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ABSTRAK

UPAYA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALA MENGEMBANGKAN 
KECERDASAN EMOSIONAL PESERTA DIDIK KELAS XI DI SMA 

NEGERI 1 PALAS LAMPUNG SELATAN

Oleh
Ayu Kartika Sari

1211010207

Dalam Pendidikan Islam, perhatian untuk mengembangkan kecerdasan 
emosional telah diupayakan. Sebagai indikator dari kecerdasan emosional adalah: 
mengenali emosi diri, mengelola emosi, mengenali emosi orang lain, memotivas idiri, 
dan membina hubungan orang lain.

Kecerdasan emosi dalam diri seseorang tidaklah berkembang secara alamiah. 
Artinya bahwa seseorang tidak dengan sendirinya memiliki kematangan kecerdasan 
emosional semata-mata didasarkan pada perkembangan psikologisnya, namun 
tergantung pada proses pelatihan dan pendidikan.

Berbagai masalah yang terjadi dikalangan siswa berupa masalah psikologis 
yang berdampak pada tingkah laku buruk bagi peserta didik di SMA Negeri 1 Palas, 
menjadikan guru PAI merasa bertanggung jawab untuk membantu menyelesaikan 
masalah psikologis peserta didik dengan mengembangkan kecerdasan emosional 
peserta didik di SMA Negeri 1 Palas.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya guru PAI 
dalam mengembangkan kecerdasan emosional,
Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari : interviu, observasi, dan 
Dokumentasi. untuk menganalisis data dipergunakan cara analisis induktif yaitu 
proses analisis yang bertitik tolak dari hal khusus kemudian ditarik kesimpulan yang 
bersifat umum.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya guru PAI dalam 
mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik adalah dengan memusatkan 
perhatiannya pada jalinan emosi dalam diri peserta didik, guru mengajarkan 
ketrampilan emosional, guru dapat mengadaptasikan pelajaran-pelajaran yang ada di 
sekolah dengan pelajaran emosi, dan guru mempergunakan pendidikan afektif 
terbalik. Namun dari upaya yang telah dilaksanakan tersebut belum maksimal 
dikarenakn kendala-kendala yang mengganggu pelaksanaan upaya tersebut antara 
lain: waktu yang dipergunakan guru disekolah terbatas, peserta didik yang kurang 
respon terhadap upaya tersebut, dan juga kendala intern dari guru PAI sendiri.

Kata Kunci: Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengembangkan 
Kecerdasan Emosional 
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MOTTO

                            

  

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan 
hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”. (Q.S. Al-
Israa’: 36)1

                                                
1 Departemen RI, AlQur’an dan terjemahanya (Bandung: Diponegoro, 2002), h. 228.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Mengembangkan Kecerdasan Emosional Peserta Didik di SMA N 1 Palas Lampung 

Selatan”. Untuk menghindari adanya pemahaman yang tidak sama dalam skripsi ini, 

maka penulis merasa perlu menjelaskan istilahistilah yang digunakan. Beberapa 

istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Upaya 

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata upaya memiliki arti 

ikhtiar yang mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan 

kaluar.1 Adapun skripsi ini di maksudkan adalah usaha yang telah dilakukan oleh 

Guru Pendidikan Agama Islam dalam mengembangkan Kecerdasan Emosional 

Peserta Didik.

2. Guru Pendidikan Agama Islam

Guru adalah orang yang professional sebagai pengajar.2 Guru disini 

memiliki peranan selain sebagai pengajar juga sekaligus pendidik para siswa di 

sekolah sebagai contoh teladan yang digugu dan ditiru. Dan dalam skripsi ini 

                                                          
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2003), h.1250.
2Ibid, h. 377 
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yang menjadi subjek penelitian adalah guru Pendidikan Agama Islam atau 

selanjutnya disingkat guru PAI yang ada di SMA N 1 Palas Lampung Selatan.

3. Mengembangkan 

Mengembangkan disini memiliki makna menjadikan atau menyebabkan 

berkembang. Maksudnya adalah usaha atau cara atau upaya guru PAI yang 

bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan emosional dalam diri siswasehingga 

bermanfaat untuk kebaikan diri siswa.

4. Kecerdasan Emosional

Menurut Salovey,kecerdasan emosional adalah suatu kemampuan untu 

mengenali emosi diri, mengelola emosi memotivasi diri sendiri, mengenali emosi 

orang lain, dan membina hubungan dengan orang lain.3 Atau dalam bahasa lain 

bahwa kecerdasan emosional merupakan suatu kemampuan manusia yang berupa 

ketrampilan emosional dan sosial yang kemudian membentuk watak atau karakter 

seseoran.

Dari pendapat diatas dapat diartikan bahwa kecerdasan emosional adalah 

sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengendalikan emosi 

dengan baik yang dapat membentuk watak dan karakter seseorang sehingga 

dalam berinteraksi dengan orang lain seseorang dapat merasakan, memahami, 

dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber 

energy.informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi.

                                                          
3 Daniel Golemen, Kecerdasan Emosional: Mengapa EI Lebih Penting dari IQ (Jakarta: 

Gramedia Pustaka, 2001) h.57-59
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5. Siswa adalah orang yang menuntut ilmu di sekolah menengah atau tempat 

kursus.4 Dan menuntut ilmu di SMA N 1 Palas Lampung Selatan adalah 

orang lakilaki dan wanita yang berusia sekitar 1 sampai 20 tahun.

6. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palas Lampung Selatan

SMA 1 Palas Lampung Selatan adalah sebuag sekolah tingkat menengah 

atas yang berada di wilayah kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan. 

Disinilah penulis mengadakan penelitian.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas tergambarlah maksud penulis 

mengemukakan judul skripsi ini. Adapun maksud dari judul skripsi ini adalah 

untuk mengetahui upaya guru pendidikan agama islam dalam mengembangkan 

kecerdasan emosional peserta didik dalam diri siswa di SMA N 1 PalasLampung 

Selatan.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa hal yang mendasar yang dapat penulis jadikan alasan dalam 

memilih judul Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Mengembangkan Kecerdasan 

Emosional Peserta Didik Sekolah Menengah Negeri 1 Palas Lampung Selatan antara 

lain:

1. Adanya pemahaman yang mengungkapkan bahwa kecerdasan intelektual saja 

tidak cukup tanpa disertai kecerdasan emosional untuk dapat meraih 

kesuksesan hidup

                                                          
4 Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, ( Jakarta, 

Modern English Press,1991) h.1443
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2. Berbagai masalah yang muncul dikalangan siswa berupa masalah psikologis 

yang berdampak pada tingkah laku buruk bagi siswa di SMA Negeri 1 Palas 

Lampung Selatan, menjadikan guru PAI merasa bertanggung jawab untuk 

membantu menyelesaikan masalah psikologis siswa dengan mengembangkan 

kecerdasan emosional siswa di SMA N 1 Palas Lampung Selatan.

3. Mengingat bahwa siswa SMA pada masa ini adalah masa pubertas dengan 

kondisi psikis yang labil sehingga memerlukan pembinaan dan pengarahan.

4. Berbagai referensi baik yang bersifat primer ataupun skunder dipandang 

cukup memadai dalam mendukung penelitian ini.

C. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah SWT dengan sempurna 

terdiri dari jasad, ruh, dan akal. Setiap manusia pasti mempunyai akal, karena akal 

adalah sumber pengetahuan. Akal adalah salah satu komponen yang membedakan 

manusia dengan makhluk lainya karena dengan akal manusia dijadikan mulia, yang 

dengannya manusia dapat membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Akal harus senantiasa diarahkan agar selalu berfukur kearah kebaikan, maka 

akal harus diberi petunjuk yang berupa bimbingan, pendidikan, pengarahan, latihan 

dan lain-lainya supaya akal dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Bila akal 

berfungsi ( untuk kebaikan), maka akan dipergunakan untuk mencari ridho Allah 

SWT, akan tetapi bila akal tidak berfungsi maka akan digunakan untuk melakukan 

kejahatan. Salah satu pendidikan yang sangat penting adalah pendidikan agama islam. 

Karena pendidikan agama islam merupakan salah satu usaha untuk mengangkat 
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potensi yang ada pada diri seseorang agar pertumbuhan jasmani dan rohaninya 

berkembang dengan baik sesuai dengan ajaran agama islam. Untuk mencapai tujuan 

ini di perlukan bimbingan dan pengarahan dari guru sekolah serta orang dewasa yang 

telah mampu memberikan bimbingan dan pengarahan.

Sebagaimana Ramayulis mengatakan pendidikan agama islam adalah  “Upaya 

sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 

menghayati, mengimami, bertaqwa berakhlak mulia, mengamalkan ajaran islam dari 

sumber utamanya kitab suci Al-Qura’n dan Hadist, melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran latihan, serta penggunaan pengalaman”.5

Menurut John Gottman dan Joan De Claire ada lima langkah untuk 

mengembangakan kecerdasan emosional peserta didik yaitu:

a. Menyadari emosi anak tersebut

b. Mengenali emosi sebagai peluang untuk menjadi akrab

c. Mendengarkan dan penuh empati dan menegaskan perasaan-perasaan si anak

d. Menolong si anak untuk memberi label emosi- emosi dengan kata- kata

e. Menentukan batas-batas sambil menolong anak memecahkan masalahnya.6

Tabel 1
Upaya Guru PAI dalam mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik di 

SMA Negeri 1 Palas Lampung Selatan

No Langkah-langkahnya Usaha guru
1 Menyadari emosi

anak tersebut
1. Menyadari keterkaitan antara perasaan 

yang dimilikinya dengan mereka 

                                                          
5Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 45.
6 John Gottman dan Joan De Claire, Kiat-kiat membesarkan anak yang memiliki kecerdasan 

Emosional, alih bahasa T. Hermaya, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 73
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pikirkan, perbuatan, katakan,
2. Mengetahui bagaimana perasaan 

mereka dalam merespon pelajaran.
3. Mengetahui emosi mana yang sedang 

mereka rasakan.
2 Mengenali emosi 

sebagai peluang 
untuk menjadi akrab

1. Menyadari akan kekuatan dan 
kelemahanya.

2. Mampu menunjukan rasa humor kepada 
anak.

3
Mendengarkan dan
penuh empati dan
menegaskan 
perasaan-perasaan 
si anak

1. Memahami, memperhatikan syarat-
syarat emosi dan mendengarkannya 
dengan baik.

2. Membantu berdasarkan pemahaman 
terhadap kebutuhan dan perasaan siswa

4 Menolong si anak
untuk memberi
label emosi- emosi
dengan kata- kata

1. Mengakui dan menghargai kekuatan
2. Menawarkan umpan balik yang 

bermanfaat untuk berkembang

5 Menentukan batas-batas 
sambil menolong
anak 
memecahkan masalahnya.

1. Mendorong berprestasi, empati.
2. Dengan senang hati menawarkan 

bantuan yang sesuai.

Berdasarkan tabel diatas usaha guru dalam mengembangkan kecerdasan 

emosional peserta didik harus memahami:

1. Upaya guru dalam hal ini memahami karakter masing-masing siswa, 

mengenali emosi diri sendiri, dan memberikan pendekatan- pendekatan yang 

sama tanpa ada yang dibedakan. Kurangnya keadilan yang diterapkan guru 

mengakibatkan siswa merasakan malas akan berusaha belajar.

2. Mengenali karakter pada setiap anak, dan melihat masing-masing anak dalam 

memberikan respons terhadap pelajaran yang diberikan.

3. Upaya yang dilakukan memberikan pendekatan yang diseimbangkan dengan 

karakter anak tersebut.
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Guru Pendidikan Agama Islam guru adalah orang yang profesinya sebagai 

pengajar.7 Guru disini memiliki peranan selain sebagai pengajar juga sekaligus 

pendidik para siswa di sekolah sebagai contoh teladan yang digugu dan di tiru.dan 

dalam skripsi ini yang menjadi subjek penelitian adalah guru Pendidikan Agama 

Islam atau selanjutnya isingkat guru PAI yang ada di SMAN 1 Palas Lampung 

Selatan.

Sekolah sebagai salah satu pendidikan formal yang didalam nya diajarkan 

mata pelajaran agama yang merupakan suatu usaha untuk membentuk keseimbangan 

emosional yang ada pada anak didik. Karena emosi berperan penting dalam 

kehidupan, emosi merupakan penyambung hidup bagi kesadaran diri dan 

kelangsungan diri yang secara mendalam menghubungkan kita sendiri dengan orang 

lain yang berperan sebagai informasi tentang hal-hal yang paling utama bagi kita, 

masyarakat, nilai-nilai, kegiatan, dan kebutuhan yang member kita motivasi, 

semangat, kendali diri, dan kegigihan. Kesadarn dan pengetahuan tentag emosi 

memungkinkan kita memulihkan kehidupan dan kesehatan, membangun hubungan

kasih sayang langgeng dan meraih keberhasilan baik dalam pendidikan, kehidupan, 

dan pekerjaan.8

Kecerdasan Emosi oleh Peter Salovey dan John Mayer dekemukakan sebagai 

istilah untuk menggambarkan sejumlah kemampuan mengenali emosi diri sendiri, 

                                                          
7 Ibid, h. 377
8 Jeane Segal, Melejidkan Kepekaan Emosional, KAIFA,( Bandung, 2002), h.11
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mengelola dan mengekspresikan emosi diri sendiri dengan tepat, memotivasi diri 

sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan dengan orang lain.

Indikator Kecerdasan Emosional sebagai berikut:

1. Mengenali emosi

Kesadaran diri (mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi) merupakan 

dasar kecerdasan emosional.

2. Mengelola emosi

Menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan tepat adalah 

kecakapan yang bergantung pada kesadaran diri. Orang-orang yang buruk

kemampuanya dalam keterampilan ini akan terus menerus bertarung melawan 

perasaan murung ataupun menahan amarah. Perasaan murung, sedih ataupun 

cemas yang tumbuh dalam jiwa seseorang merupakan suatu hal yang buruk. 

Menurut Dale Camegic dalam Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahwa 

penyakit emosi yang disebut cemas adalah suatu penyakit yang menjadi 

pembunuh melebihi penyakit cacar.

3. Memotivasi diri sendiri

Menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan adalah hal yang sangat 

penting dalam kaitanya untuk memberi perhatian untuk memotivasi diri 

sendiri, menguasai diri sendiri dan untuk berkreasi.9

                                                          
9 Muhammad Al-Ghazali, Mengubah Takdir Mengubah Nasib (Bandung: jabal, 2005),
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4. Mengenali emosi orang lain

Kemampuan mengenal emosi orang lain kesadaran emosional dalam bentuk 

empati, keterampilan ini merupakan keterampilan bentuk dasar seseorang 

bergaul. Orang yang empati lebih mampu menangkap sinyal- sinyal yang 

mengisyaratkan apa- apa yang dibutuhkan atau dikehendaki orang lain.

5. Membina hubungan

Seni membina hubungan sebagian besar merupakan keterampilan dalam 

mengelola emosi orang lain. Ada tiga bentuk cerdas yang merupakan bentuk 

dari keterampilan emosional yaitu baik sangka ( khusnuzon). Amanah 

(integritas) dan silahtuhrahim (menjalin tali kasih).10

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ary ginanjar Agustian, bahwa kecerdasan 

emosional adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan 

daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energy, informasi, koneksi, dan pengaruh 

manusia.11

Didalam hal-hal yang berhubungan kecerdasan emosi seperti integritas dan 

penyempurnaan (ikhsan), komitmen, konsistensi, (istiqomah), sincerety (keikhkasan) 

dan totalitas (kaffah), semua itu dinamakan akhlaqul karimah yang menjadi tolak 

ukur dalam kecerdasan emosi. Emosi karena itu bahwa kecerdasan emosi adalah 

akhlak didalam agama islam dimana hal ini telah diajarkan oleh Rasullallah SAW 

                                                          
10 Muhammad Wahyuni Nafis, 9 jalan untuk Cerdas Emosi dan Cerdas Spiritual (Jakarta: 

Hikmah, 2006), h. 18.
11 Ary Ginanjar Agustian, Rahasia sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual, ESQ 

Emitional Spiritual Intelegence,  (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 1999.
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1400 tahun yang lalu jauh sebelum konsep IQ diperkenalkan saat ini sebagai sesuatu 

yang lebih penting dari IQ.12

Hal senada juga dikmukakan oleh Prof. DR.Ramayulis, bahwa tujuan 

pendidikan agama islam adalah meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, 

dan pengalaman peserta didik tentang agama islam sehingga menjadi manusia 

muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam 

kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta untuk mewujudkan 

pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.13

Bersumber dari beberapa data yang diperoleh dari hasil interviu dengan guru 

PAI di SMA Negeri 1 Palas Lampung Selatan diketahui bahwa ada beberapa kondisi 

emosional siswa yang tidak baik, antara lain: kurang pandai bergaul (terlihat selalu 

menyendiri), tidak mentaati peraturan sekolah, memecahkan masalah dengan jalan 

pintas (misalnya: berkelahi, memukul, berkata kotor, tawuran, bahkan merokok, dan 

narkoba), tidak melaksanakan tugas yang di berikan guru, sering tidak mengikuti 

pelajaran agama, membolos pada jam pelajaran, berkata kotor, kesulitan untuk 

memgungkapkan perasaan, merasa tertekan.

Berbagai usaha telah dilakukan oleh para guru PAI dalam mengembangkan 

kecerdasan emosional siswa di SMA Negeri 1 Palas Lampung Selatan salah satunya 

adalah dengan menjalin hubungan emosional yang baik dengan siswa, yakni guru 

menjadi mitra sekaligus pendidik demi perkembangan kpribadian siswa itu sendiri. 

                                                          
12 Op.Cit. h. 200
13. Ramayulis, Ibid, h. 22
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Untuk dapat menjadi mitra bagi siswa maka guru PAI menganjurkan kepada siswa 

untuk dapat aktip dalam kegiatan ekstrakulikuler maupun intrakulikuler adalah sarana 

pelatihan siswa untuk dapat mengenali potensi dalam diri, mengenali dan mengelola 

emosi, memotivasi diri sendiri, dan pelatihan untuk bersosialisasi dengan kawan 

sebaya, adik kelas maupun kakak kelas. Dan usaha ini diharapkan para siswa mampu 

membentuk kepribadian non intelektual yang dapat menghantarkan mereka kepada 

puncak prestasi.

