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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan proses untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang dapat 

menunjang dan membentuk kemampuan berfikir siswa. Kemampuan berfikir kritis 

menjadi salah satu hal yang penting untuk dikembangkan dalam pembelajaran, karena 

hal ini sangat berguna dalam mengatasi setiap permasalahan dalam kehidupannya. 

Siswa merupakan subjek dalam kegiatan pembelajaran di sekolah yang tak lepas dari 

kegiatan berfikir. Berfikir menjadi modal utama siswa dalam mengolah berbagai 

informasi, baik dari guru maupun sumber belajar lainnya. 

Persaingan ketat yang terjadi akibat adanya globalisasi yang mendorong adanya 

pasar bebas, membuat siswa tidak cukup hanya dengan memiliki kemampuan berfikir 

tingkat dasar saja, akan tetapi harus didorong untuk mampu berfikir tingkat tinggi. 

Ditambah lagi dengan adanya tantangan revolusi industri 4.0, dimana menurut Forum 

Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) 2018 di Davos Swiss, bahwa 

revolusi industry 4.0 akan membawa beberapa akibat dalam proses industry dan 

kehidupan manusia antara lain disrupsi pekerjaan, inovasi dan daya produksi, 

ketimpangan, cerdas kelola, keamanan dan konflik, disrupsi bisnis, kepaduan 

teknologi, serta isu etnis dan identitas. Secara umum ada beberapa argumen yang 

penting menurut Thomas, R.G.,  (1992: 109) terkait dengan kemampuan berfikir 

diantaranya 1) mendapatkan pekerjaan yang lebih baik; 2) untuk negara agar mampu 

bersaing baik secara ekonomi 3) mampu beradaptasi dalam setiap perubahan dan 

lingkungan yang kompleks 4) untuk meningkatkan kualitas hidup. 

Miri, B., David, B.C, & Uri, Z.,  (2007: 355 ) secara khusus dalam 

pembelajaran menyebutkan bahwa semuanya pasti berubah termasuk dunia, pasti 

selalu berubah, oleh karena itu tuntutan kepada siswa khususnya diharapkan dapat 

membangun kapasitas pengetahuan mereka, dengan meningkatkan kemampuan 
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berfikir tingkat tinggi, diantaranya adalah berfikir kritis, membuat keputusan dan 

memecahkan masalah. 

Berfikir kritis merupakan salah satu berfikir tingkat tinggi, yang harus dimiliki 

siswa dalam mengembangkan potensinya, sehingga siswa dapat menganalisis dari 

suatu fenomena/masalah yang terjadi, kemudian akan mendapatkan satu solusi atas 

permasalahan itu. Jeevanantham, L.S.,  (2005:120 ) menuturkan bahwa” berfikir kritis 

adalah kemampuan berfikir tingkat tinggi seperti analisis, evalusi, menjadi rasional 

dan berfikir secara mendalam, yang kesemuanya itu terdapat pada setiap individu 

untuk membuat pernyataan tentang dunia”. 

Hassoubah, Z.,  (2004: 13 ) menyatakan bahwa “diharapkan dengan berfikir 

kritis, mereka dapat mengembangkan diri dalam membuat keputusan, penilaian serta 

menyelesaikan masalah”. Kemampuan berpikir kritis yang baik dapat membentuk 

sikap-perilaku yang rasional (Hasratuddin, 2010 ). Dari uraian diatas dapat 

disimpulkan, bahwa meningkatkan kemampuan berfikir kritis sangat perlu dan urgen 

untuk dikembangkan, terlebih pada masa sekarang yang penuh dengan permasalahan-

permasalahan atau tantangan-tantangan hidup. Dengan demikian, tidak berlebihan 

apabila disektor pendidikan  mengharuskan untuk mempersiapkan peserta didik atau 

generasi penerus bangsa, umtuk menjadi pemikir-pemikir yang kritis, jujur dan 

bermartabat, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dan dapat bertahan 

hidup secara manusiawi dengan penuh rasa percaya diri.  

