajar merupakan 

tingkat perkembangan melalui mental yang lebih baik bila dibandingkan pada 

saat sebelum belajar 

 

J. Standar dan Prinsip Penilaian Kurikulum 2013 Menurut Peraturan  

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 

Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan. 

 

Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen 

penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil 

belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian 

berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, 

ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat 
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kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah, yang diuraikan 

sebagai berikut.  

 

a. Penilaian otentik, merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif 

untuk menilai mulai dari masukan (input), proses,dan keluaran (output) 

pembelajaran. 

b. Penilaian diri, merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik 

secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang 

telah ditetapkan. 

c. Penilaian berbasis portofolio, merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk 

menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik termasuk penugasan 

perseorangan dan / atau kelompok di dalam dan / atau di luar kelas khususnya 

pada sikap / perilaku dan keterampilan. 

d. Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, 

untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.  

e. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk 

menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi 

Dasar (KD) atau lebih.  

f. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 

untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 

– 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan tengah semester 

meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode 

tersebut.  
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g. Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 

untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. 

Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua 

KD pada semester tersebut.  

h. Ujian Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UTK merupakan 

kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk 

mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah 

Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat 

kompetensi tersebut.   

i. Ujian Mutu Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UMTK merupakan 

kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui 

pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UMTK meliputi sejumlah 

Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat 

kompetensi tersebut.  

j. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN merupakan kegiatan pengukuran 

kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai 

pencapaian Standar Nasional Pendidikan, yang dilaksanakan secara nasional. 

k. Ujian Sekolah/Madrasah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian 

kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada UN, dilakukan oleh satuan 

pendidikan. 

Adapun Prinsip dan Pendekatan Penilaian Penilaian hasil belajar peserta didik 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip 

sebagai berikut : 
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a. Objektif, berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor 

subjektivitas penilai.  

b. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu 

dengan kegiatan pembelajaran, dan berkesinambungan. 

c.  Ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporannya.  

d.  Transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar 

pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. 

e. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak 

internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya.  

f. Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. 

Pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria (PAK). 

PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada 

kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM merupakan kriteria ketuntasan 

belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan 

mempertimbangkan karakteristik Kompetensi Dasar yang akan dicapai, daya 

dukung, dan karakteristik  

peserta didik. 

K. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan penelitian yang 

peneliti lakukan yaitu : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia Sawitri Wahyuningsih (2004) 

dengan judul : " Hubungan Antara Kecerdasan Emosional (EQ) dengan 
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Prestasi Belajar Pada Kelas II SMU Lab Scholl Jakarta Timur”. 

Menyimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan 

emosional (EQ) dengan prestasi belajar. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa ada hubungan antara kecerdasan emosional (EQ) dengan prestasi 

belajar pada siswa kelas II SMU Lab School Jakarta Timur. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Naning Marga Sari, Musaroh, dan Arum 

Darma Wati (2009) dengan judul : " Pengaruh Kecerdasan Emosional 

(EQ) Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa dengan Jenis Kelamin dan 

Level Akademis Sebagai Variabel Pemoderasi : Studi Empiris Pada 

Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta “. Menyimpulkan bahwa 

kecerdasan emosional (EQ) secara positif berpengaruh terhadap prestasi 

belajar mahasiswa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada pengaruh 

kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar mahasiswa Universitas 

Negeri Yogyakarta. 

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hanik Hafifah (2010) dengan judul : 

Pengaruh Kecerdasan Spiritual (SQ) terhadap Prestasi Belajar Akidah  

Akhlak Siswa Kelas Tinggi di MI Ianatul Athfal Cengkalsewu Kecamatan 

Sukolilo Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2010/2011. Menyimpulkan 

bahwa ada konstribusi yang positif dari kecerdasan spiritual (SQ) terhadap 

prestasi belajar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada konstribusi 

yang positif kecerdasan spiritual (SQ) terhadap prestasi belajar akidah 

akhlak siswa kelas tinggi di MI Ianatul Athfal Cengkalsewu Kecamatan 

Sukolilo Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2010/2011 . 
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L. Kerangka Pikir 

Di tengah semakin ketatnya persaingan di dunia pendidikan dewasa ini, 

merupakan hal yang wajar apabila para siswa sering khawatir akan 

mengalami kegagalan atau ketidak berhasilan dalam meraih prestasi belajar 

atau bahkan takut tinggal kelas. 

Banyak usaha yang dilakukan oleh para siswa untuk meraih prestasi belajar 

agar menjadi yang terbaik seperti mengikuti bimbingan belajar. Usaha 

semacam itu jelas positif, namun masih ada faktor lain yang tidak kalah 

pentingnya dalam mencapai keberhasilan selain kecerdasan ataupun 

kecakapan intelektual, faktor tersebut adalah kecerdasan emosional dan 

kecerdasan spiritual. 

Keterampilan dasar emosional dan spiritual tidak dapat dimiliki secara tiba-

tiba, tetapi membutuhkan proses dalam mempelajarinya dan lingkungan yang 

membentuk  kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual tersebut besar 

pengaruhnya. Hal positif akan diperoleh bila anak diajarkan keterampilan 

dasar kecerdasan emosional dan spiritual, mereka akan lebih cerdas, penuh 

pengertian, penuh rasa syukur, dapat dipercaya, cinta terhadap Tuhan, sopan, 

toleran, mudah menerima perasaan-perasaan dan lebih banyak pengalaman 

dalam memecahkan permasalahannya sendiri, sehingga pada saat remaja akan 

lebih banyak sukses disekolah dan dalam berhubungan dengan rekan-rekan 

sebaya serta akan terlindung dari resiko-resiko seperti obat-obat terlarang, 

kenakalan remaja, kekerasan serta seks yang tidak aman. 
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Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kecerdasan emosional 

dan kecerdasan spiritual merupakan salah satu faktor yang penting yang 

seharusnya dimiliki oleh siswa yang memiliki kebutuhan untuk meraih 

prestasi belajar Pendidikan Jasmani yang lebih baik di sekolah 

 

 

 

 

 

         Gambar 2. Konsep Kerangka Pikir  

 

  

M. Hipotesis 

 

H1 :  Terdapat hubungan  antara  kecerdasan emosional (EQ) dengan prestasi 

belajar Pendidikan Jasmani 

H0 :  Tidak terdapat hubungan  antara kecerdasan emosional (EQ) dengan 

prestasi belajar Pendidikan Jasmani 

H2   :  Terdapat hubungan antara kecerdasan spiritual (SQ) dengan prestasi 

belajar Pendidikan Jasmani 

H0  :  Tidak terdapat hubungan antara kecerdasan spiritual (SQ) dengan 

prestasi belajar Pendidikan Jasmani 

H3 : Terdapat hubungan antara kecerdasan emosional (EQ) dengan 

kecerdasan spiritual (SQ) 

EQ 

SQ 

Prestasi Belajar 

Pendidikan Jasmani 
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H0 :   Tidak terdapat hubungan  antara kecerdasan emosional (EQ) dengan 

kecerdasan spiritual (SQ) 

 