Dari uraian singkat diatas, dari keadaan pra survey penulis yang ada di 

lapangan diketahui bahwa di SMA Negeri 1 Palas Lampung Selatan guru berusaha 

untuk mengembangkan kecerdasan emosional siswa. Oleh karena itu penulis ingin 

mengetahui lebih jauh tentang apa saja yang dilakukan guru PAI dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional siswa di SMA Negeri 1 Palas Lampung 

Selatan.

D. Rumusan Masalah

Suatu masalah biasanya timbul karena adanya kesenjangan antara teori dan 

konsep-konsep dengan kenyataan yang ada dilapangan penelitian. Masalah ialah 

kesenjangan antara suatu yang diharapkan dengan suatu kenyataan.14 Dengan 

demikian dapat dinyatakan bahwa masalah ialah segala bentuk yang tidak sesuai 

antara teori dengn apa yang terjadi dan perlu dicari pemecahanya.

                                                          
14 Husnaini Usman dan Purwanto Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial,  (Jakarta: 

Bumi Aksara, 1995), h. 16
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Berdasarkan dari uraian di atas yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: “Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Oleh Guru Pendidikan

Agama Islam (PAI) Dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional peserta didik

Kelas XI di SMA Negeri I Palas Lampung Selatan”.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan kegiatan penelitian ini adalah untuk mengetahui usaha guru 

pendidikan agama islam dalam mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik 

di SMA Negeri 1 Palas Lampung Selatan .

1. Sebagai bahan informasi keilmuan bagi para guru bidang studi PAI di SMA 

Negeri 1 Palas Lampung Selatan bahwa mereka memiliki peranan penting 

dalam mengembangkan kecerdasan emosional siswa.

2. Menambah wawasan bagi guru PAI dalam mengembangkan kecerdasan 

emosional siswa SMA Negeri 1 Palas Lampung Selatan



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Dalam rangka mengembangkan potensi fitrah pada diri manusia, penddika 

agama merupakan hal yang penting. Seperti diungkapkan oleh sejumlah pakar

pendidikan mengenai pendapat tentang pendidikan berikut yang secara luas 

pendidikan merupakan masalah yang mempunyai ruang lingkup yang luas yang 

meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia atau sepanjang 

pengalaman yang dialami seseorang sejak dilahirkan. Semua pengalaman yang 

dialami seseorang dalam dan selama hidup dapat dikatakan sebagai pendidikan. 

Proses pendidikan yang berlangsung bersama dengan proses hidup dan 

kehidupan seseorang untuk seumur hidup (life education). Usaha-usaha yang 

dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut serta 

mewariskan kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan 

kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan. Oleh karena itu 

pendidikan mempunyai kedudukan da sebagi bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dengan hidup dan kehidupan manusia.

Artinya bahwa pendidikan adalah sebagai satu kebutuhan hidup, fungsi 

social, bimbingan, sarana pertumbuhan, dan untuk mempersiapkan, 

mengembangkan, dan membentuk kedisiplinan bagi seseorang.
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Dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan adalah 

sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-

potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang 

ada didalam masyarakat dan kebudayaan.1 Menurut Ahmad D. Marimba, “ 

Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani supaya sampai kepada keinginan 

keindahan dan kesempurnaaan yang mungin tercapai.2

Dari pendapat para ahli pendidikan tersebut di atas dapat diketahui bahwa 

pendidikan adalah usaha yang dilakukan oleh manusia dengan bimbingan dan 

pimpinan secara sadar dalam rangka mengembangkan potensi-potensi jasmani 

dan rohani supaya sampai kepada keinginan keindahan dan kesempurnaan yang 

mungkin terapai.

Dalam islam kata pendidikan diwakili oleh kata tarbiyyah, ta’dib, ta’lim, 

tadris, tadzkiyah, dan tadzkirah yang secara keseluruhan menghimpun kegiatan 

yang terdapat dalm pendidikan yaitu membina, memlihara, mengajarkan, 

menyucikan jiwa dan mengingatkan manusia terhadap hal-hal yang baik.

Sedangkan pendidikan agama islam mengandung arti yang begitu luas dan 

banyak pendapat yang mengungkapkan pengertian tentang pendidikan agama 

islam.

                                                
1 Jumberansyah Indar, Filsafat Pendidikan (Surabaya: Karya Aditama, 1994), h. 16.
2 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, ( Bandung: Al-Ma’arif, 1986) , 

h.19
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Menurut Abdul Ghafur seperti dikutip oleh Zuhairini dkk bahwa 

pendidikan agama islam adalah:” Usaha-usaha sistematis dan praktis dalam 

membentuk anak didik agar supaya mereka sesuai dengan ajaran agama islam.3

Sedangkan Ahmad D. Marimba mengungkapkan PAI adalah: Bimbingan 

jasmani dan rohani berdasarkan hokum-hukum ajaran islam menuju 

terbentuknya kpribadian utama menurut aturan-aturan islam.4

Dari pendapat di atas diketahui bahwa pendidikan agama islam adalah 

usaha sadar untuk membimbing dan mengembangkan potensi manusia baik 

sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk social secara bertahap 

sesuai dengan kelamin, bakat, tingkat kecerdasan serta potensi spiritual yang 

dimiliki masing-masing secara maksimal berdasarkan ajaran islam menuju 

terbentuknya kpribadian yang berakhlakul karimah.

Dengan demikian kegiatan pembelajaran pendidikan agama islam di 

sekolah diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan keyakinan, 

pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran islam dari peserta didik 

untuk menjadi generasi yang berkualitas pribadi yang sesuai dengan ajaran 

islam.

2. Dasar, Tujuan, dan Ruanglingkup Pendidikan Agama Islam

Dasar pendidikan agama islam adalah Al-Qur’an dan As- Sunnah. Seperti 

diungkap oleh Omar Muhammad Al- Toumy Al- Syaibany yang dikutip oleh 

                                                
3 Zuhairi dkk, Metodik Khusus Pendidikan Agama ,  (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), h. 25
4 Ahmad D. Marimba, Op. Cit, h. 23
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Jalaludin bahwa dasar dan tujuan ajaran islam adalah identik dengan ajaran 

islam itu sendiri, keduanya berasal dari sumber yang sama yaitu Al-Qur’an dan 

hadits.5 Sedangkan menurut Ahmad D Marimba bahwa dasar pendidikan agama 

islam singkat dan tegas ialah firman Allah dan Sunnah Rasul.6

Untuk melengkapi sumber pendidikan agama islam Hasan Langgulung

yang dikutip oleh Abidin Ibnu Rusn bahwa sumber pendidikan islam adalah:

a. Al-Qur’an
b. Sunnah
c. Kata sahabat
d. Kemaslahatan social
e. Nilai-nilai dan kebiasaan social
f. Pemikir-pemikir islam7

Secara umum pendidikan agama islam bertujuan untuk meningkatkan 

keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan peserta didik tentang 

agama islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT serta berahlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.8

Rumusan PAI tersebut mengandung pengertian bahwa proses pendidikan 

agama islam yang dilalui dan dialami oleh siswa di sekolah mulai dari tahapan 

kognitif yakni pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap ajaran dan nilai-

nilai yang terkandung dalam ajaran islam, untuk selanjutnya menuju ke 

                                                
5 Jalaludin, Op. Cit, h. 80
6 Ahmad. D Marimba, Op. Cit, h. 24
7 Abidin Ibnu Rusn, Pemikiran Al- Ghozali tentang Pendidikan, Pustaka Pelajar,

(Yogyakarta: 1998), h. 132
8 Muhaimin, Op. Cit, h. 78
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tahapan afektif, yakni terjadinya proses internalisasi ajaran nilai agama islam 

ke dalam diri siswa, dalam arti menghayati dan meyakinkannya. Tahapan 

afektif ini terkait erat dengan kognitif dalam arti penghayatan dan keyakinan 

siswa menjadi kokoh jika dilandasi dengan pengetahuan dan pemahamannya 

terhadap ajaran dan nilai agama islam. Melalui tahapan afektif tersebut 

diharapkan dapat tumbuh motivasi dalam diri siswa dan tergerak untuk 

mengamalkan dan menaati ajaran islam ( tahapan psikomotor ) yang telah 

diinternalisasikan dalam dirinya. Dengan demikian akan terbentuk manusia 

muslim yang beriman,bertakwa dan berakhlak mulia.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut maka ruang lingkup 

pendidikan agama islam pada dasarnya mencakup tujuh unsure utama yaitu 

Al-Qur’an dan Hadist, keimanan, syaria’ah, ibadah, muamalah, akhlak dan 

tarikh islam9. Tujuh unsure utama pendidikan agama islam meliputi 3 aspek 

untuk membina kepribadian siswa yaitu aspek jasmani,aspek akal dan aspek 

rohani.

1. Aspek jasmani ( aspek psikomotor)

Aspek ini bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada siswa tentang 

bagaimana usaha yang dilakukan untuk mnyehatkan fisik/jasad pada diri 

siswa agar fisik/ jasad yang sehat dapat menjalankan aktivitas dengan 

sebaik mungkin. Dalam kegiatan ini siswa diberikan dengan mata pelajaran 

yang sesuai dengan tujuan dari aspek ini missal pelajaran ibadah, dan 
                                                

9 Ibid, h. 81
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akhlak yang termasuk diantara pelajaran tersebut adalah pelajaran olahraga, 

seni, dan keterampilan. Seperti yang telah diajarkan oleh sahabat Umar 

yang menganjurkan agar anak-anak usia tujuh tahun dilatih berenang, 

memanah.

2. Aspek akal (aspek kognitif)

Pada proses peniptaan manusia, ia diberikan keistimewaan dari makhluk 

lainya berupa pemberian akal untuk berpikir. Manusia dengan potensi 

akalnya dapat mengembangkan dirinya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Dan juga dengan kemampuan akalnya dia dapat memikirkan 

segala ciptaan tuhanya yang ada di alam semesta ini. Pendidikan akal ini di 

upayakan agar kiranya manusia dapat lebih mengetahui segala apa yang 

ada dalam dunia ini sebenarnya adalah ciptaan Allah sehingga dengan 

kemampuan akalnya manusia menjadi lebih mengetahui siapa dirinya yang 

diharapkan semakin pandai dirinya semakin tinggi tingkat keimananya 

kepada tuhanya. Seperti terungkap dalam surat Al- Fathir ayat 28 yang 

bebunyi :

                       

Artinya: “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-
Nya, hanyalah ulama[1258]. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi 
Maha Pengampun”.10

                                                
10 Departemen  Agama RI, Al-Aliyy: Al-Qur’an dan Terjemahanya, ,( Bandung: Diponegoro,

2000), h. 349
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Mata pelajaran yang ideal untuk pembinaan akal ini adalah dengan 

menyajikan mata pelajaran sains dan logika. Yang termasuk dalam 

pelajaran ini adalah syari’ah, tarikh islam dan muamalah.

3. Aspek ruh ( aspek afektif)

Ruh, merupakan zat yang halus yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. 

Dengan ruh ini jasad manusia dapat berfungsi secara optimal yang 

teraplikasi dalam aktivitasnya sehari-hari dalam kehidupan dunia. 

Pembinaan ruh di sekolah dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan 

keagamaan.

3. Profil Guru Pendidikan Agama Islam

Dalam islam seorang pendidik adalah untuk mengupayakan 

perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi psikomotorik, kognitif 

maupun potensi afektif. Seperti di ungkapkan oleh Mahmud Yunus yang di 

kutip oleh Ahmad Tafsir bahwa pendidikan islam meliputi 3 aspek yaitu: aspek 

kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor.

Dalam pendidikan agama islam pada proses pembelajaranya tidak hanya 

sekedar mentransfer ajaran pengetahuan agama saja namun lebih dari itu, yakni 

menanmkan nilai-nilai dari pada pelajaran agama islam tersebut. Sehingga 

dalam kegiatan belajar mengajar dibutuhkan seorang guru yang ahli dan 

professional dalam bidang pendidikan agama islam.

Pendidikan bagi islam merupakan hal dianggap penting sehingga guru 

memiliki kedudukan yang stingkat dengan Nabi dan Rasul. Karena guru selalu 



20

terkait dengan ilmu pengetahuan dan islam sangat menghargai pengetahuan. 

Dalam Al-Qur’an surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi:

                     

Artinya : “ Katakanlah , Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan 
orang-orang yang tidak mengetahui? “ Sesungguhnya orang-orang yang 
barakallah yang dapat menerima pelajaran. (Az-Zumar : 9)11

Ahli pendidikan Islam sepakat bahwa tugas guru adalah mendidik. 

Adapun tugas menurut Ag. Soejono seperti dikutip oleh Ahmad Tafsir bahwa 

tugas guru adalah:

1. Wajib menemukan pembawaan yang ada pada anak didik dengan 

mengadakan observasi, wawancara, pergaulan, angket dan lain sebagainya.

2. Berusaha menolong anak didik mengembangkan pembawaan yang baik dan 

menekan perkembangan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang.

3. Memperlihatkan kepada anak didik tugas orang dewasa dengan cara 

mengenalkan sebagai bidang keahlian, keterampilan agar anak didik dapat 

memilih dengan tepat.

4. Mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui perkembangan anak 

didik

5. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala anak didik menemui 

kesulitan dalam mengembangkan potensinya.12

                                                
11 Ibid, h. 367
12 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam,Remaja Rosda Karya,( Bandung: 

2000), h. 7-79
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Syarat dan sifat guru menurut Al-Abrasy adalah sebagai berikut :

a. Guru harus mengetahui karakter murid/siswa

b. Guru selalu berusaha meningkatkan keahlian baik dalam bidang yang 

diajarkanya maupun dalam cara mengajarkanya

c. Guru mengamalkan ilmunya, jangan berbuat berlawanan dengan ilmu yang 

diajarkanya.13

Sifat guru yang harus dimiliki adalah sebagai berikut:

1) Kasih sayang kepada siswa
2) Lemah lembut
3) Rendah hati
4) Menghormati ilmu yang bukan peganganya
5) Adil
6) Menyenangi ijtihad
7) Konsekuensi, perkataan survey dengan perbuatan
8) Sederhana.14

Islam mengajarkan bahwa setiap umat Islam adalah wajib mendakwahkan dan 

mendidikan ajaran agama islam kepada yang lain. Seperti digambarkan dalam 

surat An- Nahl ayat 125 yang berbunyi:

                              

Artinya: seluruh (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran 
yang baik dan bantahlah dengan ara yang lebih baik.15

4. Pentingnya Pendidikan Agama Islam bagi Anak Didik

Dalam dunia pendidikan, manusia menempati posisi sentral, baik sebagai 

subjek maupun sebagai objek. Sehingga jika manusia berbicara tentang 

                                                
13 Ibid, h. 79
14 Ibid, h. 84
15 Departemen Agama, Op. Cit, h. 224
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pendidikan berate kita telah mengkaji manusia dari berbagi aspek. Seperti 

diungkapkan oleh H.M Langeveld bahwa manusia mempunyai fungsi rangkap 

yaitu sebagai homo education dan sebagai homo educandus.

Homo educadum manusia adalah makhluk yang harus dididik, karena 

ketika lahir kedunia manusia tidak membawa apa-apa, hanyalah potensi fitrah 

yang memerlukan adanya pengajaran dan pembinaan untuk mengembangkan 

potensinya tersebut. Sedangkan homo educadus adalah bahwa manusia 

merupakan pendidik, yakni orang yang menjadi pendidik.

Sebagai homo educandum dalam hal ini siswa, yang masih remaja dengan 

kondisi psikologis yang masih labil, sangat diperlukan sebuah upaya 

pendidikan untuk menumbuhkan dan mengarahkan kpribadianya sebagai 

seorang manusia yang beradab dan dapat diterima dimasyarakat sebagai bagian 

dari lingkunganya.

Sebagai homo educandum (dalam hal ini siswa), dirinya telah diberikan 

potensi fitarah berupa akal untuk dapat belajar. Karena dengan belajar, manusia 

dapat mengetahui, memahami, meyakini, menghayati, dan mengamalkan ilmu 

yang telah dipelajari, da justru dengan fitrah itulah Allah memerintahkan 

manusia untuk mampu belajar.

Pada dasarnya islam dalam mengajarkan manusia meliputi 3 aspk, yaitu 

aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Kaitanya dengan 

pendidikan, masa usia sekolah menengah bertepatan dengan masa remaja. Masa 

remaja ini masa yang banyak menarik perhatian, karena sifat-sifat khasnya dan
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arena perananya yang menentukan dalam kehidupan individu dalam 

masyarakat orang dewasa. Pada masa ini secara psikologis mereka mengalami 

keguncangan jiwa dan mudah untuk terpengaruh sebagai akibat dari keadaan 

dirinya yang masih belum memiliki bekal pengetahuan, mental, dan 

pengalaman yang ukup.

5. Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Pembelajaran merupakan usaha untuk membelajarkan siswa. 

Pembelajaran merupakan kegiatan seseorang seara sengaja diubah dan 

dikontrol dengan maksud agar bertingkah laku atau bereaksi terhadap kondisi 

tertentu. Pembelajaran agama islam merupakan usaha membuat siswa dapat 

belaar, butuh belajar, terdorong untuk belajar, mau belajar, dan tertarik untuk 

terus menerus mempelajari agama islam dan yang lebih uatama lagi adalah 

siswa mampu untuk mengamalkan daripada ajaran islam tersebut. Istilah 

pembelajaran lebih tepat digunakan karena ia menggambarkan usaha untuk 

membangkitkan prakarsa belajar seseorang.

Dalam konteks pembelajaran pendidikan agama islam pada dasarnya 

tidak ada seorangpun yang mampu membuat seseorang menjadi manusia 

muslim, mukmin, dan muttaqin, tetapi siswa itu sendiri yang akan memilih dan 

menentukan jalan hidupnya dengan izin Allah. Pendidikan merupakan salah 

satu wahana yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

potensi siswa menuju jalan kehidupan yang telah disediakan sang Maha 

Pencipta, dan siswa itu sendirilah yang memilih, memutuskan, dan 
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mengembangkan jalan hidup dan kehidupan yang telah dipelajari dan 

dipilihnya.