Kenyataannya di Indonesia, tingkat kemampuan berfikir tingkat tinggi masih 

rendah. Ini ditunjukkan oleh data survey darii Trend in International Mathematics 

and Science Study (TIMSS) tahun 2015, yang dipublikasikan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan,  memperlihatkan bahwa skor yang diraih Indonesia 

masih di bawah skor rata-rata internasional.  Hasil studi tersebut melaporkan, 

Indonesia berada di skor 397 point. Secara umum, siswa Indonesia lemah disemua 

aspek konten maupun kognitif. Siswa Indonesia perlu penguatan kemampuan 

mengintegrasikan informasi, menarik kesimpulan, serta menggeneralisir pengetahuan 
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yang dimiliki ke hal-hal yang lain. Faktor percaya diri siswa hanya berkisar antara 

23- 32%.    

Kondisi yang tidak jauh berbeda terlihat dari hasil studi yang dilakukan PISA 

(Programme for Intenational Student Assessment). Pada tahun 2011 lebih dari 95% 

siswa Indonesia hanya mampu sampai level menengah, sementara hampir 40% siswa 

Taiwan mampu mencapai level tinggi. Laporan hasil (PISA) tahun 2012, Indonesia 

berada diperingkat ke-64 dari 65 negara yang berpartisipasi dalam tes. Di tahun 2015, 

Indonesia sudah mampu menduduki peringkat ke-62, tapi hal tersebut masih jauh 

dengan harapan, karena hanya 0,8% saja yang baru mencapai level 5-6, sedangkan 

untuk level 2 sebesar 42,3%. Hal ini berarti kemampuan siswa Indonesia rata-rata 

adalah pada level 3.  Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu dari 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Apabila siswa Indonesia hanya mampu 

menguasai sampai level 3, dapat disimpulkan belum tercapai kemampuan berpikir 

kritis siswa di Indonesia.  Hal ini tentunya menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi 

pendidikan di Indonesia. Berfikir kritis tidak hanya meningkatkan dalam segi kognitif 

atau pengetahuan tetapi juga memberikan manfaat kepada siswa dalam mengahadapi 

situasi/permasalahan yang mereka hadapi pada dunia nyata mereka. Tantangan 

kedepan adalah pembelajaran yang menuntut siswa lebih mengembangkan 

kemampuan berfikir kritis. 

Salah satu pembelajaran yang perlu mengembangkan kemampuan berfikir kritis 

adalah pembelajaran ekonomi. Leyden, & Dennis, P.,  (2011:  4) menyatakan bahwa 

“Economic thinking is all about making difficult choices. Critical Economic thinking 

is all about being aware of how you think about economic issues so that you can 

make the best decisions possible”. Kemampuan berfikir kritis pada pembelajaran 

ekonomi ditunjukkan pada kompetensi dasar. Kompetensi untuk dapat menganalisis, 

mensintesis dan mengevaluasi merupakan kompetensi dalam berfikir tingkat tinggi, 

salah satunya adalah berfikir kritis. 

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa kemampuan berfikir kritis sangat 

perlu untuk dikembangkan, terutama dalam pendidikan sekolah, terutama dalam mata 
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pelajaran ekonomi. Dalam pelajaran ekonomi siswa diajarkan bagaimana bersikap 

rasional dalam menghadapi permasalahan ekonomi , bersikap rasional dalam 

mengatasi permasalahan adalah satu ciri berfikir kritis.  Dengan mengembangkan 

berfikir kritis, siswa akan lebih mampu untuk mengatasi permasalahan ekonomi 

mereka dimasa mendatang.  

Mengembangkan berpikir kritis sangat penting dalam pembelajaran (Gosset, 

M., & Fischer, A., 2005). Pemikiran kritis mengarahkan siswa untuk 

mempertimbangkan dan menilai dengan hati-hati informasi atau situasi yang terjadi 

berdasarkan pengetahuan, pemikiran, dan pengalaman seseorang dalam 

mengeksplorasi bukti dengan cermat untuk menyimpulkan secara logis (Boonjeam et 

al., 2017).  Siswa yang menjadi pemikir kritis akan menunjukkan kebiasaan percaya 

diri, perspektif kontekstual, kreativitas, fleksibilitas, rasa ingin tahu, integritas 

intelektual, intuisi, keterbukaan, ketekunan, dan refleksi (Rowles, J., dkk, 2013)  

dengan demikian pada saat proses belajar apabila siswa tidak mampu mengembangan 

berpikir kritisnya maka akan mempengaruhi motivasi yang akan berdampak pada 

hasil belajar siswa (Powell, L.,  & Owen, T., 2005). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa  siswa kelas XII IPS SMAN 1 

