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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Salah satu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran adalah sekolah. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 

masyarakat dari tahun ketahun jumlah sekolahan semakin berkembang. 

Melalui lembaga-lembaga sekolah ini tidak jarang kita jumpai dan lihat 

murid-murid yang salah memilih jurusan studinya, sehingga mereka gagal 

ditengah jalan, tidak naik kelas, tidak lulus ujian akhir dan lain sebagainya. 

Kegagalan tersebut dapat disebabkan karena kekurang mampuan dalam 

menyesuwaikan diri, cara belajar yang salah, kurang disiplin atau akibat dari 

masalah didalam keluarga. 

Disisilain masyarakat telah mengalami perubahan, hal ini disebabkan 

oleh beberalpa factor diantaranya kemajuan teknologi, akulturasi kebudayaan, 

adanya harapan dan permintaan masyarakat yang berbeda dan individu 

anggota dan lain-lain. Dimana- mana gejala pengangguran juga makin nyata. 

Akibat kegagalan tersebut menimbulkan kegiatan-kegiatan yang negative, 

misalnya kenakalan remaja, perkelahian, pencurian, mabuk-mabukan dan lain 

sebagainya. 

Disinilah pentingnya pendidikan Agama islam sejak dini dalam 

menanamkan iman, taqwa serta akhalak yang mulia sehingga hal-hal yang 

negatif  akibat globalisasi dapat diminimalkan. 
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 Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan 

untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia, mendidik, 

membimbing dan mengarahkan perbuatan yang baik dan buruk, sehingga 

nantinya menjadi manusia yang berilmu dan berakhlak yang baik. Upaya 

meningkatkan kecerdasan emosional peserta didik termasuk bagian terpenting 

dari upaya peningkatan kualitas manusia, baik dalam aspek kemampuan, 

kepribadian, kebudayaan maupun tanggung jawab sebagai warga Negara. 

 Kecerdasan emosional atau emotional intelligence (EI) adalah 

kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosinya. EI dengan indikator 

rasa empati, kemampuan mengekspresikan dan memahami diri, beradaptasi, 

bekerja dalam tim, berbagi dan sebagainya.
1
  

 Pola emosi masa remaja adalah sama dengan pola emosi masa kanak-

kanak. Jenis emosi yang secara normal dialami adalah cinta/kasih sayang, 

gembira, amarah, takut, cemas, cemburu, sedih, dan lain-lain.
2
 

 Berdasarkan penjelasan di atas kecerdasan emosional adalah 

kemampuan peserta didik untuk mengendalikan emosinya secara wajar dan 

terarah dalam kehidupan melalui tindakan berupa mampu beradaptasi, 

kemampuan mengekspresikan dan memahami diri, berkerja sama, saling 

berbagi, ingin dicintai dan mencintai, gembira, sedih dan lain-lain. 

 Faktor yang mempengaruhi dan menentukan kecerdasan emosional 

peserta didik dalam kehidupan sangatlah banyak antara lain, budaya religius 

                                                           
1
 Muslich Masnur, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 152 
2
 Sunarto, Agung Hartono, Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

h. 151 
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di lingkungan sekolah, pendidikan agama Islam dalam keluarga, motivasi, 

dan lain-lain. 

 Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang kedua setelah 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah sebagai tempat untuk bermain, 

menimba ilmu, membentuk karakter, mengolah kecerdasan emosinal dan 

berbudaya yang agamis/religius, bagi setiap peserta didik.  

 Budaya religius lembaga pendidikan adalah upaya terwujudnya nilai-

nilai ajaran agama sebagai tradisi dalam berprilaku dan budaya organisasi 

yang diikuti oleh seluruh warga di lembaga pendidikan. Kegiatan tidak hanya 

terfokus pada intrakurikuler, tetapi juga ekstrakurikuler yang dapat 

mengembangkan otak kiri dan kanan secara seimbang sehingga melahirkan 

kreativitas, bakat dan minat peserta didik, serta mengacu pada 4 tingkatan 

umum kecerdasan yaitu: kecerdasan intektual (IQ), kecerdasan emosional 

(EQ), kecerdasan rohani (SQ) dan kecerdasan sosial.
3
 

 

 Keseluruhan proses pendidikan, khususnya proses pembelajaran di 

sekolah dan madrasah, guru memegang peran utama dan amat penting, karena 

peserta didik akan meniru perilaku guru berupa ucapatan atau tindakan dalam 

proses pembelajaran maupun diluar proses pembelajaran sehingga dapat 

memberi pengaruh dan corak yang kuat bagi pembinaan kecerdasan 

emosional, perilaku dan kepribadian peserta didik. 

 

                                                           
3
 Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, 

(Yokyakarta: Kalimedia, 2015), h. 15 
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 Pembudayaan nilai-nilai keberagaman (religius) dapat dilakukan 

dengan beberapa cara, antara lain melalui: kebijakan kepemimpinan kepala 

sekolah, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas, kegiatan ekstra 

kurikuler di luar kelas, serta tradisi dan prilaku warga lembaga pendidikan 

secara kontinyu dan konsisten, sehingga tercipta religious culture dalam 

lingkungan lembaga pendidikan.
4
  

 Perilaku guru hendaknya dapat memberikan pengaruh baik kepada 

peserta didiknya dan guru memiliki peran yang sangat besar terhadap 

kecerdasan emosional peserta didik di sekolah, membantu perkembangan 

peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. 

 Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang pertama bagi seorang 

anak, sebelum ia berkenalan dengan dunia sekitarnya, ia akan berkenalan 

telebih dahulu dengan situasi keluarga. Keluarga yang akan memberikan 

warna kehidupan seorang anak, baik kecerdasan emosional, perilaku, budi 

pekerti maupun adat kebiasaan sehari-hari. 

“Keluarga adalah masyarakat alamiah yang pergaulan diantara 

anggotanya bersifat khas. Lingkungan ini terletak dasar-dasar pendidikan. 

Pendidikan berlangsung dengan sendirinya sesuai dengan tatanan pergaulan 

yang berlaku di dalamnya, artinya tanpa harus diumumkan atau dituliskan 

terlebih dahulu agar diketahui dan diikuti oleh seluruh anggota keluarga dan 

                                                           
4
 Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, 

h. 52 
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diletakkan dasar-dasar pengalaman melalui rasa kasih sayang dan penuh 

kecintaan, kebutuhan akan kewibawaan dan nilai-nilai kepatuhan.”
5
 

 

 Berdasarkan pendapat di atas seorang anak menerima pendidikan dan 

bentuk pertama dari pendidikan itu terdapat di dalam keluarga, oleh karena 

itu orang tua memegang peranan penting dan sangat berpengaruh atas 

pendidikan anak. 

 Pendidikan agama pada anak dapat berhasil dengan baik ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan orang tua dalam mendidik antara lain: 

a. Mendidik dengan ketauladanan (contoh) 

Ketauladanan dalam pendidikan merupakan bagian dari sejumlah metode 

yang paling efektif dalam mempersiapkan dan membentuk anak secara 

moral, spiritual dan sosial. Seorang pendidik merupakan contoh ideal 

dalam pandangan anak yang tingkah laku dan sopan santunnya akan 

ditiru, bahkan semua keteladanan itu akan melekat pada diri dan 

perasaannya. 

b. Mendidik dengan adab pembiasaan dan latihan 

Setiap anak dalam keadaan suci, artinya ia dilahirkan di atas fitrah 

(kesucian) bertauhid dan beriman kepada Allah Swt. Oleh karena itu 

menjadi kewajiban orang tua untuk memulai dan menerapkan kebiasaan, 

pengajaran dan pendidikan serta menumbuhkan dan mengajak anak 

kedalam tauhid murni dan akhlak mulia. Di sinilah bahwa pembiasaan 

dan latihan sebagai suatu cara atau metode mempunyai peranan yang 

                                                           
5
 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 66 
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sangat besar sekali dalam menanamkan pendidikan pada anak sebagai 

upaya membina akhlaknya. Peranan pembiasaan dan latihan ini bertujuan 

agar ketika anak tumbuh besar dan dewasa, ia akan terbiasa 

melaksanakan ajaran-ajaran agama dan tidak merasa berat 

melakukannya.  

c. Mendidik dengan nasehat 

Di antara mendidik yang efektif di dalam usaha membentuk keimanan 

anak, mempersiapkan moral, psikis dan sosial adalah mendidik dengan 

nasehat. Sebab nasehat ini dapat membukakan mata anak-anak tentang 

hakikat sesuatu dan mendorongnya menuju situasi luhur, menghiasinya 

dengan akhlak mulia, serta membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam.
6
 

 

 Berdasarkan kutipan di atas, keluarga merupakan tempat yang pertama 

anak memperoleh pendidikan dan orang tua merupakan pendidik yang 

pertama bagi seorang anak dalam memperoleh pendidikan dan bimbingan 

yang kemudian menentukan baik buruk kehidupan setelahnya di masyarakat.  

 Anak terdapat suatu dorongan untuk meniru dan mengerjakan sesuatu 

yang dikerjakan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua harus menjadi 

teladan bagi anak-anaknya, karena yang didengarnya dan dilihat selalu 

ditirunya tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya. Dalam hal ini sangat 

diharapkan kewaspadaan serta perhatian yang besar dari keluarga atau orang 

                                                           
6
 M. Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan 

Keluarga, (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), Revisi, h. 80. 
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tua. Karena masa meniru ini secara tidak langsung turut membentuk watak 

dan karakter anak di kemudian hari. 

 Menurut pandangan Islam, anak adalah amanat yang dibebankan oleh 

Allah SWT kepada orang tuanya, karena itu orang tua harus menjaga dan 

memelihara serta menyampaikan amanah itu kepada yang berhak menerima. 

Karena manusia adalah milik Allah SWT, mereka harus mengantarkan 

anaknya untuk mengenal dan menghadapkan diri kepada Allah SWT. 