Dalam proses pendidikan ini guru memiliki fungsi untuk berupaya 

memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode-metode pembelajaran yang 

memungkinkan dapat membantu kemudahan, keepatan, kebiasaan, dan 

kesenangan siswa dalam mempelajari islam untuk dijadikan pedoman dan 

petunjuk dalam kehidupan masa depanya.

Sehingga tugas daripada guru pendidikan agama islam di sekolah adalah 

berupaya untuk menata dan mengatur bagaimana agar pembelajaran pendidikan 

agama yang direncanakan itu dapat membuat siswa butuh belajar, dan tertarik 

terus menerus untuk belajar pendidikan agama sesuai dengan kondisi yang ada 

untuk dapat mencapai hasil pembelajaran pendidikan agama yang diharapkan.

Bila kita cermati kenyataan yang ada diluar sekolah banyak terjadi 

dikalangan remaja dengan terjadinya banyak kasus seperti curanmor, minuman 

keras, perkelahian, penurian, bahkan sampai perzinahan, banyak terjadi 

kalangan remaja kita. Sangat tragis sekali kejadianya memang. Tetapi apakah 

semua itu menunjukan kurang adanya kecerdasan emosi dalam diri siswa 

tersebut ataukah kesalahan dari pihak orang tua dan guru.

Untuk mengatasi persoalan tersebut diperlukan sebuah upaya yang 

maksimal dari guru pendidikan agama islam yang mengajarkan ilmu agama 

yang berorientasi pada nilai dimana seorang guru PAI dituntut untuk dapat

mengembangkan keerdasan emosional siswa agar dalam kehidupanya siswa 
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tidak terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya sendiri 

maupun orang lain.

Menurut John Gottman dan Joan De Claire ada lima langkah untuk 

mengembangakan kecerdasan emosional peserta didik yaitu:

a. Menyadari emosi anak tersebut

b. Mengenali emosi sebagai peluang untuk menjadi akrab

c. Mendengarkan dan penuh empati dan menegaskan perasaan-perasaan si anak

d. Menolong si anak untuk memberi label emosi- emosi dengan kata- kata

e. Menentukan batas-batas sambil menolong anak memecahkan masalahnya.16

Tabel 1
Upaya Guru PAI dalam mengembangkan kecerdasan emosional peserta 

didik di SMA Negeri 1 Palas Lampung Selatan

No Langkah-langkahnya Usaha guru
1 Menyadari emosi

anak tersebut
1. Menyadari keterkaitan antara perasaan 

yang dimilikinya dengan mereka 
pikirkan, perbuatan, katakan,

2. Mengetahui bagaimana perasaan 
mereka dalam merespon pelajaran.

3. Mengetahui emosi mana yang sedang 
mereka rasakan.

2 Mengenali emosi 
sebagai peluang 
untuk menjadi akrab

1. Menyadari akan kekuatan dan 
kelemahanya.

2. Mampu menunjukan rasa humor kepada 
anak.

3
Mendengarkan dan
penuh empati dan
menegaskan 
perasaan-perasaan 
si anak

1. Memahami, memperhatikan syarat-
syarat emosi dan mendengarkannya 
dengan baik.

2. Membantu berdasarkan pemahaman 
terhadap kebutuhan dan perasaan siswa

                                                
16 John Gottman dan Joan De Claire, Kiat-kiat membesarkan anak yang memiliki kecerdasan 

Emosional, alih bahasa T. Hermaya, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 73
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4 Menolong si anak
untuk memberi
label emosi- emosi
dengan kata- kata

1. Mengakui dan menghargai kekuatan
2. Menawarkan umpan balik yang 

bermanfaat untuk berkembang

5 Menentukan batas-batas 
sambil menolong
anak 
memecahkan masalahnya.

1. Mendorong berprestasi, empati.
2. Dengan senang hati menawarkan 

bantuan yang sesuai.

Berdasarkan tabel diatas usaha guru dalam mengembangkan kecerdasan 

emosional peserta didik harus memahami:

1. Upaya guru dalam hal ini memahami karakter masing-masing siswa, 

mengenali emosi diri sendiri, dan memberikan pendekatan- pendekatan yang 

sama tanpa ada yang dibedakan. Kurangnya keadilan yang diterapkan guru 

mengakibatkan siswa merasakan malas akan berusaha belajar.

2. Mengenali karakter pada setiap anak, dan melihat masing-masing anak dalam 

memberikan respons terhadap pelajaran yang diberikan.

3. Upaya yang dilakukan memberikan pendekatan yang diseimbangkan dengan 

karakter anak tersebut.

Berikutnya adalah dengan guru dapat mengadaptasikan pelajaran-pelajaran 

yang ada di sekolah dengan pelajaran emosi. Artinya di sini guru dituntut untuk dapat 

menyampaikan suatu pelajaran kepada siswa mengenai satu pokok bahasan yang 

dapat diambil maknanya untuk kehidupan diri siswa. Dengan kata lain, guru jangan 

menyampaikan materi suatu pelajaran hanya sebatas mentransfer ilmu, tetapi lebih 

dari itu, guru harus dapat menyampaikan hubungan suatu pelajaran dengan kebutuhan 

dan maknanya dalam kehidupan sehari-hari siswa. Sebagai contoh guru 
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menyampaikan pelajaran berhitung, guru tidak sebatas mengajarkan berhitung namun 

juga harus dapat mengajarkan siswa untuk dapat memperhitungkan sesuatu dalam 

kehidupanya. Usaha berikutnya adalah guru harus mempergunakan pendidikan 

afektif terbalik. Dalam hal ini bukan guru yang mempergunakan perasaan dalam 

proses belajar mengajar namun lebih dari itu yakni mendidik perasaan siswa itu 

sendiri. Yang dapat dilakukan guru adalah dengan mengajarkan siswa melakukan 

perencanaan tentang makna kehidupan dalam diri siswa.17

Sekolah sebagai salah satu pendidikan formal yang didalam nya diajarkan 

mata pelajaran agama yang merupakan suatu usaha untuk membentuk keseimbangan 

emosional yang ada pada anak didik. Karena emosi berperan penting dalam 

kehidupan, emosi merupakan penyambung hidup bagi kesadaran diri dan 

kelangsungan diri yang secara mendalam menghubungkan kita sendiri dengan orang 

lain yang berperan sebagai informasi tentang hal-hal yang paling utama bagi kita, 

masyarakat, nilai-nilai, kegiatan, dan kebutuhan yang member kita motivasi, 

semangat, kendali diri, dan kegigihan. Kesadarn dan pengetahuan tentag emosi 

memungkinkan kita memulihkan kehidupan dan kesehatan, membangun hubungan 

kasih sayang langgeng dan meraih keberhasilan baik dalam pendidikan, kehidupan, 

dan pekerjaan.18

Kecerdasan Emosi oleh Peter Salovey dan John Mayer dekemukakan sebagai 

istilah untuk menggambarkan sejumlah kemampuan mengenali emosi diri sendiri, 

                                                
17Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosionan Dan Spiritual

(Jakarta, 2001), h. 200.
18 Jeane Segal, Melejidkan Kepekaan Emosional, KAIFA,( Bandung, 2002), h.11
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mengelola dan mengekspresikan emosi diri sendiri dengan tepat, memotivasi diri 

sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan dengan orang lain.

Indikator Kecerdasan Emosional sebagai berikut:

1. Mengenali emosi

Kesadaran diri (mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi) merupakan 

dasar kecerdasan emosional.

2. Mengelola emosi

Menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan tepat adalah 

kecakapan yang bergantung pada kesadaran diri. Orang-orang yang buruk 

kemampuanya dalam keterampilan ini akan terus menerus bertarung melawan 

perasaan murung ataupun menahan amarah. Perasaan murung, sedih ataupun 

cemas yang tumbuh dalam jiwa seseorang merupakan suatu hal yang buruk. 

Menurut Dale Camegic dalam Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahwa 

penyakit emosi yang disebut cemas adalah suatu penyakit yang menjadi 

pembunuh melebihi penyakit cacar.

3. Memotivasi diri sendiri

Menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan adalah hal yang sangat penting 

dalam kaitanya untuk memberi perhatian untuk memotivasi diri sendiri, 

menguasai diri sendiri dan untuk berkreasi.19

                                                
19 Muhammad Al-Ghazali, Mengubah Takdir Mengubah Nasib (Bandung: jabal, 2005),
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4. Mengenali emosi orang lain

Kemampuan mengenal emosi orang lain kesadaran emosional dalam bentuk 

empati, keterampilan ini merupakan keterampilan bentuk dasar seseorang 

bergaul. Orang yang empati lebih mampu menangkap sinyal- sinyal yang 

mengisyaratkan apa- apa yang dibutuhkan atau dikehendaki orang lain.

5. Membina hubungan

Seni membina hubungan sebagian besar merupakan keterampilan dalam 

mengelola emosi orang lain. Ada tiga bentuk cerdas yang merupakan bentuk 

dari keterampilan emosional yaitu baik sangka ( khusnuzon). Amanah 

(integritas) dan silahtuhrahim (menjalin tali kasih).20

Dalam upaya mengembangkan kecerdasan emosional yang ada pada diri 

siswa, berdasarkan teori yang diajukan dalam penelitian ini berdasar dari pada 

pendapat Daniel Golemen yang mengungkapkan bahwa:

“ Dalam upaya mengembangkan kecerdasan emosional dituntut upaya guru 
untuk memusatkan perhatianya pada jalinan emosi dalam diri siswa. Atau 
dengan kata lain guru dituntut untuk mahir mempergunakn emosinya dalam 
proses belajar mengajar, karena hal ini sama pentingnya dengan petunjuk 
mempelajari matematika atau membaca. Selain itu guru juga harus 
mengajarkan kterampilan emosional seperti pengendalian dorongan hati, 
menangani amarah, menemukan pemecahan kreatif bagi kesulitan siswa, 
kemudian juga guru harus dapat mengadaptasikan pelajaran-pelajaran yang 
ada disekolah dengan pelajaran emosi, dan juga guru harus mempergunakan 
pendidikan afektif yakni bukan mempergunakan perasaan untuk mendidik 
tapi mendidik perasaan itu sendiri dalam diri siswa.21

                                                
20 Muhammad Wahyuni Nafis, 9 jalan untuk Cerdas Emosi dan Cerdas Spiritual (Jakarta: 

Hikmah, 2006), h. 18.
21 Daniel Golemen, Keerdasan Emosional: Mengapa EI Lebih Penting dari IQ, Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 372-375
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Berdasarkan teori diatas diketahui bahwa upaya guru dalam mengembangkan 

kecerdasan emosioanal siswa adalah sebagai berikut:

1. Guru harus memusatkan perhatianya pada jalinan emosi dalam diri siswa.

2. Guru harus mengajarkan keterampilan emosional.

3. Guru harus dapat mengadaptasikan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah 

dengan pelajaran emosi.

4. Guru harus mempergunakan pendidikan afektif terbalik

B. Kecerdasan Emosional

1. Pengertian Kecerdasan Emosional

Kecerdasan berasal dari kita cerdas yang secara harfiah bearti tumbuhnya 

perkembangan akal budinya, pandai dan tajam pikiranya. Selain itu cerdas 

dapat pula bearti sempurna pertumbuhan tubuhnya seperti sehat dan kuat 

fisiknya.22

Sedangkan emosi pada dsarnya adalah dorongan untuk bertindak, rencana 

seketika untuk mengatasi masalah yang ditanamkan secara berangsur-angsur 

oleh evolusi. Akar kata emosi adalah movere, kata kerja bahasa latin yang bearti

menggerakan, bergerak,23 ditambah awalan e untuk memberi arti bergerak 

menjauh, menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak 

dalam emosi. Bahwasanya emosi meaning tindakan, tampak jelas bila kita 

                                                
22 Poerwadarminta W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, 

hlm. 211
23 Daniel Goleman, Kecerdasan Emosioanl; Mengapa EI Lebih Penting dari IQ, Terj. T. 

Hermaya, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 7
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mengamati binatang atau anak-anak, hanya pada orang-orang dewasa yang 

beradab kita begitu sering menemukan perkecualian besar dalam dunia 

makhluk hidup, emosi akar dorongan untuk bertindak terpisah dari reaksi-reaksi 

yang tampak dimata.

Dalam perkembangan selanjutnya kecerdasan emosional (Emotional 

Intelligence) mengalami perkembanga baru dan secara umum menggambarkan 

sebagai potensi psikologis yang bersifat positif dan perlu dikembangkan.

Seperti diungkapkan oleh Daniel Golemen bahawa keerdasan emosi adalah 

suatu kemampuan untuk mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang 

lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi 

dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain.24

Daniel Golemen juga mengatakan bahwa kecerdasan emosioanal 

mengandung beberapa pengertian. Pertama, kecerdasan emosional tidak hanya 

bearti sikap ramah. Pada saat-saat tertentu yang diperlukan mungkin bukan 

sikap ramah, melainkan sikap tegas yang barangkali memang tidak 

menyenangkan, tetapi mengungkapkan kebenaran yang selama ini dihindari. 

Kedua, kecerdasan emosi bukan bearti memberikan kebebasan kepada perasaan 

untuk berkuasa memanjakan perasaan, melainkan mengelola perasaan 

                                                
24 Ibid, hlm. 17
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sedemikian sehingga terekpresikan secara tepat dan efektif, yang 

memungkinkan orang berkerjasama dengan lancar menuju sasaran bersama.25

Sedangkan menurut pendapat lain yakni Robert Cooper dan Sawaf 

mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional adalah kempuan memahami dan 

seara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energy, 

informasi, koneksi, dan pengaruh manusiawi.26

Berdasarkan beberapa pendapat tentang arti dari kecerdasan emosional 

diatas disimpulkan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang 

dalam mengendalikan emosinya dengan mengaplikasikanya dalam bentuk 

empati, inisiatif, komunikatif, kooperatif dalam berinteraksi dengan diri sendiri 

maupun orang lain.

Kecerdasan emosional berfungsi tidak hanya untuk mengendalikan diri, 

tetapi lebih dari itu juga mencerminkan kemampuan dalam “mengelola” ide, 

konsep, dan berkarya sehingga hal itu menjadi minat bagi orang banyak.

Ada banyak keuntungan bila seseorang memiliki kecerdasan emosional 

secara memadai. Pertama, kecerdasan emosional mampu menjadi alat untuk 

pengendalian diri sehingga seseorang tidak terjerumus ke dalam tindakan-

tindakan bodoh, yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Kedua,

kecerdasan emosional bisa diimplementasikan sebagai cara yang sangat baik 

                                                
25 Ibid, Kecerdasan Emosi untuk Menuju Puncak Prestasi, ( Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2000), h. 9
26 Robert Cooper dan A. Sawaf, Executif EQ, Kecerdasan Emosional dalam Kepemimpinan 

dan Organisasi, Terj. Alex Tri Koentjoro Widodo, ,( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama , 2001), h. xv
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untuk memasarkan atau membesarkan ide, konsep atau bahkan sebuah karya. 

Dengan pemahaman tentang diri, kecerdasan emosional juga menjadi cara 

terbaik dalam membangun lobby, jaringan dan kerjasama. Ketiga, keerdasan 

emosional adalah modal penting bagi seseorang untuk mengembangkan bakat 

kepemimpinan, dalam bidang apapun juga. Karena setiap model kepemimpinan 

sesungguhnya membutuhkan visi, misi, konsep, program dan yang tak kalah 

pentingnya adalah dukungan dan partisipasi dari para anggota. Dengan bekal 

kecerdasan tersebut seseorang akan mendeterminasikan kesadaran setiap orang 

untuk mengimplementasikan sebuah idea tau cita-cita.

Kesuksesan hidup seseorang tidak ditentukan karena factor kebetulan saja,

namun yang lebih penting adalah karena factor kesungguhan dalam berusaha 

dan keyakinan dalam perjuanganya dalam menempuh cita-cita hidupnya. 

Disinilah peranan emosional intelligensi dalam diri seseorang. Karena nasib 

seseorang tidak akam dapat berubah jika orang itu sendiri tidak berusaha untuk 

merubahnya. Seperti firman Allah surat Ar-Ra’du ayat : 11 yang berbunyi:

                       

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Q.S Ar-
Ra’du:11).

Untuk dapat meraih cita-cita yang diharapkan tidaklah mudah seperti 

membalikkan telapak tangan, namun harus melalui berbagai macam halangan 

dan rintangan yang pasti akan melanda seseorang. Pada saat itulah kecerdasan 
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emosional seseorang akan berpengaruh dalam menghadapi halangan dan 

rintangan tersebut. Tidaklah sama penderitaan ataupun permasalah seseorang 

sama, tetapi beraneka ragam. Dengan berbagai macam kelebihan dan kelemahan 

seseorang dapat mencapai cita-citanya dengan memiliki kekuatan emosi yang 

baik, karena hal ini akan dapat memicu semangat seseorang dalam mencapai 

keberhasilanya. Dan hal inilah yang dikatakan sebagai orang yang memiliki 

kecerdasan emosional. Adapun yang terkait dengan kecerdasan emosional dalam 

diri seseorang adalah sebagai berikut:

a. Keyakinan . perasaan kendali dan penguasaan seseorang terhadap tubuh, 

prilaku, dan dunia, perasaan anak bahwa ia lebih cenderung berhasil dari 

pada tidak dalam apa yang ia kerjakan, dan bahwa orang-orang dewasa akan 

bersedia menolong.

b. Rasa ingin tahu. Perasaan bahwa menyelidiki segala sesuatu itu bersifat 

positif dan menimbulkan kesenangan. Keingintahuan seseorang terhadap 

hal-hal baru menunjukan sikap emosi yang muncul sebagai wujud dari 

fitrahnya sebagai manusia yang memiliki kewajiban untuk belajar. Rasa 

ingin tahu terhadap hal-hal baru ini perlu ditumbuh kembangkan.

c. Niat. Hasrat dan kemampuan untuk berhasil, dan untuk bertindak berdasarkan 

niat itu dengan tekun. Ini berkaitan dengan perasaan terampil dan perasaan 

efektif. Kaitanya dengan niat, Rasulullah mengajarkan kepada umatnya 

bahwa suatu perbuatan akan membuahkan hasil seperti yang diharapkan 

adalah tergantung dari niat seseorang dari awal.
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d. Kendali diri. Kemampuan untuk menyesuaikan dan mengendalikan tindakan 

dengan pola yang sesuai dengan usia, suatu rasa kendali batiniah. Dalam 

islam diajarkan bagaimana mengendalikan emosi. Misalnya saja pada saat 

marah, ada kiat-kiat saat seseorang dilanda marah yaitu dengan berpindah 

posisi tempat pada saat marah (duduk, berdiri, berbaring), lekas membaca 

ta’awudz, segera berwudhu, dan lekas lakukan sholat sunnah 2 rakaat.