Surade dan MAN 3 Sukabumi pada bulan September 2018, bahwa mata pelajaran 

ekonomi dianggap sebagian siswa sebagai mata pelajaran yang sukar, terutama pada 

materi akuntansi. Banyak siswa yang merasa kesulitan dalam pelajaran akuntansi 

tersebut., jika dilihat dari hasil Ujian Nasional siswa pada mata pelajaran ekonomi di 

SMA Negeri/MA Negeri se-Kabupaten Sukabumi tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. Berikut ini adalah data hasil Ujian Nasional mata pelajaran ekonomi 

tahun 2015,2016 dan 2017 SMA Negeri/MA Negeri Kabupaten Sukabumi. 

                Tabel 1.1  

                 Rata-rata Nilai Hasil Ujian Nasional Mata Pelajaran Ekonomi 

SMA Negeri/MA Negeri Kabupaten Sukabumi 

Sekolah  Tahun  

2017 2016 2015 
SMAN 1 Cibadak 68,53  63,60 61,09 

SMAN 1 Cicurug 54,04 54,03 60,25 

SMAN 1 Parung Kuda 62,50 54,63 59,06 
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SMAN 1 Surade 58,45 36,61 56,17 

SMAN 1 Cisaat 51,15 45,63 56,73 

SMAN 1 Nagrak 48,18 39,83 56,85 

SMAN 1 Cikembar 49,12 40,00 35,65 

SMAN 1 Nyalindung 46,57 40,70 59,61 

SMAN 1 Pelabuhan Ratu 51,92 67,97 42,03 

SMAN 1 Sukaraja 45,00 39,24 48,39 

SMAN 1 Simpenan - 72,90 62,00 

SMAN 1 Ciracap 56,97 57,75 56,31 

SMAN 1 Kabandungan 40,00 34,87 30,64 

SMAN 1 Cisolok 45,00 68,45 56,36 

SMAN 1 Cikidang 47,19 54,01 32,40 

SMAN 1 Jampang Kulon 44,01 38,58 59,17 

SMAN 1 Parakansalak - 42,65 55,46 

SMAN 1 Sagaranten 41,88 55,11 65,00 

SMAN 1 Jampang Tengah 63,33 58,21 43,52 

SMAN 1 Warung Kiara 42,50 38,44 42,27 

SMAN 1 Cikakak 40,27 63,54 55,92 

SMAN 1 Lengkong 38,57 42,14 54,18 

SMAN 1 Kalibunder - 59,27 63,22 

MAN 1 Sukabumi 50,39 71,61 70,09 

MAN 2 Sukabumi 54,50 58,33 62,82 

MAN 3 Sukabumi - 69,31 64,86 

MAN 4 Sukabumi - 38,21 55,90 

Rata-rata 39.25 52.06 
 

54.29 

                   Sumber: Data diolah dari Puspendik  2018 

Berdasarkan Tabel 1.1, menunjukkan rata-rata nilai Ujian Nasional mata 

pelajaran Ekonomi tiga tahun berturut-turut yaitu 2015 sampai dengan 2017 

mengalami penurunan. Pada tahun 2017, mendapatkan rata-rata nilai  Ujian Nasional 

mata pelajaran Ekonomi terendah dibandingkan tahun 2015 dan 2016, yaitu sebesar 

39,25. Jika dilihat dari selisih rata-rata nilai Ujian Nasional tahun 2015 ke 2016, 

mengalami penurunan sebesar 2,23 poin, dan dari tahun 2016 ke tahun 2017, 

mengalami penurunan sebesar 12,81 poin. Penurunan yang sangat besar ini, 

disebabkan karena pada saat itu ujian nasional dilaksanakan berbasis komputer, 

dimana siswa boleh memilih mata pelajaran yang diuji pada saat ujian nasional. 