Pada saat yang lain, Allah memrintahkan kepada umat islam untuk dapat 

mengendalikan emosi dengan cara berpuasa.

e. Keterkaitan. Kemampuan untuk melibatkan diri dengan orang lain 

berdasarkan pada perasaan saling memahami. Perasaan saling memahami 

orang lain merupakan bentuk dari kecerdasan emosi, seperti yang diajarkan 

oleh Rasulullah bahwa “Cintailah saudaramu seperti engkau mencintai 

dirimu sendiri”.

f. Kecakapan berkomunikasi. Keyakinan dan kemampuan verbal untuk 

bertukar gagasan, perasaan, dan konsep dengan orang lain. Ini ada kaitanya 

dengan rasa percaya pada orang lain dan kenikmatan terlibat dengan orang 

lain, termasuk orang dewasa.

g. Kooperatif. Kemampuan untuk menyeimbangkan kebutuhanya sendiri 

dengan kebutuhan orang lain dalam kegiatan kelompok. Dari keterkaitan 

pendukung kecerdasan emosional tersebut di atas maka fungsi kecerdasan 

emosional adalah :
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1. Memotivasi 

Emosi, pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak27 rencana 

seketika untuk mengatasi masalah yang telah ditanamkan secara berangsur-

angsur oleh evolusi. Dalam kegiatan belajar, sukses atau gagalnya seseorang 

dalam mencapai keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan 

intelektual saja, tetapi tidak kalah pentingnya adalah motivasi diri seseorang, 

membangkitkan gairah, rasa senang dan semangat untuk belajar. Tanpa 

adanya motivasi dalam diri seseorang, tidak akan mungkin harapanya dapat 

terapai.

Ketika seseorang telah merasa kehilangan motivasi dalam dirinya, 

maka apa yang menjadi tugasnya akan diabaikan. Ia merasa tidak 

bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai seseorang pelajar. Ia juga 

tidak memiliki ambisi untuk keberhasilanya dalam hidup. Ibarat kendaraan, 

motivasi adalah mesin yang menggerakanya.

2. Meningkatkan Kreativitas. Kreativitas merupakan hasil dari kerja otak 

kanan, yakni otak yang berfikirnya bersifat acak, intuitif, imaginative, dan 

holistik, sesuai dengan cara-cara untuk mengetahui yang bersifat non verbal, 

seperti perasaan dan emosi.28

3. Mengembangkan sikap positif terhadap kegagalan

                                                
27 Daniel Golemen, Op. Cit, hlm. 7.
28 Bobbi de Porter dan Mike Hernacki, Quantum Learning; Membiasakan Belajar Nyaman 

dan Menyenangkan, Pent. Alwiyah Abdurrahman, Mizan, Bandung, 2005, hlm 38
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Bersikap positif terhadap kegagalan yang menimpa diri seseorang hendaklah 

jangan menjadikan depresi dan penyesalan. Jika kecerdasan emosional telah 

tumbuh dalam diri seseorang maka ia akan mampu menghadapi kegagalan 

itu dengan hati yang lapang dan terus berusaha kembali dengan cara lain 

yang tentunya sesuai dengan syar’i sehingga akan terwujudlah harapan-

harapanya.

4. Mengembangkan kebiasaan bereksplorasi

Kebiasaan untuk mencari pengalaman baru dan hal baru merupakan 

kebiasaan emosional yang dapat menghantarkan seseorang kepada 

beragamnya pengalaman hidup yang kemungkinan besar ada manfaatnya 

dalam kehidupanya. Sehingga jika sebagai seorang siswa tidak malas untuk 

selalu mencari hal-hal baru tidak akan merugi. Karena setiap pengalaman 

akan menjadikan perbendaharaan aktivitas akan menambah pengetahuan dan 

keahlian seseorang.

2. Ciri Utama Kecerdasan Emosional

Otak emosional menjelaskan bahwa banyak diantara apa-apa yang kita 

lakukan dapat didorong oleh emosi, bagaimana kita dapat menjadi begitu 

rasional di suatu saat dan menjadi baegitu tidak rasional pada saat lainya, dan 

juga pemahaman dimana emosi mempunyai nalar dan logikanya sendiri. Berikut 

ini ada cirri-iri utama kecerdasan emosional antara lain:

a) Respons yang cepat tetapi ceroboh
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Pikiran emosional jauh lebih epat daripada pikiran rasional, langsung 

melompat bertindak tanpa mempertimbangkan bahkan sekejap pun apa yang 

dilakukanya. Misalnya : ketika seseorang dihadapkan pada kondisi ia 

berhadapan dengan binatang buas yang memangsanya, ia harus berfikir cepat 

tentang apa yang akan ia lakukan, apakah ia akan memakan binatang itu, atau 

menghindar, atau bahkan ia yang akan dimakan binatang tersebut. Tindakan 

yang muncul dari pikiran emosional membawa rasa kepastian yang sangat 

kuat, hasil samping dari cara pandang akan segala sesuatu yang sederhana dan 

sempit yang dapat sangat mengerikan bagi pikiran rasional.

b) Pertama adalah Perasaan, Kedua adalah Pemikiran

Pikiran rasional membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk 

mendata dan menanggapi daripada waktu yang dibutuhkan oleh pikiran 

emosional, maka dorongan pertama dalam situasi emosional adalah dorongan 

hati, bukan dorongan pertama dalam situasi emosional adalah dorongan hati, 

bukan dorongan kepala. Adapula reaksi emosional jenis kedua yang lebih 

lamban dari pada respons cepat yang digodok dan diolah terlebih dahulu 

dalam pikiran sebelum mengalir kepersaan.

c) Realitas Simbolik yang Seperti Kanak- kanak

Logika pikiran emosional itu bersifat asosiatif; menganggap bahwa 

unsur-unsur yang melambangkan suatu realitas, atau memicu kenangan 

terhadap realitas itu, merupakan hal yang sama dengan realitas tersebut. Itulah 
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sebabnya mengapa perumpamaan, kiasan, dan gambaran secara langsung 

ditunjukan pada pikiran emosional.

d) Masa Lampau diposisikan sebagai Masa Sekarang 

Apabila sejumlah cirri suatu peristiwa tampak serupa dengan 

kenangan masa lampau yang mengandung muatan emosi, akal emosional 

menanggapinya dengan memicu perasaan-perasaan yang berkaitan dengan 

peristiwa yang diingat itu. Akal emosional bereaksi terhadap keadaan 

sekarang seolah-olah keadaan itu adalah masa lampau.

Apabila perasaan itu amat kuat, maka reaksi yang dipicunya akan 

tampak nyata. Tetapi bila kabur atau tersamar, barangkali kita tidak menyadari 

sepenuhnya reaksi emosional yang kita rasakan, meskipun secara halus reaksi 

itu mewarnai cara kita menanggapi momen tersebut.

e) Realitas yang Ditentukan oleh Keadaan

Bekerjanya akal emosional itu untuk sebagian besar ditentukan oleh 

keadaan, ditekan oleh perasaan tertentu yang sedang menonjol pada saat 

tersebut. Bagaimana kita berpikir sewaktu kita merasa romantic akan betul-

betul berbeda dengan bagaimana kita berprilaku jika kita sedang marah atau 

ditolak. Dalam mekanika emosi, setiap perasaan mempunyai repertoar pikiran, 

reaksi, bahkan ingatanya sendiri-sendiri. Repertoar yang ditentukan oleh 

keadaan menjadi paling menonjol dalam momen-momen dengan intensitas 

emosi yang tinggi.
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3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosional

Perkembangan kecerdasan emosional tidak sama perkembanganya

dengan kecerdasan intelektual. Kecerdasan emosional dapat berkembang tanpa 

melihat waktu dan usia, namun seiring berjalanya waktu kecerdasan emosional 

dapat terus meningkat selagi seseorang tersebut terus mampu untuk 

mengembangkan dirinya untuk menjadi lebih baik.

Adapun beberapa factor yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan 

emosional yaiti:

a. Perkembangan emosi

Emosi adalah perasaan yang tidak menyenangkan seperti marah, 

depresi, kecemasan, pesimis, dan kesepian atau segala hal yang 

mempengaruhi proses berpikir seseorang. Emosi ada yang mengarah pada 

hal negative dan ada yang mengarah hal yang positif.

Emosi yang positif dapat meningkatkan kekuatan otak, keberhasilan 

dan kehormatan diri.29 Namun jika emosi negative akan dapat menjadikan 

seseorang berbuat diluar kesadarannya untuk mengekpresikan rasa emosional 

dalam dirinya yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak menyenangkan bagi 

dirinya.

Jika hal tersebut yang terjadi pada psikologis siswa remaja yang dalam 

keadaan jiwanya terguncang, labil, dalam mengelola emosinya, tak akan 

dapat mempengaruhi perkembangan kecerdasan emosionalnya. Usia siswa 
                                                

29 Bobbi De Porter dan Mike Hernacki, Ibid, hlm 41
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SMA adalah masa mencari identitas maka emosi itulah yang dikatakan 

kecerdasan emosi. Setiap perasaan mempunyai nilai dan makna yang 

diharapkan dalam terciptanya keselarasan antara perasaan dan nalar (cara 

berpikir) serta lingkungan. Bila perasaan itu ditekan akan tercipta kebosanan 

dan jarak, jika tidak dikendalikan atau terlalu ekstra terlebih pada suatu 

perasaan itu terjadi maka menjadi sumber penyakit seperti depresi berat, 

cemas yang berlebihan amarah yang meluap-luap atau gangguan kesehatan 

lain dan gangguan emosi lain berlebihan sehingga mematikan rasa dan cara 

berpikir seseorang yang seharusnya memiliki kecerdasan intelektual tinggi 

(cerdas) secara otomatis perkembangan emosi akan berpengaruh pada sikap 

siswa dan pada prestasi siswa disekolah.

Pengaruh emosi negative juga dapat mempengaruhi kegiatan otak. 

Perasaan cemas, dapat menghambat kinerja otak sehingga siswa mengalami 

kesulitan untuk belajar. Emosi negative tersebut mengganggu konsentrasi 

dan kejernihan fikiran yang mengakibatkan kapasitas sarat untuk berpikir 

rasional mengecil. Situasi ini mengakibatkan otak tidak dapat mngakses 

keterampilan berfikir tinggi yang dikenal dengan istilah down shifting. Yaitu 

merupakan tanggapan psikologis yang dapat menghentikan proses belajar 

mengajar saat itu dan setelah itu.

Sehingga jika dalam diri anak telah tertanam emosi-emosi positif 

dalam diri siswa akan lebih terampil dalam memusatkan 

perhatian/konsentrasi, kreatif, dapat memotivasi diri, berhubungan lebih baik 
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dengan orang lain dan termpil menenangkan diri sendiri pada saat marah, 

sedih tau depresi, sehingga mereka dapat berada dalam situasi-situasi yang 

lebih baik disekolah yang menuntut kerja akademis.

b. Pertumbuhan Otak dan Cara Kerja Otak

Otak manusia, dengan berat kurang lebih satu setengah kilogram yang 

terdiri atas sel-sel dan cairan saraf, kurang lebih berukuran tiga kali ukuran 

otak kerabat-kerabat paling dekat kita dalam evolusi yang primate tapi bukan 

manusia.

Otak manusia merupakan organ yang sangat berkembang sehingga ia 

dapat mempelajari dirinya sendiri. Jika dirawat oleh tubuh yang sehat dan 

lingkungan yang menimbulkan rangsangan, otak yang berfungsi dapat tetap 

aktif selama lebih dari seratus tahun.

Menurut ilmuan peneliti otak, Dr. Marian Diamond menyatakan bahwa 

pada umur berapapun sejak lahir hingga mati adalah mungkin untuk 

meningkatkan kemampuan mental anda melalui rangsangan lingkungan.30

Semakin otak manusia terangsang dengan aktivitas intelektual dan interaksi 

lingkungan, semakin banyak yang dibuat antara sel-sel.

Tiga bagian otak manusia juga dibagi menjadi belahan kanan dan 

belahan kiri. Yang lebih kenal dengan otak kanan dan otak kiri. Masing-

masing otak bertanggung jawab terhadap cara berfikir, dan mempunyai 

                                                
30 Bobbi de Porter dan Mike Hernacki, Op. Cit, h. 36
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spesialisasi dalam kemampuan-kemampuan tertentu walaupun ada 

persilangan dan interaksi antara kedua sisi.

Adapun cara berfikir otak kanan adalah sebagai berikut:

1. Bersifat acak

2. Tidak teratur

3. Intuitif 

4. Holistik

Cara berfikirnya sesuai dengan cara-cara untuk mengetahui yang 

bersifat nonverbal seperti perasaan dan emosi, kesadaran yang berkenaan 

dengan perasaan (merasakan kehadiran suatu benda atau orang), kesadaran 

special, pengenalan bentuk dan pola, music, seni, kepekaan warna, kreativitas, 

dan visualisasi.

Sedangkan cara berfikir otak kiri adalah sebagai berikut:

1. Logis

2. Sekuensial 

3. Linear 

4. Rasional

Sisi ini sangat teratur. Walaupun berdasarkan realitas, ia mampu 

melakukan penafsiran abstrak dan simbolis. Cara berfikirnya sesuai untuk 

tugas-tugas teratur ekspresi verbal, menulis, membaca, asosiasi auditorial, 

menempatkan detail dan fakta , fonetik, serta simbolisme.
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Orang yang dapat memanfaatkan kedua belahan otak ini cenderung 

seimbang dalam setiap aspek kehidupan mereka. Belajar terasa sangat mudah 

bagi mereka karena mereka mempunyai pilihan untuk menggunakan bagian 

otak yang diperlukan dalam setiap pekerjaan yang dihadapi.

4. Kecerdasan Emosional dalam Pendidikan Islam

Dalam pendidikan agama islam, kecerdasan emosional adalah 

pendidikan yang mendapat perhatian utama. Hal ini seperti diungkapkan oleh 

para pakar pendidikan bahwa tujuan pendidikan islam adalah pribadi yang 

berakhlak.

Ahmad D. Marimba juga mengungkapkan bahwa pendidikan islam 

adalah bimbingan jasmani dan rohani menuju terbentuknya kpribadian utama 

menurut hokum-hukum islam. Seperti itu juga diungkapkan oleh Saefudin

Anshari yang dikutip oleh Abudin Nata bahwa pendidikan islam adalah proses 

bimbingan (pimpinan, tuntutan, usulan) oleh subyek didik terhadap 

perkembangan jiwa(pikiran, perasaan, dan kemauan serta intuisi dan lain 

sebagainya) dan raga obyek dengan bahan-bahan materi metode tertentu 

dengan alat perlengkapan yang ada kea rah terciptanya pribadi tertentu disertai 

evaluasi sesuai dengan ajaran islam.31

Berbagai pendapat di ats menunjukan bahwa pendidikan islam selain 

berupaya membina kecerdasan intelektual, ktrampilan dan raganya, namun 

                                                
31 Abudin Nata, Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di 

Indonesia, Penerbit Kencana, Bogor, 2003, hlm. 52



45

juga membina jiwa dan hati nuraninya. Sehingga dalam mengembangkan 

kecerdasan emosional, guru dan orang tua memiliki peranan penting.

Salovey menempatkan kecerdasan pribadi dalam definisi kecerdasan 

emosional yang dicetuskannya, seraya memperluas kemampuan ini menjadi lima 

wilayah utama. Adapun wilayah utama tersebut adalah sebagai berikut:

1) Mengenali emosi diri

Kesadaran diri (mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi) 

merupakan dasar keserhadaan emosional. Orang yang mempunyai 

keyakinan yang lebih tentang perasaanya adalah pilot yang andal bagi 

kehidupan mereka, karena mempunyai kepekaan lebih tinggi akan 

perasaan mereka yang sesungguhnya atas pengambilan keputusan-

keputusan pada masalah pribadi. Sebagai seorang muslim idealnya segala 

sesuatu perbuatan yang dialakukan adalah semata-mata karena Allah dan 

yakin bahwa kesuksesan akan terwujud jika kita berusaha dan berdo’a 

hanya kepada Allah SWT.

2) Mengelola emosi

Menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan pas adalah  

kecakapanya yang bergantung pada kesadaran diri. Orang-orang yang 

buruk kemampuanya dalam ketrampilan ini akan terus menerus bertarung 

melawan perasaan murung, ataupun menahan amarah.

Perasaan murung, sedih, ataupun cemas yang tumbuh dalam jiwa 

seseorang merupakan suatu hal yang buruk. Menurut Dale Carnegie 
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menyatakan bahwa penyakit emosi yang disebut cemas adalah suatu 

penyakit yang menjadi pembunuh melebihi penyakit cacar.32 Pendapat ini 

dikutip oleh Muhammad Al-Ghozali penulis buku yang berjudul 

Mengubah Takdir Mengubah Nasib.

Dalam islam pengendalian diri diajarkan oleh Islam dengan cara 

berpuasa, seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 

ayat 183 yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas 

kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu 

agar kamu bertaqwa.

3) Memotivasi diri sendiri

Menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan adalah hal yang sangat 

penting dalam kaitan untuk memberi perhatian untuk memotivasi diri 

sendiri dan menguasai diri sendiri dan untuk berkreasi. Kendali diri 

emosional menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan 

hati adalah landasan keberhasilan dalam berbagai bidang. Mampu 

menyesuaikan diri dalam “flow” memungkinkan terwujudnya kinerja 

yang tinggi dalam segala bidang. Orang-orang yang memiliki ketrampilan

ini cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam hal apapun yang 

mereka kerjakan.

Ada 3 tips yang dapat membantu dalam membangkitkan motivasi yaitu:

                                                
32 Muhammad Al-Ghozali, Mengubah Takdir Mengubah Nasib, ( Bandung: Jabal, 2005), h. 

37
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a. Munculkan harapan

Agar seseorang memiliki semangat yang menggebu sehingga ia mampu 

berbuat sesuatu adalah adanya kemampuan memunculkan harapan.33

b. Mengenal Allah

Orang yang memiliki harapan, akan mampu berjuang untuk mencapai 

tujuan harapanya. Ia akan memiliki daya tahan yang luar biasa, kesabaran 

yang lebih prima dan akhlak yang mulia. Inilah sebenarnya yang 

dibutuhkan oleh umat islam. Semua sikap ini akan membuat kita lebih 

tangguh, lebih tahan, lebih mampu berbuat sesuatu sehingga timbul 

harapan. Harapan yang ini biasanya sangat besar ketika orang tersebut 

mengenal Allah dan agamanya-Nya yang benar.

c. Membersihkan hati

Hati merupakan organ yang penting dalam tubuh manusia. Hati adalah 

qalb. Yang ada dalam hati adalah hal-hal yang bersifat rohani, rabbani-

non indrawi yang tersimpan dalam nurani manusia34 hati adalah tempat 

bersemayanya iman, takwa, ihsan, dzikir, cinta, tentram. Ia juga tempat 

bersemayam kekufuran, nifak, riya’ dengki, iri, beni, cemas. Hal ini 

terdapat surat Asy-Syamsi ayat 8-10 yang artinya Dan Allah 

mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan, 

                                                
33 Abdullah Gymnastiar, Aku Bisa; Manajemen Qalbu untuk Melejitkan Potensi, (Bandung:

Khas MQ, 2005), h. 42
34Husein Syabatah, Menejemen Hati; Antara Kerasnya Do’a dan Lembutnya Istighfar,

Pustaka Al- Kautsar, 2003, h. 22
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sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan 

sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya.

5. Mengenali emosi orang lain

Kemampuan mengenali emosi orang lain kesadaran emosional dalam bentuk 

empati. Ketrampilan ini merupakan ketrampilan bentuk dasar seseorang dalam 

bergaul. Orang yang empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal social yang 

tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan atau dikehendaki 

orang lain. Rasulullah adalah sosok hidup yang memiliki empati sangat baik. 

Kepandaianya dalam menunjukan empati ditampakan dalam prilaku beliau 

yang dalam beberapa hal tertentu lebih mengutamakan orang yang sedang 

berproses mengenal islam, disbanding dengan sahabat-sahabat pendukung islam 

sendiri, seperti dalam membagi harta rampasan perang, dimana Shafwan yang 

masih kafir telah persenjataan, maka Rasulullah memberinya bagian seratus 

unta. Empati yang ditunjukan nabiyullah inilah yang akhirnya meluluhkan hati 

Shafwan untuk masuk islam, setelah melalui proses yang cukup panjang. 

Beginilah Shfwan menuturkan perasaanya,” sungguh Rasulullah SAW telah 

memberiku pada hari peristiwa Hunain ini padahal dia adalah orang yang paling 

aku benci, dan dia terus memberiku hingga aku menjadi manusia yang paling 

aku cintai.35

                                                
35 Ahmad Al-Jada’, Meneladani Kecerdasan Emosi Nabi sei I, ( Jakarta: Pustaka Inti, 2004), 

h. 66
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6. Membina hubungan

Seni membina hubungan, sebagian besar, merupakan ketrampilan mereka 

dalam mengelola emosi orang lain. Ada tiga bentuk cara cerdas yang 

merupakan bentuk dari ketrampilan emosional yaitu baik sangka (Khusnuzhan), 

amanah (integritas), dan silahturahim (menjalin tali kasih).36 Tali karakter ini 

merupakan modal dan sarana bagi seseorang untuk menciptakan hubungan 

saling menyenangkan sesame manusia. Ketrampilan ini menunjang popularitas, 

kepemimpinan, dan keberhasilan antarpribadi.

Emotional Intellegence sangat tergantung pada proses pelatihan dan 

pendidikan yang kontinu. Kekurangan-kekurangan dalam ketrampilan 

emosional dapat diperbaiki sampai ke tingkat yang setinggi-tingginya dimana-

mana masing wilayah menampilkan bentuk kebiasaan dan proses belajar 

mengajar sama pentingnya dengan petunjuk mempelajari matematika dan 

membaca.37 Selain itu guru harus mengajarkan ketrampilan emosional seperti 

pengendalian dorongan hati, menangani amarah, menemukan pemecahan 

kreatif bagi kesulitan remaja, kemudian guru juga dituntut untuk dapat 

mengadaptasikan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah dengan pelajaran 

ketrampilan emosional dan guru juga harus mempergunakan konsep pendidikan 

                                                
36 Muhammad Wahyuni Nafis, 9 jalan untuk Cerdas Emosi dan Cerdas Spiritual, , (Jakarta: 

Hikmah, 2006), h. 185
37 Daniel Golemen, Op. Cit, h. 372
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afektif terbalik yakni bukan mempergunakan perasaan untuk mendidik 

melainkan mendidik perasaan itu sendiri dalam diri siswa.38

Pembinaan seperti ini sepintas terlihat biasa-biasa saja, sama sekali tidak 

kelihatan sebagai sesuatu pemecahan terhadap masalah besar yang merka 

tangani. Tetapi ini terutama karena seperti mendidik anak di rumah, pelajaran 

itu diberikan sedikit demi sedikit tetapi gambling, secara teratur dan selama 

periode beberapa tahun terus menerus. Dengan demikian pelajaran emosional 

menjadi tertanan, bila suatu pengalaman diulang brkali-kali, otak memikirkanya 

sebagai jalur-jalur yang diperkuat, kebiasaan-kebiasaan saraf yang dirasakan 

digunakan pada saat-saat sulit, frustasi, sakit hati. Dan meskipun bahan sehari-

hari dalam pelajaran ketrampilan emosional itu sendiri tampak sederhana, 

hasilnya manusia yang bertempramen baik jauh lebih penting bagi masa depan 

siswa.

7. Pentingnya Kecerdasan Emosional untuk Kehidupan Siswa

IQ dan kecerdasan mosional bukanlah ketrampilan-ketrampilan yang saling 

bertentangan, melainkan ketrampilan yang sedikit terpisah, dan idealnya 

seseorang memiliki keduanya ditentukan oleh kedua factor tersebut. 

Intelektualitas tak dapat bekerja dengan sebaik-baiknya tanpa kecerdasan 

emosional. Sifat yang saling melengkapi antara sistem limbic dengan 

neokorteks, amigdala dengan lobus-lobus prefrontal, bearti masing-masing 

                                                
38 Ibid, h. 372-375
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adalah pasangan-pasangan ini berinteraksi dengan baik, kecerdasan emosional 

akan bertambah demikian juga kemampuan intelektual.

IQ yang tinggi tidaklah menjamin kesejahteraan, gengsi atau kebahagiaan 

hidup. Kehidupan emosional merupakan wilayah yang sama pastinya dengan 

matematika dan membaca, dapat ditangani dengan ketrampilan yang lebih 

tinggi atau lebih rendah, dan membutuhkan seperangkat keahlian tersendiri. 

Kecakapan seseorang dalam keahlian emosional sangatlah penting untuk 

memperoleh gambaran mengapa seseorang bisa berkembang dalam kehidupan 

sementara orang lain dengan kecerdasan yang sama mengalami kemandekan.

Orang yang memiliki kecakapan emosional, yang mengetahui dan 

menangani perasaan mereka sendiri dengan baik, dan yang mampu membaca 

dan menghadapi perasaan orang lain dengan efektif, memiliki keuntungan 

dalam setiap kehidupan, entah itu dalam hubungan asmara dan persahabatan 

atau dalam menangkap aturan-aturan tak tertulis yang menentukan keberhasilan 

dalam politik organisasi. Orang yang dengan ketrampilan emosional yang 

berkembang baik, bearti kemungkinan besar ia akan bahagia dan berhasil dalam 

kehidupan menguasai kebiasaan pikiran yang mendorong produktivitas mereka, 

orang yang tidak dapat menghimpun kendali terhenti atas kehidupan 

emosionalnya akan mengalami pertarungan batin yang merampas kemampuan 

mereka untuk memusatkan perhatian pada pekerjaan dan memiliki pikiran yang 

jernih.
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C. Upaya Guru Dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional

Kecerdasan emosional bukanlah pelajaran yang sekali diberikan secara 

langsung bisa. Kecerdasan emosional merupakan pelajaran kehidupan yang 

tergantung dari proses pendidikan dan pelatihan yang terus menerus. Dalam 

ketrampilan emosional dapat selalu diperbaiki sampai tingkat yang setinggi-tingginya 

yang setiap orang menampilkan bentuk kebiasaan dan respon dengan upaya yang 

tepat dan dapat dikembangkan sehingga dalam upaya mengembangkan kecerdasan 

emosional menuntut guru untuk dapat memusatkan perhatian pada jalinan emosi 

dalam kehidupan seorang siswa. Dalam hal ini seorang guru harus memusatkan 

perhatian dengan jalinan emosi terhadap siswa dalam proses belajar mengajar.

Yang dapat dilakukan guru dalam hal ini adalah berbicara tentang masalah yang 

betul-betul terjadi dialami oleh siswa seperti sakit hati karena dikecewakan orang 

lain, iri hati, perselisihan yang memuncak yang menjadi penyebab perkelahian di 

sekolah, dan yang lainya. Karena dalam proses belajar mengajar, kemahiran emosi 

sama pentingnya dengan petunjuk mempelajari matematika atau membaca. 

Maksudnya adalah dalam mempergunakan emosi tidak hanya teori namun juga 

membutuhkan latihan yang terus menerus.

Selain menurut guru untuk memusatkan perhatian kepada jalinan emosi siswa, guru 

juga harus mengajarkan ketrampilan emosional, seperti pengendalian dorongan hati, 

menangani amarah, menemukan pemecahan kreatif bagi kesulitan dalam pergaulan 

yang dialami oleh siswa.
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Menagajarkan ketrampilan emosional seperti pengendalian dorongan hati, 

menangani amarah, menemukan pemecahan kreatif bagi kesulitan yang dialami siswa

adalah hal penting yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Dalam hal ini, dalam 

proses belajar mengajar dapat menyentuh efektif siswa. Yang dapat diberikan dalam 

pelajaran ini adalah materi pengendalian diri, nafsu, dan emosi (yang semuanya 

identik). Pengendalian diri adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Mengetahui diri 

sendiri yang dimaksudkan disini bukanlah diri yang bersifat fisik, seperti tinggi 

badan, warna kulit, dan sebagainya tetapi berkenaan dengan fenomena-fenomena 

kesendirian. Mengetahui diri sendiri mengetahui potensi-potensi dan kemampuan 

yang dimiliki diri sendiri, mengetahui kelemahan-kelemahan dan juga perasaan dan 

emosi, mengekspresikan, mengendalikan dan juga mengkomunikasikan dengan pihak 

lain. Dan yang lebih mendalam lagi adalah kemampuan untuk menemukan visi dan 

tujuan hidup secara substansial.

Usaha guru dalam mengembangkan kecerdasan emosional berikutnya adalah 

dengan guru dapat mengadaptasikan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah 

dengan pelajaran emosi. Artinya di sini guru dituntut untuk dapat menyampaikan 

suatu pelajaran kepada siswa mengenai satu pokok bahasan yang dapat diambil 

maknanya untuk kehidupan diri siswa. Dengan kata lain, guru jangan menyampaikan 

materi suatu pelajaran hanya sebatas mentransfer ilmu, tetapi lebih dari itu, guru 

harus dapat menyampaikan hubungan suatu pelajaran dengan kebutuhan dan 

maknanya dalam kehidupan sehari-hari siswa. Sebagai contoh guru menyampaikan 
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pelajaran berhitung, guru tidak sebatas mengajarkan berhitung namun juga harus 

dapat mengajarkan siswa untuk dapat memperhitungkan sesuatu dalam kehidupanya.

Usaha berikutnya adalah guru harus mempergunakan pendidikan afektif 

terbalik. Dalam hal ini bukan guru yang mempergunakan perasaan dalam proses 

belajar mengajar namun lebih dari itu yakni mendidik perasaan siswa itu sendiri. 

Yang dapat dilakukan guru adalah dengan mengajarkan siswa melakukan 

perencanaan tentang makna kehidupan dalam diri siswa.

Dalam mendidik perasaan siswa, bisa dilakukan melalui salah satu pelajaran 

yang dilakukan dengan metode diskusi. Dalam diskusi atau musyawarah adalah 

sarana efektif untuk mengeluarkan semua beban psikologis agar mendapat respon, 

kritik, dan atau persetujuan orang lain. Dalam musyawarah, siswa mendapatkan 

kesempatan belajar untuk mengaktualisasikan diri, mengungkapkan gagasan, 

pendapat dan sikap bahkan antipatinya dengan cara yang bisa didengarkan orang lain. 

Dalam musyawarah juga menunjukan setiap siswa mengembangkan empati terhadap 

orang lain, karena dalam forum itu memang harus menyiapkan diri untuk beada 

pendapat dan tentunya beda kecendrungan dan bahkan kpribadian, namun memiliki 

satu tujuan yang sama, yakni menyelesaikan semua masalah yang timbul dengan cara 

saling memahami, membuat kesepakatan bahkan kesepakatan untuk tidak sepakat. 

Dengan diskusi sesungguhnya siswa belajar tentang cara terbaik dalam 

menyelesaikan problema hidupnya sendiri. Emosinya menjadi matang dan terkendali, 

karena mereka bisa menyalurkan semua bentuk ketidaksepakatan atau sikapnya 

dalam model artikulasi yang argumentatif, yang pada giliranya ia akan mengenal 
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secara baik, siapa dirinya, atau yang biasa disebut kecerdasan intrapersonal, 

pengetahuan tentang diri sendiri. Begitu juga ia akan mengenal orang lain, melalui 

presentasi pemikiran sikap dan respons yang muncul dalam musyawarah, maka 

kecerdasan interpersonal pun dapat berkembang pesat.

Dari beberapa usaha guru PAI di atas, upaya tersebut dapat menjadi sarana 

untuk mengembangkan ketrampilan emosional siswa yang meliputi: kemampuan 

untuk mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan 

memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri 

sendiri dan membina hubungan dengan orang lain dapat berkembang secara 

maksimal sesuai dengan kodisi usia siswa SMA. Dengan usaha tersebut diharapkan 

agar siswa dapat mengendalikan emosinya sesuai dengan keadaan sehingga akan 

dapat bermanfaat untuk dirinya dikehidupanya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui suatu dengan 

langkah-langkah sistematis. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau 

teknis yang dilakukan dalam proses penelitian.1 Penelitian adalah semua kegiatan 

pencaharian, dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk 

mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk 

mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi.2

Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode 

penelitian adalah cara atau jalan yang digunakan dalam proses penelitian untuk 

mendapatkan fakta-fakta baru dan prinsip-prinsip baru sehingga penelitian yang 

diinginkan dapat tercapai.

B. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 

lapangan yaitu penelitian terhadap suatu kancah kehidupan atau lapangan 

kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data dan informasi 

tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek 

                                                
1 Mardalis, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 24.
2 S. Margono, Op.Cit. h. 1.
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penelitian.3 Penulis dalam penelitian ini langsung terjun ke lapangan atau 

dilakukan di sekolah SMA Negeri 1 Palas Lampung Selatan melalui 

observasi, interview, dan dokumentasi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif dimana 

prosedur penelitian ini manghasilkan data derskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.4 Penelitian 

kualitatif bersifat deskriptif artinya hasil eksplorasi atas subjek penelitian atau 

para partisipan melalui pengamatan dengan semua variannya, dan wawancara 

harus dideskripsikan dalam catatan lapangan, catatan wawancara, catatan 

pribadi, catatan metodologis, dan catatan teoritis.5

Selain itu penelitian kualitatif bersifat holistik integratif artinya 

penelitian kualitatif tidak membagi atau memecah menjadi variabel atau 

sejumlah variabel, karena penelitian ini melihat realitas dalam keseluruhannya 

yang kompleks. Atas dasar sifat-sifat penelitian di atas maka dalam penelitian 

ini akan digambarkan “Bagaimana Upaya Guru Pendidikan Agama Islam 

Dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Peserta Didik Kelas XI di 

SMA N egeri 1 Palas Lampung Selatan?” 

                                                
3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek (Yogyakarta: Rineka Cipta, 

1993), h. 56.
4 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 36.
5 Nusa Putra, Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 71.
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C. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini yang akan menjadi instrumen utama adalah peneliti 

sendiri. Namun selanjutnya setelah fokus menjadi jelas peneliti akan 

mengembangkan instrumen penelitian guna melengkapi data dan 

membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan 

wawancara. 

Sumber Data

Sumber data merupakan darimana data dapat diproleh untuk diolah, oleh 
karena itu yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah guru pendidikan 
agama islam di SMA Negeri 1 Palas Lampung Selatan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka 

memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial-

keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan simbol-simbol 

tertentu) selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang 

diobservasi. Metode ini penulis gunakan sebagai metode pokok, yang 

digunakan untuk mencari data berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan.
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Jenis observasi yang penulis gunakan yaitu observasi non partisipan. 

Observasi non partisipan adalah jika orang yang mengadakan observasi tidak 

turut ambil bagian dalam peri kehidupan orang yang diobservasi.

2. Interview

Metode intervieu adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan 

menanyakan langsung kepada informan, seseorang yang memiliki otoritas 

atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah.6

Dalam kesempatan ini pula bahwa interview adalah suatu proses tanya jawab 

lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu 

dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendirinya. 

Suaranya merupakan alat pengumpul data informasi langsung tentang 

beberapa jenis data sosial yang terpendam (laten) maupun yang 

memanifestasi.7 Dalam melakukan wawancara ada dua prosedur yaitu :

a. Wawancara bebas (wawancara tak terpimpin) adalah proses wawancara 
dimana intervieu tidak sengaja mengarah tanya jawab pada pokok-pokok 
persoalan dari fokus penelitian.

b. Wawancara terpimpin adalah kombinasi antara wawancara bebas dan 
wawancara terpimpin, jadi dalam wawancara hanya memuat pokok-pokok 
masalah yang diteliti selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung 
mengikuti situasi pewawancara apabila menyimpang dari pokok persoalan 
yang akan dibahas.8

Dalam penelitian ini, digunakan bebas terpimpin yaitu pada saat tanya 

jawab, penulis berpedoman pada kerangka pertanyaan yang telah disiapkan 

                                                
6 Sutrisno Hadi, Metodologi Research I (Yogyakarta: Andi Ofset, 1999), h. 158.
7 Ibid, h. 55.
8 Cholid Narbuko dkk. Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 83-84.
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dan kepada responden diberi keleluasaan dan kebebasan dalam 

memngemukakan argumentasinya. Interview ini ditujukan kepada Guru PAI 

untuk memperoleh data mengenai prinsip-prinsip dan pendekatan dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik dan upaya guru PAI 

dalam mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik.

3. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi adalah “Mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan transkip buku, surat kabar/majalah, prasasti, 

notulen rapat, buku agenda dan lainnya”.9

Dari beberapa metode pengumpulan data tersebut, sebagai metode 

pokok penulis menggunakan observasi sedangkan metode penunjang adalah 

interview dan dokumentasi.

E. Metode Analisa Data

Menganalisa data dapat diartikan dengan menguraikan dan menjelaskan 

data sehingga data tersebut bermaksa dan dipahami serta dapat ditarik pengertian 

secara umum (kesimpulan). Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan 

yang diharapkan peneliti, kemudian melakukan analisis data.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian deskriptif yang 

menitik beratkan pada penelitian kualitatif dan digunakan karena penelitian 

                                                
9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rinneka 

Cipta, 1993), h. 234.
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menggunakan kualitas analisis dan bukan pada kekuatan data-data yang bersifat 

statistik, dan untuk menyimpulkan penulis menggunakan cara berfikir induktif.

Menurut Sutrisno Hadi bahwa dalam berfikir induktif orang berlandaskan 

pada pengetahuan-pengetahuan yang khusus, fakta-fakta yang unik, dan 

merangkaikan fakta-fakta khusus tersebut menjadi suatu pemecahan yang 

bersifat umum, konklusi yang dapat ditarik dari cara berfikir ini menempuh jalan 

induktif.10

Merujuk pengertian di atas, berfikir induktif adalah cara berfikir yang 

berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dan khusus, 

kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. Dengan kata lain bahwa cara 

berfikir induktif adalah suatu proses analisis yang bertitik tolak dari hal atau 

peristiwa yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang yang 

lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 11

Selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan ulang terhadap data. Pada 

tahap ini mulai melakukan pengkodean terhadap data. Pengkodean biasanya 

                                                
10 Sutrisno Hadi, Op Cit, h. 2.
11 S. Margono, Op. Cit. h. 338.
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dilakukan pada tataran paragraf dari catatan kualitatif, namun bisa juga dari 

tataran kalimat. Paragraf atau kalimat yang berisi informasi yang mirip atau 

sama diberi kode yang sama.12

2. Data Display
Setelah data selesai direduksi maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Proses ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam 
mengkontruksi data kedalam gambaran utuh, dan untuk memeriksa sejauh 
mana kelengkapan data yang tersedia. Selanjutnya dalam mendisplay data 
selain dengan teks naratif, dapat juga berupa grafik, matrik, network, dan 
chart. Dengan mendisplaykan data maka  akan memudahkan peneliti untuk 
memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 
yang telah dipahami tersebut.13

3. Conculusion Drawing/Verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Hubernan adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan pada awal 

masih bersifat sementara yang akan berkembang setelah penelitian berada 

dilapangan sehingga hasil penelitian dapat berubah. Tetapi apabila kesimpulan 

awal yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan kosisten saat peneliti kembali kelapangan maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.14

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa conculusion 

drawing verification yaitu berawal dari data-data yang telah disimpulkan, 

akan tetapi masih bersifat remang-remang atau kabur kemudian setelah diteliti 

                                                
12 Nusa Putra, Op. Cit. h. 98.
13 Ibid. h. 341.
14 Ibid. h. 345.



63

lebih lanjut akan menjadi lebih jelas karena adanya data-data yang diproleh 

semakin banyak dan mendukung penelitian tersebut.

4. Triangulasi

Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai 

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik triangulasi 

ini berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda 

untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.15

                                                
15 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D,

(Bandung: Alfabeta, 2010), Cet 10,h.52.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Profil SMAN 1Palas Lampung Selatan

1. Sejarah Berdirinya

Sekolah menengah atas (SMA) Negeri 1Palas Lampung Selatan  yang di 

bangun di atas areal seluas 4500  m2. Lokasi SMA Negeri 1 Palas Lampung 

Selatan terletak Jl.Palas Aji No 39 , Lampung Selatan. SMA Negeri 1 Palas 

Lampung Selatan  ini terletak kurang lebih 50 Meter dari jalan.

2. Kondisi Demografis SMAN 1 Palas Lampung Selatan 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Palas merupakan lembaga 

pendidikan formal dibawah naungan Departemen Pendidikan Nasional yang 

terletak di Bandar Lampung yang berstatus Negeri.

Pada tahun ajaran 2015/2016 jumlah siswa 616 orang, guru dan pegawai 

berjumlah 80 orang. Adapun Demografis yang mendukung terlaksananya 

proses belajar mengajar (KBM) di SMAN 1 Palas Lampung Selatan  dengan 

jumlah perangkat sekolah:

Guru dan pegawai SMAN 1 Palas Lampung Selatan:

1. Kepala Sekolah : 1 Orang

2. Waka Kurikulum : 1 Orang

3. Waka kesiswaan : 1 Orang

4. Guru : 75 Orang

5. Penjaga Sekolah : 2 Orang

Jumlah : 80 Orang
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Untuk mengetahui lebih jelas lagin tentang SMAN 1 Palas Lampung Selatan  

berikut ini kami sajikan identitas SMAN 1 Palas Lampung Selatan :

1.  Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Palas Lampung Selatan 
2.  No. Statistik Sekolah : 201126002064
3.  Tipe Sekolah : A
4.  Alamat Sekolah : Jl. Palas Aji

: (Kecamatan) Palas
: (Kota) Kalianda
: (Propinsi) Lampung Selatan

5. Telepon/HP/Fax : (0721) 7479670
6. Status Sekolah : Negeri
7. Nilai Akreditasi Sekolah : 89,45 (Terakreditasi ”A”)
8.   NPSN               :   10807201
9. Kepemilikan Tanah : Pemerintah
10. Status Tanah : SHM
11. Luas Lahan/Tanah : 4500  m2

12. Luas Tanah Terbangun : 2.343  m2

13. Luas Tanah Siap Bangun : 1300 m2

14. Luas Lantai Atas Siap Bangun : -  m2.1

3. Visi dan Misi Sekolah SMAN 1 Palas Lampung Selatan 

a. Visi SMAN 1 Palas Lampung Selatan 

Mewujudkan siswa, guru, dan karyawan SMA Negeri 1 Palas Lampung 

Selatan  dalam penguasaan IPTEKS yang berlandaskan IMTAQ, budi 

pekerti luhur, dan berwawasan lingkungan.

b. Misi SMAN 1 Palas Lampung Selatan 

Berdasarkan Visi diatas, ini adalah Misi SMAN 1Palas Lampung 

Selatan  yang diharapkan dapat diwujudkan:

                                                          
1Observasi, SMAN 1 Palas Lampung Selatan,, tanggal 20 agustus2016
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a. Meningkatkan wawasan pengetahuan keagamaan yang didasari 

keimanan, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi 

pekerti luhur.

b. Melaksanakan pembelajaran secara intensif, terjadwal, efektif, dan efisien 

bagi guru dan siswa

c. Meningkatkan wawasan pengetahuan keagamaan yang di dasari 

keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

d. Melaksanakan pembelajaran secara intensif, terjadwal, efektif, dan efisien 

bagi guru dan siswa

e. Menumbuhkan semangat keunggulan pada warga sekolah dan 

membudayakan sikap peduli terhadap lingkungan hidup

f. Melengkapi dan memberdayakan media pembelajaran secara maksimal 

untuk meningkatkan prestasi akademis siswa

g. Menyelenggarakan program kegiatan kompetensi dan kompetisi bagi 

pengembangan profesi guru dan prestasi siswa

h. Menjalin kerjasama antara sekolah, orang tua siswa, Komite Sekolah, dan 

Stake Holder secara rutin

i. Melengkapi sarana kesenian dan  olah raga guna meningkatkan prestasi 

dalam bidang kesenian dan olahraga

j. Meningkatkan kualitas kegiatan ilmiah tim PIR/KIR ketingkat nasional 

dan internasional.
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4. Tujuan SMAN 1 Palas Lampung Selatan 

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut diatas, maka tujuan SMAN 1 Palas 

Lampung Selatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengamalan ajaran Agama yang dianutnya secara benar

2. Mempertahankan persentase kenaikan kelas dan kelulusan mencapai 

100%

3. Melaksanakan tata tertib sekolah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku warga sekolah 

4. Memantapkan program 6S dan 1T (Salam, Salimm, Sapa, senyum, 

Sopan, Santun, dan Toleransi).

5. Melahirkan generasi berprestasi yang mampu bersaing ditingkat Kota, 

Provinsi dan Nasional dalam pengembangan bakat dan minat 

ekstrakurikuler.

6. Menyelaraskan fasilitas yang telh dimilki sesuai dengan kemajuan 

globalitas perkembangan duniia pendidikan

7. Meningkatkan pelaksanaan 7K.

8. Membekali siswa dengan teknologi informasi (IT) agar mampu 

mengakses berbagaiin formasi secara positif melalui internet/ICT

5. Struktur Kepemimpinan SMA Negeri 1 Palas Lampung Selatan 

Struktur Kepemimpinan  SMAN 1 Palas Lampung Selatan  terdiri 

dari:
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1. Kepala Sekolah

Sekolah membawahi keseluruhan dalam lingkungan sekolah, jadi 

kegiatan yang ada di sekolah penanggung jawab pertama adalah kepala 

sekolah.

2. Kepala Tata Usaha

Kepala tata usaha bertugas melaksanakan ketata usahaan sekolah dan 

bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam kegiatan administrasi 

sekolah.

3. Wakil Kepala Sekolah

Wakil kepala sekolah mempunyai tugas membuat kepala sekolah baik 

urusan kedalam maupun keluar apabila kepala sekolah berhalangan.Untuk 

membantu kelancaran tugas kepala sekolah dibentuk wakil kurikulum yang 

bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah.

4. Guru

Sesuai dengan tugasnya menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar 

di sekolah yang bersangkutan serta membantu mengatasi kesulitan-

kesulitan dalam mata pelajaran.

5. Peserta Didik

Peserta didik yang dimaksud adalah mereka yang secara resmi menjadi 

peserta didik di SMAN 1 Palas Lampung Selatan, dan terdaftar dalam buku 

induk sekolah.
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Agar lebih mudah untuk dipahami struktur organisasi SMA Negeri 1 

Palas Lampung Selatan  sebagaimana tabel berikut:

6. Sarana dan Prasarana SMAN 1 Palas Lampung Selatan 

Sarana merupakan pendukung bagi kelangsungan pembelajaran di 

SMAN 1 Palas Lampung Selatan. Menurut data yang penulis peroleh, SMAN 

1 Palas Lampung Selatan memiliki sarana dan prasarana pendukung dalam 

melaksanakan pembelajaran sebagai berikut:

Kepala Sekolah
Drs.Rahmat Ansori

Komite Sekolah
Khoirul H,S.Pd

STAFF TU

Suci Harpengesti, S.Pd

Bendahara
Rohila S.Pd

Wali Kelas X
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K

,L,M,N,O

Wali kelas XII

A,B,C,D,E,F,

Wali Kelas XI

A,B,C,D,E,F,G

Dewan Guru

Penjaga Sekolah

Peserta Didik
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Tabel 2
Sarana dan Prasarana di SMAN 1 Palas Lampung Selatan

No Jenis Ruangan
Jumlah
(buah)

Ukuran
(pxl) m

Kondisi*) Keterangan

1 Ruang Kelas Baik
2 Perpustakaan 140 M2 Baik
3 Lab. IPA 238 M2 Baik
4 Lab. Komputer 72 M2 Baik
5 Multimedia 120 M2 Baik
6 PTD 88 M2 Baik
7 Ruang Kepala Sekolah 12 M2 Baik

8
Ruang Wakil Kepala 
Sekolah

9 M2 Baik

9 Ruang Guru 128 M2 Baik
10 Ruang Tata Usaha 54 M2 Baik
11 Ruang Tamu 9 M2 Baik
12 Gudang 9 M2 Baik
13 Dapur 9 M2 -
14 KM/WC Guru 12 M2 Sedang
15 5KM/WC Siswa 112 M2 Sedang
16 Ruang BK 63 M2 Baik
17 Ruang UKS 63 M2 Baik
18 Ruang PMR/Pramuka 63 M2 Baik
19 Ruang OSIS 63 M2 Baik
20 Tempat Ibadah 64 Baik
21 Ruang Ganti 63 Baik
22 Ruang Koperasi 35 M2 Baik
23 Hall/lobi -
21 Kantin 20 M2 Baik

22
Rumah Pompa/ Menara  
Air

500 Kb Baik

23 Bangsal Kendaraan 36 M2 Baik
24 Rumah Penjaga 5 M2 Baik
21 Pos Jaga 5 M2 Baik
Sumber data: Dokumentasi SMAN 1 Palas Lampung Selatan
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7. Kondisi Lingkungan Kerja SMAN 1 Palas Lampung Selatan 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Palas Lampung Selatan yang 

dipimpin oleh Drs. Rahmat Ansori, selaku kepala sekolah dan dibantu juga 

beberapa staf pengajar dan TU:

1. Waka Kurikulum dijabat oleh Drs. Ahmad Saputra

2. Waka kesiswaan dijabat oleh Hj. Fauziah Eryani,S.Pd

Dari awal berdiri hingga sekarang SMAN 1 Palas Lampung Selatan  

mengalami peningakatan baik itu dari seginkualitas maupun kuantitasnya. 

Sampai tahun ajaran 2015-2016 telah mencapai siswa 616 orang yang terbagi 

26 kelas

a. Kelas XII : 6

b. Kelas XI : 7

c. Kelas X : 13

Keterbatasan ruang bukan masalah dalam melaksanakan pembelajaran 

oleh sebab itu SMAN 1 Palas Lampung Selatan  membuka kelas pagi-siang.

8. Keadaan Siswa

Jumlah siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Palas 

Lampung Selatan  tahun ajaran 2015-2016 berjumlah siswa 616 orang dengan 

rincian sebagai beerikut:

1. Kelas XII : 127
a. XII A : 22
b. XII B : 21
c. XII C : 21
d. XII D : 21
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e. XII E : 21
f. XII F : 21

2. Kelas XI : 146
a. XI A : 20
b. XI B : 20
c. XI C : 20
d. XI D : 20
e. XI E : 23
f. XI F : 22
g. XI G : 21

3. Kelas X : 343
a. X A : 29
b. X B : 29
c. X C : 27
d. XD : 28
e. X E : 21
f. X F : 20
g. X G : 20
h. X H : 20
i. X I : 22
j. XJ : 21
k. X K : 21
l. X L : 20
m. X M : 21
n. X N : 19
o. X O : 21

Dari semua kelas diatas di SMAN 1 Palas Lampung Selatan  kelas 

yang melaksanakan pembelajaran dipagi hari yaitu: kelas XI dan XII, 

sedangkan seluruh siswa kelas X melaksanakan pembelajaran diwaktu siang2. 

Dan SMAN 1 Palas Lampung Selatan  memiliki rombel sebagai berikut:

                                                          
2Dokumentasi, SMAN 1 Palas Lampung Selatan  tahun 2015-2016
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Tabel 3
Jumlah Siswa Angkatan 2011-2016

Tahun Pendaftar
Kelas X Kelas XI Kelas XII

Jumlah

Siswa Rombel Siswa Rombel Siswa Rombel Siswa Rombel
2011/2012 548 96 5 85 4 60 3 241 12
2012/2013 519 100 5 96 5 89 5 285 15
2013/2014 318 120 6 100 5 96 5 316 16
2014/2015 303 147 7 127 6 120 6 394 19

Jumlah 419 343 15 147 7 127 6 616 26

Sumber data: Dokumentasi SMAN 1Palas Lampung Selatan 

9. Keadaan Guru

Tenaga pendidik sangat dibutuhkan dalam rangka memainkan peranannya 

dalam dunia pendidikan. Hal ini disadari sepenuhnya oleh SMAN 1 Palas 

Lampung Selatan. Adapun jumlah tenaga pengajar di SMAN 1 Palas 

Lampung Selatan  adalah sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4
Keadaan Guru SMAN 1 Palas Lampung Selatan

No Nama Gelar Jabatan Mengajar

1 Mintarso -
Kepala Perpustakaan 
(Merangkap Guru)

-

2 Suparjo - Tenaga Administrasi -
3 Idham Kholid S.Ag Guru Pendidikan Agama Islam, 

4 Novris S.E. Guru
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK), 

5 Bambang - Guru -

6 Eliyanti - Guru
Bimbingan dan Konseling 
(Konselor), 

7 Tri Hesti W S.Pd Guru Bahasa Inggris, 

8 Suslina - Guru
Ilmu Pengetahuan Sosial 
(IPS), 

9 Sondang Martina - Tenaga Administrasi -
10 Haryani S.Pd Guru Bahasa Indonesia, 
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11 Heny Suzana S.T Tenaga Administrasi -
12 Sri Maryani - Tenaga Administrasi -

13 Sumaini M.Pd Guru
Ilmu Pengetahuan Alam 
(IPA), 

14 Tri Handayani S.Pd Guru Seni Budaya, 
15 Yohanes Driyatno A.Md Guru Bahasa Inggris, 
16 Khairul H S.Pd Guru Bahasa Indonesia, 

17 Supariem - Guru
Ilmu Pengetahuan Sosial 
(IPS), 

18 Untung Setiawan S.Pd Guru
Pendidikan Jasmani dan 
Kesehatan, 

19 Fauziah Eryani M.Pd Guru Bahasa Indonesia, 

20 Rima Susiana M.Pd Guru
Ilmu Pengetahuan Alam 
(IPA), 

21 Suryani A S.Pd Guru
Muatan Lokal Bahasa 
Daerah, 

22 Muflih Rita Abdullah - Tenaga Administrasi -

23 Delnawati S.Pd Guru
Muatan Lokal Bahasa 
Daerah, 

24 Yulinaret S.Pd Guru Bahasa Indonesia, 

25 Redima Sihite S.Pd Guru
Ilmu Pengetahuan Sosial 
(IPS), 

26 Sumarni Tn - Guru
Bimbingan dan Konseling 
(Konselor), 

27 Siwi Ken Paransih S.Pd Guru Bahasa Inggris, 

28 Vina Dwiana Sari S.Pd Guru
Pendidikan Jasmani dan 
Kesehatan, 

29 Erwita - Guru Matematika, 

30 Nurnaningsih S.Kom Guru
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK), 

31 Zaid Jaya M.M.Pd Kepala Sekolah
Ilmu Pengetahuan Sosial 
(IPS), 

32 Lisnawati S.Pd Guru
Ilmu Pengetahuan Sosial 
(IPS), 

33 Yurdianingsih - Guru
Bimbingan dan Konseling 
(Konselor), 

34 Tenang Narima S.Pd Guru Bahasa Indonesia, 

35 Sapari S.Pd Guru
Ilmu Pengetahuan Sosial 
(IPS), 

36 Isngatin -
Tenaga 
Perpustakaan

-
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37 Jesaya S Barus - Tenaga Administrasi -
38 Suyanto - Guru -

39
Nurmawati Raden 
Saibun S.Pd Guru

Ilmu Pengetahuan Sosial 
(IPS), 

40 Yati - Tenaga Administrasi -
41 Siti Masruroh S.Ag Guru Pendidikan Agama Islam, 

42 Maya Trisia Wardani M.M. Guru
Ilmu Pengetahuan Alam 
(IPA), 

43 Etika Sari S.Pd Guru -
44 Farida S.Pd Guru -
45 Yustesi S.Pd.I Guru Pendidikan Agama Islam, 

B. Penyajian Data

Adapun secara garis besar upaya guru dalam mengembangkan kecerdasan 

emosional peserta didik.

a. Guru harus memusatkan perhatianya pada jalinan emosi dalam diri siswa.

b. Guru harus mengajarkan ketrampilan emosional.

c. Guru harus dapat mengadaptasikan pelajaran- pelajaran yang ada disekolah 

dengan pelajaran emosi.

d. Guru harus mempergunakan pendidikan afektif terbalik.