Hasilnya ada lima sekolah yang tidak memilih mata pelajaran ekonomi sebagai mata 

pelajaran yng diuji, hal  ini berdampak pada nilai rata-rata Ujian Nasional mata 

pelajaran ekonomi di tahun itu. 
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Fenomena di atas menunjukkan rendahnya tingkat kemampuan berfikir kritis 

siswa kelas XII IPS di SMA Negeri/MA Negeri rendah. Hal ini dapat ditunjukkan 

dengan, hasil pra tes yang dilakukan kepada siswa kelas XII IPS SMA Negeri 1 

Surade dengan beberapa soal yang mempunyai indikator berfikir kritis (tes essay), 

yang disajikan dalam Tabel 1.2  

 

Tabel 1.2 

         Skor  Kemampuan Bepikir Kritis Siswa Kelas XII IPS  

                  SMAN 1 Surade Kab. Sukabumi Tahun Ajaran 2018/2019 

No Rentang Nilai (KKM= 75) Jumlah siswa Presentase 

(%) 

1 60-71 4 14% 

2 48-59 3 11% 

3 36-47 7 25% 

4 24-35 3 11% 

5 12-23 9 32% 

6 11-0 2 7% 

  ∑ 28 100% 

             Sumber : observasi awal peneliti ( data diolah)  

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 diatas, menunjukkan bahwa kemampuan 

berfikir kritis siswa masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari skor nilai siswa pada 

rentang 12-23 memiliki presentase terbesar yaitu 32%, sedangkan pada rentang nilai 

60-71, hanya sebesar 14%, dan tidak ada siswa yang memiliki nilai ≥ KKM. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berfikir kritis siswa tersebut rendah, 

karena rata-rata skor nilai siswa berada pada kategori rendah (Bab III). 

Diperkuat dari  hasil wawancara dengan guru ekonomi di SMA Negeri 1 

Surade dan MA Negeri Surade yang dilakukan pada bulan September 2018, dapat 

diidentifikasi  kelemahan siswa, antara lain: memahami kalimat-kalimat dalam soal, 

tidak dapat membedakan informasi yang diketahui dan permintaan soal, tidak lancar 

menggunakan pengetahuan-pengetahuan atau ide-ide yang diketahui, melakukan 

perhitungan-perhitungan dan mengambil kesimpulan atau mengembalikan ke masalah 
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yang dicari. Apabila dipersempit, kelemahan terutama pada kemampuan berfikir 

kritis siswa.  

Berdasarkan fakta tersebut, maka diperlukan upaya untuk memberdayakan 

kemampuan berpikir kritis siswa, karena jika dibiarkan akan berdampak pada 

ketidakmampuan generasi muda untuk survive menghadapi tantangan revolusi 

industri 4.0 atau permasalahan/tantangan di masa yang akan datang, yaitu mencapai 

visi Indonesia. Khususnya di Kabupaten Sukabumi yang memiliki potensi mobilitas 

perdagangan yang cukup tinggi, yang ditandai dengan banyaknya pusat-pusat 

perbelanjaan  seperti mall dan supermarket, yang akan mempengaruhi pola konsumsi 

masyarakat, sehingga perlu diantisipasi dengan mempersiapkan sumber daya manusia 

yang berkualitas yaitu sumber daya manusia yang mampu mengatasi permasalahan 

ekonominya dikehidupan sehari-hari. Penelitian  mengenai kemampuan berfikir kritis 

dilakukan agar siswa mampu lebih rasional dalam mengatasi permasalahan-

permasalahan ekonomi di Kabupaten Sukabumi baik pada saat ini maupun di masa 

yang akan datang. 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan berfikir kritis diantaranya 

yaitu kecerdasan emosional (teori Maslow) dan konsep diri ( teori Rubenfeld & 

Scheffer ). Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan berfikir kritis, 

dalam penelitian ini, karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka peneliti 

hanya akan meneliti dari dua faktor saja, yaitu kecerdasan emosional dan konsep diri  

( self concept). Selanjutnya alasan mengapa kedua faktor tersebut yang diteliti, karena 

kedua faktor tersebut dianggap paling mempengaruhi kemampuan berfikir kritis. 

Masa kanak-kanak dan remaja merupakan peluang terbuka yang penting untuk 

mengarahkan kebiasaan-kebiasaan emosional yang esensial yang akan menentukan 

kehidupan mereka. Survey besar-besaran terhadap orang tua dan guru-guru 

memperlihatkan adanya kecendrungan yang sama di seluruh dunia yaitu generasi 

sekarang lebih banyak mengalami kesulitan emosional dari generasi sebelumnya, 

seperti lebih kesepian dan pemurung, lebih berangasan dan kurang menghargai sopan 
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santun, lebih gugup dan mudah cemas, lebih impulsive dan agresif,  (Goleman, D., 

2015).   

Kecerdasan emosional (EQ) yaitu kemampuan memotivasi diri sendiri, 

mengatasi frustasi, mengontrol desakan hati, mengatur suasana hati, berempati serta 

kemampuan bekerjasama (Goleman,  2015: 43 ). Dengan kecerdasan emosional 

seseorang akan memiliki kendali diri sehingga mampu membuat keputusan berat 

pada saat-saat kritis, yang akan menuntun kita agar mampu menghadapi 

permasalahan/tantangan yang berat dimasa sekarang dan yang akan datang, Dengan 

kecerdasan emosional, peserta didik, bukan hanya sekedar pintar tetapi juga peka 

terhadap perasaan, yang akhirnya mempengaruhi kemampuan berfikir seseorang, 

terutama berfikir tingkat tinggi yaitu berfikir kritis.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru ekonomi SMA Negeri 1 Surade dan 

MA Negeri Surade, bahwa siswa kelas XII IPS rata-rata tidak mampu menyelesaikan 

perhitungan akuntansi, padahal mereka tertarik dengan pelajaran tersebut. Hal ini 

disebebkan karena siswa belum mampu menggunakan kecerdasan emosional mereka 

dengan baik, misalnya siswa kurang mampu memotivasi diri mereka sendiri, 

sehingga mereka kurang bersemangat untuk mengikuti pelajaran ekonomi Hal ini 

tentu saja dapat menyebabkan rendahnya  kemampuan berfikir kritis mereka. Dengan 

demikian dapat disimpulkan, jika kecerdasan emosional siswa ditingkatkan, maka 

akan meningkatkan kemampuan berfikir kritis siswa. 

Faktor kedua yang dianggap paling mempengaruhi dalam penelitian ini adalah 

konsep diri ( self concept).. Konsep diri adalah gambaran yang dimiliki seseorang 

tentang dirinya yang  merupakan gabungan dari keyakinan yang dimiliki orang 

tentang dirinya, karakteristik fisik, psikologis, sosial dan emosional, aspirasi, dan 

prestasi. Gambaran fisik diri didasarkan pada penampilan fisik anak, sedangkan 

gambaran psikis diri didasarkan pada pikiran, perasaan, dan emosi (Hurlock, E., 

1978: 58).  Konsep diri (self concept) merupakan keseluruhan persepsi diri individu 

dan penilaiannya terhadap diri pribadi, baik secara fisik, seksual, kognitif, moral, 
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mengenai kemampuannya, nilai-nilai, kompetensi, penampilan, motivasi, tujuan, dan 

emosi (Ormrod,  J.E., 2008: 98 ).  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep diri merupakan 

pandangan seseorang  terhadap diri sendiri sehingga seseorang akan percaya akan 

kemampuan dirinya.  Berbagai hal yang menjadi tolak ukur dalam menilai konsep diri 

seseorang adalah persepsi diri individu dan penilaiannya terhadap diri pribadi, baik 

secara fisik, pshikis, seksual, fikiran dan emosi. Konsep diri yang baik, akan 

memudahkan seseorang untuk meraih kesuksesan. Begitu juga peserta didik, jika 

mereka memiliki konsep diri yang baik, mereka akan mudah untuk meraih prestasi.  

Konsep diri yang baik di masa muda maka akan memberikan keberhasilan di masa 

yang akan datang (Hurlock, E., 1978: 15). Konsep diri akademik, yang didefinisikan 

sebagai "konsep-diri khusus domain yang menjelaskan cara siswa menerima dan 

membuat konsep tentang kemampuan mereka dalam pengaturan akademik" (Rosen et 

al., 2010, dalam  Duraku, Z.H., &  Hoxha, L. 2018). 

Berdasarkan  wawancara selanjutnya dikatakan, bahwa siswa kelas XII IPS, 

dalam proses belajar mengajar  sering ditemukan siswa yang kurang percaya diri. 