Adapun uraian upaya guru PAI dalam mengembangkan kecerdasan emosional 

peserta didik.

1. Guru harus memusatkan perhatianya pada jalinan emosi dalam diri siswa

Didalam pembelajaran yang harus dikembangkan kecerdasan emosional 

peserta didik guru PAI tidak hanya memberikan ajaran ilmu saja tetapi lebih 

baik guru harus berupaya memiliki tujuan pendidikan yang akan dicapai seperti: 

pengetahuan, keaktifan siswa dan berguna dalam kehidupan sehari- hari. Dsini 
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juga guru PAI harus lebih kreatif dalam membimbing dan memberikan 

pengarahan dalam mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik. Tujuan 

seorang guru dalam membentuk kpribadian yang utama. Hal ini sama dengan 

ketrampilan mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik. Dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional untuk proses pembelajaran dengan 

memperhatikan 3 aspek pendidikan yang diarahkan pada proses melakukan nilai 

kognitif sehingga timbul dorongan yang sangat kuat untuk mengamalkan dan 

mentaati ajaran dan nilai- nilai dasar agama telah terlaksanakan dalam diri 

siswa. Selain itu guru harus bisa mengajarkan dengan menghadirkan jiwanya 

bukan sekedar memberikan ilmu pengetahuan namun lebih baik guru itu juga 

dituntut mendidik dan memberikan perhatinya dengan kesabaran yang penuh 

kepada seluruh peserta didik. Dan guru juga harus mampu memahami perasaan 

peserta didiknya dan menciptakan hubungan interpersonal antara guru dan siswa 

secara harmonis. Guru juga memberikan kesempatan untuk melibatkan peserta 

didik didalam proses belajar mengajar. Menjadikan peserta didik untuk dihargai 

dan mengembangkan motivasi untuk ikut berpartisipasi dalam pembelajaran. 

Selain itu juga berbicara tentang masalah yang benar- benar terjadi yang dialami 

oleh peserta didik seperti, sakit hati karena dikecewakan orang lain , oleh sebab 

itu proses belajar mengajar. Kemahiran emosi sama pentingnya dengan petunjuk 

belajar matematika atau membaca maksudnya adalah dalam menggunakan 

emosi bukan hanya teori namun juga dibutuhkan latihan yang terus menerus. 

Selain itu juga guru memusatkan perhatian kepada jalinan emosi peserta didik, 
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harus mengajarkan ketrampilan emosional. Seperti pengendalian dorongan hati, 

menangani amarah, dan menemukan pemecahan kreatif bagi kesulitan dalam 

pergaulan yang dialami oleh peserta didik.

Berdasarkan hasil observasi dengan guru PAI selama 6 x pertemuan tentang 

materi pembelajaran atau masalah pribadi guru PAI harus menghubngkan materi 

pelajaran pendidikan agama islam dengan pelajaran yang lain. Harus melakukan 

rutin membaca Al-Qur’an sebelum pelajaran pendidikan agama islam dimulai. 

Dan guru juga mengembangkan motivasi untuk berpartisipasi dalam 

pembelajaran.3

Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa guru PAI telah berusaha mengembangkan kecerdasan emosional 

semaksimal mungkin supaya lebih baik.

2. Guru harus mengajarkan ketrampilan emosional

Untuk memberikan ketrampilan emosional seperti pengendalian dorongan 

hati, mengendalikan amarah, menemukan permasalahan kreatif bagi kesulitan 

yang dialami peserta didik adalah hal yang penting dapat dilaksanakan oleh 

seorang guru. Dalam semacam ini, didalam proses belajar mengajar dapat 

menyentuh efektif siswa. Yang dapat dijalani dalam pelajaran ini adalah materi 

pengendalian diri, nafsu, dan emosi ( yang semuanya identik). Pengendalian diri 

adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Pengendalian yang dimaksud adalah 

bukan hanya diri sendiri yang bersifat fisik, seperti tinggi badan, warna kulit, dan 
                                                          

3Wawancara kepada guru PAI Idham Kholid, dengan penulis, 15 febuari 2017.
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sebagainya tetapi berkenaan dengan pengetahuan kesendirian. Dalam mengetahui 

diri sendiri, adalah mengenai potensi- potensi dan kemampuan yang dimiliki diri 

sendiri, adalah kelemahan- kelemahan dan juga perasaan dan emosi. 

Mengekspresikan, mengendalikan dan juga mengkomunikasikan dengan pihak 

lain. Dan yang lebih penting lagi adalah kemampuan untuk menemukan tujuan 

hidup secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil observasi dengan guru PAI mengajarkan ketrampilan 

emosional dengan cara membina hubungan persahabatan, tata cara krama, 

bekerja dalam kelompok untuk menangani emosi dengan baik ketika 

berhubungan dengan orang lain. Guru PAI  juga memberikan ketrampilan 

emosional seperti, pengendalian dorongan hati, dan mengendalikan amarah. Dan 

menemukan pemecahan kreatif bagi kesulitan siswa, yang adadisekolah dengan 

pelajaran emosi, mempergunakan perasaan untuk mendidik tapi mendidik 

perasaan itu sendiri dalam diri peserta didik.4

Berdasarkan hasil observasi yang sayalakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa guru PAI telah berupaya mengembangkan kecerdasan emosional dengan 

cara pengendalian dorongan hati, menangani amarah,dan menemukan pemecahan 

kreatif dengan baik.

3. Guru harus dapat mengadaptasikan pelajaran PAI dengan pelajaran emosi

Dalam pembelajaran agama islam tentang kecerdasan emosional mendidik 

anak yang cerdas secara emosional dengan kemampuan mengenali emosi diri, 
                                                          

4Agung Dicky Ardinov, wawancara dengan penulis, 16 febuari 2017.
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mengelola emosi, memanfaatkan emosi secara produktif, empati dan 

kesanggupan membina hubungan menjadi bagian dari pendidikan agama 

islam.guru juga dituntut supaya dapat menyampaikan suatu pelajaran kepada 

peserta didik. Guru juga memberikan pelajaran berhitung, guru juga tidak hanya 

mengajarkan berhitung namun juga harus dapat mengajarkan peserta didik 

supaya dapat memperhitungkan sesuatu dalam kehidupannya.kecerdasan 

emosional di dalam ajaran islam lebih dekat dengan ajaran mengenai akhlak. 

Akhlak sebagai perangai / watak. manusia tidak lahir bersama dengan kelahiran 

manusia, tetapi akhlak juga di bentuk sepanjang hidup manusia.

Berdasarkan hasil observasi guru PAI mengadaptasikan pelajaran PAI 

dengan pelajaran emosi dengan cara mendidik anak dengan kemampuan 

mengenali emosi diri, mengelola emosi dan memanfaatkan emosi secara 

produktif. Dan guru PAI juga memberikan pelajaran berhitung. guru juga tidak 

hanya mengajarkan berhitung namun juga harus dapat mengajarkan peserta didik 

supaya dapat memperhitungkan sesuatu dalam kehidupannya5

Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, maka dapat disiimpulkan 

bahwa guru PAI telah berupaya mengembangkan kecerdasan emosional dengn 

baik.

4. Guru harus mempergunakan pendidikan afektif

Guru yang menggunakan perasaan dalam usaha belajar mengajar namun 

lebih dari itu seperti mendidik perasaan peserta didik itu sendiri. Yang dapat di 
                                                          

5 Idham Kholid, wawancara dengan penulis, 17 febuari 2017.
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kerjakan oleh guru adalah dengan mengajarkan peserta didik melakukan rencana 

tentang arti kehidupan dalam diri peserta didik.

Dalam mendidik perasaan peserta didik, bisa dilakukan melalui salah satu 

pelajaran yang di lakukan dengan metode diskusi. Dalam diskusi atau 

musyawarah adalah sarana efektif untuk mengeluarkan semua beban psikologis 

agar mendapat respon, kritik, atau persetujuan orang lain. Dalam musyawarah, 

peserta didik diberikan kesempatan belajar. Mengungkapkan gagasan pendapat 

dan sikap bahkan dengan cara yang bisa di dengarkan orang lain. Dalam 

musyawarah juga menunjukan setiap siswa mengembangkan empati terhadap 

orang lain. Karena dalam forum itu memang harus menyiapkan diri untuk 

berbeda pendapat dan tentunya beda kecenderungan dan kpribadianya. Namun 

memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan semua masalah yang timbul 

dengan cara saling memahami, membuat kesepakatan bahkan kesepakatan untuk 

tidak sepakat. Dengan diskusi sesungguhnya peserta didik belajar tentang cara 

terbaik dalam menyelesaikan masalah hidupnya sendiri. Emosinya menjadi 

matang dan terkendali, karena mereka bisa menyalurkan semua bentuk 

ketidaksepakatan atau sikapnya dalam model artikulasi yang argumentatif, yang 

pada giliranya ia akan mengenal secara baik, siapa dirinya, atau yang biasa 

disebut kecerdasan intrapersonal, pengetahun tentang diri sendiri. Begitu ia akan 

mengenal orang lain, melalui presentasi pemikiran sikap dan respon yang muncul 

dalam musyawarah, maka kecerdasan emosional pun dapat berkembang.
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Berbeda dengan pembelajaran intelektual dan ketrampilan, karena segi 

afektif sangat bersifat subjektif, lebih mudah berubah, dan tidak ada materi 

khusus yang harus dipelajari.Hal hal tersebut penggunaan metode mengajar segi 

kognitif dan ketrampilan.

Berdasarkan hasil observsi dengan guru PAI harus mempergunakan 

pendidikan afektif dengan beberapa model pembelajaran afektif 

a. Model konsiderasi 

Peserta didik didorong untuk lebih peduli, lebih memperhatikan orang lain, 

sehingga mereka dapat bergaul, bekerja sama dan hidup secara harmonis 

dengan orang lain.

b. Model pembentukan rasional

Dalam kehidupanya orang b erpegang pada nilai nilai sebagai standar bagi 

segala aktivitasnya.Mengidentifikasikan situasi dimana ada ketidakserasian 

atau penyimpangan tindakan.

c. Klarifikasi nilai

Merupakan pendekatan mengajar dengan menggunakan pertanyaan atau 

proses menilai dan membantu siswa menguasai ketrampilan menilai dalam 

bidang kehidupan yang kaya menilai.

d. Pengembangan moral kognitif

Perkembangan moral manusia berlangsung restrukturalisasi atau 

reorganisasi kognitif , yang berlangsung secara berangsur melalui tahap 

prakovensi, kovensi dan pasca konvensi.
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e. Model inondirektif

Para siswa memiiki potensi dan kemampuan untuk berkembang 

sendiri.Perkembangan pribadi yang utuh berlangsung dalam suasana 

permisif dan kondusif.

Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, maka dapat disiimpulkan 

bahwa upaya guru PAI dalam mengembangkan kecerdasan emosional 

dengan beberapa model pembelajaran afektif dengan baik.

Adapun secara garis besar kecerdasan emosional peserta didik.

a) Mengenali emosi diri sendiri

b) Mengelola emosi 

c) Memotivasi diri sendiri

d) Mengenali emosi orang lain

e) Membina hubungan

1. Mengenali emosi diri sendiri

Kesadaran diri ( mengenali perasaan sebagaimana perasaan itu terjadi )

Merupakan dasar keserdahanaan emosional. Orang yang mempunyai 

keyakinan yang lebih tentang perasaanya adalah seseorang yang andal 

bagi kehidupan mereka, karena mempunyai kepekaan lebih tinggi akan 

perasaan mereka yang sesungguhnya atas pengambilan keputusan-

keputusan pada masalah pribadi.jadi emosi adalah awal bukan hasil akhir 

dari kejadian atau peristiwa. Kemampuan kita mengendalikan dan 

mengelola emosi dapat membantu kesuksesan.
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Berdasarkan hasil observasi dengan guru PAI bahwa upaya guru 

dalam mengenali emosi kesadaran diri dan mempunyai keyakinan yang 

lebih tentang perasaanya dan mampu menyelesaikan apa yang dirasakan.

Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa upaya guru PAI telah berusahan dalam mengenali 

emosi diri dengan semaksimal mungkin supaya lebih baik.

2. Mengelola emosi

Menangani perasaan agar perasaan ini bisa terungkap dengan pas adalah 

kecakapanya yang bergantung pada kesadaran diri. Seseorang yang buruk 

kemampuanya didalam ketrampilan ini selalu melawan perasaan murung, 

menahan amarah. Sementara seseorang yang pintar dalam ketrampilan ini 

bisa bangun kembali dengan jauh lebih cepat dari turunnya dan 

keruntuhan dalam kehidupan. 

Berdasarkan hasil observasi dengan guru PAI bahwa upaya guru 

dalam mengelola emosi ada beberapa langkah yaitu:  menghargai emosi 

dan menyadari dukunganya kepada diri sendiri, berusaha mengetahui 

pesan yang disampaikan emosi, dan meyakini bahwa berhasil menangani 

emosi, dan dengan bergembira dapat mengambil tindakan untuk 

menanganinya.bahwa mengenali emosi itu adalah bentuk pengendalian 

diri yang paling penting diri kita..6

                                                          
6Wawancara kepada guru PAI Idham Kholid, dengan penulis, 21 febuari 2017.
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Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa upaya guru PAI telah berusahan dalam mengelola 

emosi diri dengan semaksimal mungkin supaya lebih baik.

3. Memotivasi diri sendiri

Menyusun emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan adalah hal yang

sangat penting dalam hubungan untuk memberi perhatian dan memotivasi 

diri sendiri dan menguasai diri sendiri dalam berkreasi. Menahan diri 

terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati adalah tempat 

keberhasilan .seseorang yang mempunyai ketrampilan ini cenderung jauh 

lebih produktif dan efektif dalam bentuk apapun yang dikerjakannya.

Berdasarkan hasil observasi dengan guru PAI bahwa upaya guru 

dalam memotivasi diri menahan diri terhadap kepuasan, menguasai diri 

untuk berkreasi. Dan munculkan harapan seseorang mempunyai semangat 

menggebu sehingga bisa berbuat sesuatu, mengenal allah seseorang yang 

memiliki harapan, bisa berjuang untuk mencapai harapanya, 

membersihkan hati merupakan orag yang penting dalam tubuh manusia.7

Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa upaya guru dalam memotivasi diri dengan 

memunculkan harapan, mengenal allah, dan membersihkan hati 

semaksimal mungkin dengan baik.

                                                          
7Wawancara kepada guru PAI Agung Dicky Ardinov dengan penulis, 23 febuari 2017.
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4. Mengenali emosi orang lain

Kemampuan mengenali emosi orang lain , kecerdasan emosional dalam 

bentuk empati. Ketrampilan ini juga merupakan bentuk dasar seseorang 

dalam bergaul. Seseorang yang berempati lebih bisa menangkap sinyal-

sinyal sosial yang tersembunyi. Ketrampilan ini membuat seseorang lebih 

efektif dalam berkomunikasi dengan orang lain.dan berusaha mengerti 

lebih dahulu sebelum di mengerti.ketrampilan ini merupakan dasar dalam 

berhubungan dengan seseorang secara efektif.

Berdasarkan hasil observasi dengan guru PAI dalam mengenali emosi 

orang lain dalam bentuk empati, berusaha mengerti lebih dahulu sebelum 

di mengerti.ketrampilan ini merupakan dasar dalam berhubungan dengan 

seseorang secara efektif.melakukan hubungan sosial untuk menumbuhkan 

rasa saling mengahargai, menghindari dari kesalahpahaman dan melatih 

kepedulian kepada orang lain.8

Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, maka 

dapatdisimpulkanbahwa guru PAI dalam mengelola emosi orang lain 

dengan cara berempati, mengerti dan saling merasakan perasaan 

seseorang, saling menghargai dengan baik.