Pada saat berdiskusi, siswa cenderung pasif. Dari ke empat kelas IPS, hanya satu 

kelas yang maximal, bahkan untuk olimpiade ekonomi, dipilih dari jurusan IPA, 

karena mereka merasa cemas terhadap kesulitan soal. Selanjutnya  untuk Ujian 

Nasional Berbasis Komputer (UNBK), sebagian besar siswa lebih cenderung memilih 

mata pelajaran sosial lain dibanding mata pelajaran ekonomi, karena   mereka 

beranggapan tidak mampu menjawab soal-soal ujian terutama pada materi akuntansi. 

Hal ini mengindikasikan bahwa konsep diri (self concept) mereka kurang baik, 

sehingga mereka tidak atau kurang percaya diri akan kemampuan mereka. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, siswa kelas XII IPS 

SMAN 1 Surade dan MA Negeri 3 Sukabumi, selain kecerdasan emosionalnya 

rendah, juga mempunyai konsep diri yang kurang baik, sehingga mereka kurang 

percaya diri akan kemampuan mereka, yang akhirnya berimbas pada rendahnya 

kemampuan berfikir kritis mereka. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan 
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dalam latar belakang penelitian, maka perlu dilakukan penelitian “ Pengaruh 

Kecerdasan Emosional dan   Konsep Diri ( Self Concept ) terhadap Kemampuan 

Berfikir Kritis Siswa”.  

 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana gambaran tingkat  kecerdasan emosional, konsep diri dan  

kemampuan berfikir kritis siswa kelas XII IPS SMA Negeri / MA Negeri di 

Kabupaten Sukabumi pada mata pelajaran ekonomi? 

2. Bagaimana pengaruh  kecerdasan emosional terhadap kemampuan berfikir 

kritis siswa kelas XII IPS SMA Negeri/ MA Negeri di Kabupaten Sukabumi 

pada mata pelajaran ekonomi? 

3. Bagaimana pengaruh konsep diri ( self-concept) terhadap kemampuan berpikir 

kritis siswa kelas XII IPS SMA Negeri/ MA Negeri di Kabupaten Sukabumi 

pada mata pelajaran ekonomi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah  untuk: 

1. Mengetahui tingkat  kecerdasan emosional, konsep diri ( self-concept) dan    

kemampuan berfikir kritis siswa kelas XII IPS SMA Negeri / MA Negeri di 

Kabupaten Sukabumi. 

2. Menguji dan menemukan ada tidaknya pengaruh kecerdasan emosinal terhadap   

kemampuan berfikir kritis siswa kelas XII IPS SMA Negeri / MA Negeri di 

Kabupaten Sukabumi. 

3. Menguji dan menemukan ada tidaknya pengaruh konsep diri ( self-concept ) 

terhadap kemampuan berfikir kritis siswa kelas XII IPS SMA Negeri / MA 

Negeri di Kabupaten Sukabumi. 

 



11 
 

 
Suryani Sianjak, 2019 
PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN KONSEP DIRI (SELF-CONCEPT) TERHADAP KEMAMPUAN 
BERFIKIR KRITIS SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait   yang 

diuraikan pada manfaat praktis dan manfaat teoritis, sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, pertama bagi peneliti diharapkan berguna sebagai salah satu 

pembuktian teori Goleman (kecerdasn emosional),  dan teori  Hurlock ( self-

concept), dan teori Ennis ( kemampuan berfikir kritis), mengenai kecerdasan 

emosional dan konsep diri yang berpengaruh terhadap kemampuan berfikir 

kritis siswa baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua bagi pembaca 

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi lebih lengkap 

mengenai penelitian yang menekankan pada penelitian tentang berfikir tingkat 

tinggi pada mata pelajaran IPS khususnya mata pelajaran Ekonomi.  

2. Secara praktis, bagi sekolah hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah 

satu bahan rujukan yang bermanfaat untuk perbaikan mutu pembelajaran. Bagi 

guru mata pelajaran Ekonomi diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

masukan dalam pelaksanaan pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil 

belajar dan kemampuan berfikir kritis siswa. Bagi peneliti sebagai referensi 

yang ingin meneliti lebih lanjut. 

 