5. Membina hubungan

Membina hubungan merupakan ketrampilan seseorang dalam mengelola 

emosi orang lain. Ada tiga cara betuk dari ketrampilan emosional yaitu: 
                                                          

8Wawancara kepada guru PAI Idham Kholid dengan penulis, 25 febuari 2017.
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amanah, berpikiran baik terhadap seseorang dan silahturahim. Hal ini 

merupakan modal atau sarana bagi seseorang untuk menciptakan 

hubungan saling menyenangkan sesama manusia.

Berdasarkan hasil observasi dengan guru PAI upaya guru dalam 

membina hubungan dengan cara berpikiran baik, amanah dan silaturahim 

merupakan modal atau sarana bagi seseorang untuk menciptakan 

hubungan saling menyenangkan sesama manusia.9

Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa guru PAI telah berusaha membina hubungan 

semaksimal mungkin supaya lebih baik lagi.

C. Analisis Data

Data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi telah disajikan sebelumnya, 

setelah data disajikan, data tersebut dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data juga 

berarti proses yang berkelanjutan selama penelitian berlangsung. Pendekatan yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasis telah disajikan 

sebelumnya, setelah data disajikan, data tersebut dapat dianalisis dan ditarik 

kesimpulan.

                                                          
9Wawancara kepada guru PAI Agung Dicky Ardinov dengan penulis, 27 febuari 2017
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Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data juga 

berarti proses yang berkelanjutan selama penelitian berlangsung. Pendekatan yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriftif kualitataif.

Dalam penelitian ini penulis memiliki analisis selama menjalankan penelitian 

di SMAN 1 Palas Lampung Selatan. Diantaranya mengembangkan kecerdasan 

emosional peserta didik dengan cara berupaya keras untuk tidak hanya mengajar 

dalam rangka mentransfer ilmu saja,guru juga melakukan rutinitas membaca Al-

Qur’an sebelum pelajaran PAI dimulai. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar 

siswa merasa diperhatikan dan di pedulikan oleh guru nya, dan siswa juga merasa 

bahwa dia memiliki orang yang dapat di percaya setelah orang tua di rumah.lalu 

menghubungkan pelajaran PAI dengan pelajaran misalnya pelajaran biologi/ 

matematika di maksudkan bahwa guru tidak hanya menyampaikan berupa dalil- dalil 

yang ada namun juga guru harus memberikan contoh yang dapat dibuktikan secara 

langsung oleh siswa dalam kehidupannya.

Menurut pendapat Daniel Golemen menunjukan bahwa upaya guru PAI 

dalam mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik memiliki beberapa upaya 

yaitu:

1. Guru harus memusatkan perhatianya pada jalinan emosi dalam diri siswa

2. Guru harus mengajarkan ketrampilan emosional

3. Guru harus dapat mengadaptasikan pelajaran PAI yang ada disekolah dengan 

pelajaran emosi
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4. Guru harus mempergunakan pendidikan afektif10

Pertama,Didalam pembelajaran yang harus dikembangkan kecerdasan 

emosional peserta didik guru PAI tidak hanya memberikan ajaran ilmu saja tetapi 

lebih baik guru harus berupaya memiliki tujuan pendidikan yang akan dicapai seperti: 

pengetahuan, keaktifan siswa dan berguna dalam kehidupan sehari- hari. Dsini juga 

guru PAI harus lebih kreatif dalam membimbing dan memberikan pengarahan dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik. Tujuan seorang guru dalam 

membentuk kpribadian yang utama. Hal ini sama dengan ketrampilan 

mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik. Dalam mengembangkan 

kecerdasan emosional untuk proses pembelajaran dengan memperhatikan 3 aspek 

pendidikan yang diarahkan pada proses melakukan nilai kognitif sehingga timbul 

dorongan yang sangat kuat untuk mengamalkan dan mentaati ajaran dan nilai- nilai 

dasar agama telah terlaksanakan dalam diri siswa. Selain itu guru harus bisa 

mengajarkan dengan menghadirkan jiwanya bukan sekedar memberikan ilmu 

pengetahuan namun lebih baik guru itu juga dituntut mendidik dan memberikan 

perhatinya dengan kesabaran yang penuh kepada seluruh peserta didik. Dan guru juga 

harus mampu memahami perasaan peserta didiknya dan menciptakan hubungan 

interpersonal antara guru dan siswa secara harmonis. Guru juga memberikan 

kesempatan untuk melibatkan peserta didik didalam proses belajar mengajar. 

Menjadikan peserta didik untuk dihargai dan mengembangkan motivasi untuk ikut 

                                                          
10Daniel Golemen, Kecerdasan Emosional; Mengapa EI Lebih Penting dari IQ, Terj. T. 

Hermaya, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h 7.



89

berpartisipasi dalam pembelajaran. Selain itu juga berbicara tentang masalah yang 

benar- benar terjadi yang dialami oleh peserta didik seperti, sakit hati karena 

dikecewakan orang lain , oleh sebab itu proses belajar mengajar. Kemahiran emosi 

sama pentingnya dengan petunjuk belajar matematika atau membaca maksudnya 

adalah dalam menggunakan emosi bukan hanya teori namun juga dibutuhkan latihan 

yang terus menerus. Selain itu juga guru memusatkan perhatian kepada jalinan emosi 

peserta didik, harus mengajarkan ketrampilan emosional. Seperti pengendalian 

dorongan hati, menangani amarah, dan menemukan pemecahan kreatif bagi kesulitan 

dalam pergaulan yang dialami oleh peserta didik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa melalui upaya tersebut guru mengembangkan 

kecerdasan emosional peserta didik dengan bentuk berdialog dan sharing 

menghubungkan materi lain misalnya pelajaran matematika/ biologi, dan melakukan 

rutinitas membaca Al-Qur’an sebelum pelajaran dimulai contoh secara langsung 

kepada peserta didik hal-hal yang baik. Karena dengan adanya satu contoh yang 

menampilkan perilaku yang baik akan lebih mudah dalam proses penyamaan diri 

kepada seseorang yang ditiru yang tadinya hanya meneladani seseorang namun lama-

kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk dirinya sendiri.

Kedua, megajarkan ketrampilan emosional Untuk memberikan ketrampilan 

emosional seperti pengendalian dorongan hati, mengendalikan amarah, menemukan 

permasalahan kreatif bagi kesulitan yang dialami peserta didik adalah hal yang 

penting dapat dilaksanakan oleh seorang guru. Dalam semacam ini, didalam proses 

belajar mengajar dapat menyentuh efektif siswa. Yang dapat dijalani dalam pelajaran 
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ini adalah materi pengendalian diri, nafsu, dan emosi ( yang semuanya identik). 

Pengendalian diri adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Pengendalian yang 

dimaksud adalah bukan hanya diri sendiri yang bersifat fisik, seperti tinggi badan, 

warna kulit, dan sebagainya tetapi berkenaan dengan pengetahuan kesendirian. Dalam 

mengetahui diri sendiri, adalah mengenai potensi- potensi dan kemampuan yang 

dimiliki diri sendiri, adalah kelemahan- kelemahan dan juga perasaan dan emosi. 

Mengekspresikan, mengendalikan dan juga mengkomunikasikan dengan pihak lain. 

Dan yang lebih penting lagi adalah kemampuan untuk menemukan tujuan hidup 

secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta data lapangan menunjukan 

bahwa guru PAI di SMAN 1 Palas Lampung Selatan mengajarkan ketrampilan 

emosional dengan cara membina hubungan persahabatan, tata krama , bekerja dalam 

kelompok, untuk menangani, emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang 

lain.

Ketiga,mengadaptasikan pelajaran PAI yang ada disekolah dengan pelajaran 

emosiDalam ajaran agama islam tentang kecerdasan emosional mendidik anak yang 

cerdas secara emosional dengan kemampuan mengenali emosi diri, mengelola emosi, 

memanfaatkan emosi secara produktif, empati dan kesanggupan membina hubungan 

menjadi bagian dari pendidikan agama islam.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan mengadaptasikan 

pelajaran PAI dengan pelajaran emosi dengan cara mendidik anak dengan 
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kemampuan mengenali emosi diri, mengelola emosi dan memanfaatkan emosi secara 

produktif

Keempat,pembelajaran afektifberbeda dengan pembelajaran intelektual dan 

ketrampilan, karena segi afektif sangatbersifat subjektif, lebih mudah berubah, dan 

tidak ada materi khusus yang harus di pelajari. Hal hal tersebut penggunaan metode 

mengajar dan evaluasi hasil belajar nya yang berbeda dari mengajar segi 

pembelajaran afektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta data lapangan harus 

mempergunakan pendidikan afektif dengan beberapa model pembelajaran afektif 

a. Model konsiderasi 

Peserta didik didorong untuk lebih peduli, lebih memperhatikan orang lain, 

sehingga mereka dapat bergaul, bekerja sama dan hidup secara harmonis 

dengan orang lain.

b. Model pembentukan rasional

Dalam kehidupanya orang berpegang pada nilai nilai sebagai standar bagi 

segala aktivitasnya.Mengidentifikasikan situasi dimana ada ketidakserasian 

atau penyimpangan tindakan.

c. Klarifikasi nilai

Merupakan pendekatan mengajar dengan menggunakan pertanyaan atau 

proses menilai dan membantu siswa menguasai ketrampilan menilai dalam 

bidang kehidupan yang kaya menilai.
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d. Pengembangan mora kognitif

Perkembangan moral manusia berlangsung restrukturalisasi atau reorganisasi 

kognitif , yang berlangsung secara berangsur melalui tahap prakovensi, 

kovensi dan pasca konvensi.

e. Model inondirektif

Para siswa memiiki potensi dan kemampuan untuk berkembang 

sendiri.Perkembangan pribadi yang utuh berlangsung dalam suasana permisif 

dan kondusif.

Meurut pendapat Peter Salovey dan John Mayer menunjukan kecerdasan 

emosional yaitu:

a. Mengenali emosi

b. Mengelola emosi

c. Memotivasi diri mengenali emosi orang lain

d. Membina hubungan11

Pertama mengenali emosi diri sendiri Kesadaran diri ( mengenali 

perasaan sebagaimana perasaan itu terjadi )

Merupakan dasar keserdahanaan emosional. Orang yang mempunyai 

keyakinan yang lebih tentang perasaanya adalah seseorang yang andal 

bagi kehidupan mereka, karena mempunyai kepekaan lebih tinggi akan 

perasaan mereka yang sesungguhnya atas pengambilan keputusan-

                                                          
11Ary Ginanjar Agustian, Rahasia sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual, ESQ 

Emitional Spiritual Intelegence, ( Jakarta : Erlangga, 2001), h. 1992
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keputusan pada masalah pribadi.jadi emosi adalah awal bukan hasil akhir 

dari kejadian atau peristiwa. Kemampuan kita mengendalikan dan 

mengelola emosi dapat membantu kesuksesan.

Jadi dapat disimpulkan dalam mengenali emosi kesadaran diri dan 

mempunyai keyakinan yang lebih tentang perasaanya dan mampu 

menyelesaikan apa yang dirasakan.

bahwa upaya guru PAI telah berusahan dalam mengenali emosi diri 

dengan semaksimal mungkin supaya lebih baik.

Kedua, mengelola emosi Menangani perasaan agar perasaan ini bisa 

terungkap dengan pas adalah kecakapanya yang bergantung pada 

kesadaran diri. Seseorang yang buruk kemampuanya didalam ketrampilan 

ini selalu melawan perasaan murung, menahan amarah. Sementara 

seseorang yang pintar dalam ketrampilan ini bisa bangun kembali dengan 

jauh lebih cepat dari turunnya dan keruntuhan dalam kehidupan. 

Berdasarkan hasil observasi dengan guru PAI bahwa upaya guru 

dalam mengelola emosi ada beberapa langkah yaitu:  menghargai emosi 

dan menyadari dukunganya kepada diri sendiri, berusaha mengetahui 

pesan yang disampaikan emosi, dan meyakini bahwa berhasil menangani 

emosi, dan dengan bergembira dapat mengambil tindakan untuk 

menanganinya.bahwa mengenali emosi itu adalah bentuk pengendalian 

diri yang paling penting diri kita.
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Ketiga, memotivasi diri sendiri Menyusun emosi sebagai alat untuk 

mencapai tujuan adalah hal yang sangat penting dalam hubungan untuk 

memberi perhatian dan memotivasi diri sendiri dan menguasai diri sendiri 

dalam berkreasi. Menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan 

dorongan hati adalah tempat keberhasilan .seseorang yang mempunyai 

ketrampilan ini cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam bentuk 

apapun yang dikerjakannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa upaya guru dalam memotivasi diri 

menahan diri terhadap kepuasan, menguasai diri untuk berkreasi. Dan 

munculkan harapan seseorang mempunyai semangat menggebu sehingga 

bisa berbuat sesuatu, mengenal allah seseorang yang memiliki harapan, 

bisa berjuang untuk mencapai harapanya, membersihkan hati merupakan 

orag yang penting dalam tubuh manusia.

Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa upaya guru dalam memotivasi diri dengan 

memunculkan harapan, mengenal allah, dan membersihkan hati 

semaksimal mungkin dengan baik.

Keempat, mengenali emosi orang lain Kemampuan mengenali emosi 

orang lain , kecerdasan emosional dalam bentuk empati. Ketrampilan ini 

juga merupakan bentuk dasar seseorang dalam bergaul. Seseorang yang 

berempati lebih bisa menangkap sinyal- sinyal sosial yang tersembunyi. 

Ketrampilan ini membuat seseorang lebih efektif dalam berkomunikasi 
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dengan orang lain.dan berusaha mengerti lebih dahulu sebelum di 

mengerti.ketrampilan ini merupakan dasar dalam berhubungan dengan 

seseorang secara efektif.

Dapat disimpukan dalam mengenali emosi orang lain dalam bentuk 

empati, berusaha mengerti lebih dahulu sebelum di mengerti.ketrampilan 

ini merupakan dasar dalam berhubungan dengan seseorang secara 

efektif.melakukan hubungan sosial untuk menumbuhkan rasa saling 

mengahargai, menghindari dari kesalahpahaman dan melatih kepedulian 

kepada orang lain.

Kelima,Membina hubungan merupakan ketrampilan seseorang dalam 

mengelola emosi orang lain. Ada tiga cara betuk dari ketrampilan 

emosional yaitu: amanah, berpikiran baik terhadap seseorang dan 

silahturahim. Hal ini merupakan modal atau sarana bagi seseorang untuk 

menciptakan hubungan saling menyenangkan sesama manusia.

Berdasarkan hasil observasi dengan guru PAI upaya guru dalam

membina hubungan dapat disimpulkan dengan cara berpikiran baik, 

amanah dan silaturahim merupakan modal atau sarana bagi seseorang 

untuk menciptakan hubungan saling menyenangkan sesama manusia.

Demikianlah deskripsi analisa data penulis , mengenai upaya mengembangkan

kecerdasan emosional peserta didik di SMAN 1 Palas Lampung Selatan untuk 

mewujudkan pribadi yang lebih religius dalam kehidupan sehari-harinya.



BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada uraian bab- bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan dari hasil penelitian ini mengenai upaya guru PAI dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional siswa dalam di SMAN 1 Palas Lampung 

Selatan sebagai berikut:

Dalam PAI kecerdasan emosional siswa merupakan hal penting yang 

mendapat perhatian serta pembinaan dalam islam mengingat bahwa kecerdasan 

emosional adalah bekal seorang dalam menghadapi kehidupanya selain kecerdasan 

intelektual yang dimiliki oleh siswa.

Kecerdasan emosional merupakan kecerdasan yang dapat dikembangkan 

kapan saja, dimana saja, tanpa mengenal usia.

Pendidikan dalam mengembangkan kecerdasan emosional siswa memiliki 

peranan penting untuk dapat mengembangkan kecerdasan emosional siswa mengingat 

usia siswa remaja yang cenderung dengan kondisi kejiwaan yang labil sehingga 

memudahkan siswa dapat goyah atau mudah lepas control diri yang menyebabkan 

kehancuran untuk drinya sendiri bahkan untuk orang lain.

Pendidik dapat menganjurkan kepada siswa mengikuti ekstrakulikuler yang 

ada di sekolah untuk melatih kecerdasan emosional dalam diri siswa.
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Upaya yang dilakukan oleh guru PAI dalam mengembangkan kecerdasan emosional 

siswa di SMAN 1 Palas Lampung Selatan adalah dengan menggunakan beberapa 

pendekatan yaitu pendekatan pengalaman, pendekatan pembiasaan, pendekatan 

emosional, pendekatan fungsional, dan pendekatan keteladanan.

B. Saran – Saran

Berdasarkan dari analisa yang ada dan kesimpulan maka penulis menyarankan 

sebagai berikut:

1. Bagi para orang tua dan pihak sekolah senantiasa dapat mengupayakan 

pelatihan yang dapat mengembangkan kecerdasan emosional siswa sehingga 

siswa memiliki kecerdasan emosional yang dapatdijadikan bekal untuk 

kehidupanya di masa mendatang.

2. Bagi para pendidik hendaknya dapat menginternalisasikan pelajaran PAI 

sebagai pendidikan kecerdasan emosional siswa disamping upayanya untuk 

mengejara target pelajaran dari kurikulum yang ada dalam pelajaran PAI di 

sekolah mengingat 3 aspek tujuan pelajaran yang harus dicapai yaitu aspek 

kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik.

3. Guru PAI hendaknya dapat menggunakan teori Daniel Golemen upaya dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional siswa dengan cara:

a. Dengan cara memusatkan perhatian pada jalinan emosi dalam diri siswa.

b. Mengajarkan ketrampilan emosional.

c. Menangani amarah
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d. Menemukan pemecahan kreatif bagi siswa.

e. Mengadaptasikan pelajaran PAI dengan pelajaran emosi.

f. Mempergunakan prinsip pendidikan afektif terbalik.

C. Penutup 

Alhamdulillah penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas 

Rahmat Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai manusia bisa penulis menyadari bahwa meraih suatu kesempurnaan 

itu tidak mudah, dalam menyusun skripsi ini masih jauh dari sempurna karena 

keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan 

kritik dan saran semua pihak, terutama kepada pembaca dalam kesempurnaan dan 

perbaikan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari 

semua pembaca, penulis harapkan dan nantikan dengan tangan terbuka.

Sebagai penutup penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

khususnya penulis dan pembaca pada umumnya, dan kepada Allah SWT penulis 

memohon ampunan atas kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini .Amiin.
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