 Mengingat strategisnya jalur pendidikan dalam keluarga, dan 

dikaitkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) 

nomor 20 Tahun 2003, didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pendidikan agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

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

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selain 

itu, dijelaskan pula bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

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

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

bertanggung jawab.  

 Pendidikan Agama Islam dalam keluarga diharapkan dapat menjadi 

sarana pembentukan karakter dan kepribadian anak menjadi manusia yang 

utuh, yaitu manusia yang berbudi luhur, cerdas, dan terampil. Sehingga, di 

masa mendatang anak tersebut menjadi manusia yang baik, anggota 
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masyarakat dan warga Negara yang baik. Pendidikan Agama (khususnya 

Agama Islam) merupakan pendidikan yang sangat sesuai untuk diterapkan 

dalam rangka pembentukan kecerdasan emosional anak. Karena di dalam 

Pendidikan Agama Islam mencakup pendidikan nilai budi pekerti, nilai 

keyakinan (aqidah), dan nilai pengabdian (ibadah). 

 Pendidikan Agama yang diberikan sejak dini menuntut peran serta 

keluarga, karena telah diketahui sebelumnya bahwa keluarga merupakan 

institusi pendidikan yang pertama dan utama yang dapat memberikan 

pengaruh kepada anak. Setiap orang mengharapkan rumah tangga yang aman, 

tentram dan sejahtera serta mendambakan anak-anak yang sholeh dan 

sholehah, berguna bagi bangsa dan negara. Anak merupakan amanah Allah 

SWT kepada orang tua untuk diasuh, dipelihara, dan dididik dengan sebaik-

baiknya. Dengan demikian orang tua dalam pandangan agama Islam 

mempunyai peran serta tugas utama dan pertama dalam pendidikan anak-

anaknya, baik itu sebagai guru, pedagang, atau seorang petani. 

 Tugas orang tua untuk mendidik keluarga khusus anak-anaknya, 

secara umum Allah SWT tegaskan dalam Al-Qur’an surat At-Tahrim (66) 

ayat 6, yaitu: 

                             

                 

 

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman periharalah dirimu, dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak 
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mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
7
 

 

  Proses belajar mengajar yang efektif dapat terwujud jika seorang 

pendidik melakukan tugasnya dengan baik, salah satu tugas seoarang 

pendidik yang baik adalah dapat menerapkan dirinya sebagai pendidik dan 

memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. 

  Berdasarkan penjelasan di atas ada beberapa teori yang mempengaruhi 

kecerdasan emosional peserta didik, antara lain: Pendidikan Agama Islam 

dalam keluarga, dan budaya religius di sekolah. 

 Berdasarkan hasil prasurvey penulis dengan mengadakan wawancara 

dengan guru pendidikan agama Islam di SMPN 2 Banjar Margo tentang 

kecerdasan emosional peserta didik, bentuk petikan wawancaranya terlampir 

dan hasil dari wawancaranya adalah “Kecerdasan emosional peserta didik 

selama ini masih kurang perlu di tingkatkan dan kurangnya peserta didik 

dalam memanfaatkan kecerdasan emosional yang dimiliki.”
8
 

 Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa kecerdasan 

emosional peserta didik dalam memanfaatkan kecerdasan emosional yang 

dimiliki masih kurang, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan 

kecerdasan emosional peserta didik. 

 Seperti yang disebutkan di atas bahwa kecerdasan emosional peserta 

didik dipengaruhi oleh pendidikan agama Islam dalam keluarga, dan budaya 

religius di sekolah.  Pendidikan dalam keluarga adalah lembaga pendidikan 

                                                           
7
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: 

Penerbit Diponegoro, 2006), h. 448 
8
 Khoirul Anam, S.Th.I, Guru Pendidikan Agama Islam SMPN 2 Banjar Margo, 

Wawancara pada Tanggal 9 Mei 2015 
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yang pertama dan utama bagi peserta didik. Pendidikan keluarga inilah yang 

pertama kali anak dikenalkan dan menerima pendidikan dan pengajaran 

terutama dari ayah dan ibunya.  

 Pendidikan agama pada anak dapat berhasil dengan baik ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan orang tua antara lain: 

1. Mendidik dengan ketauladanan (contoh) 

2. Mendidik dengan adab pembiasaan dan latihan 

3. Mendidik dengan nasehat
9
 

 Berdasarkan hasil prasurvey penulis, dengan mengadakan wawancara 

dengan guru BK (bimbingan Konseling) di SMPN 2 Banjar Margo tentang 

pendidikan agama Islam dalam keluarga, bentuk lembar wawancara 

terlampir, dan hasil wawancaranya yaitu: “Sebagian orang tua belum 

memberikan hal yang baik untuk anaknya, seperti orang tua belum 

memberikan ketauladanan, memberikan adab pembiasaan dan latihan serta 

memberikan nasehat pada anaknya.”
10

 

 Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa Pendidikan Agama 

Islam dalam keluarga sangatlah penting untuk dilaksanakan dan mendapat 

keseriusan dalam pelaksanaannya oleh orang tua untuk meningkatkan 

kecerdasan emosional pada anak. 

 Budaya religius di sekolah dan perwujudan ajaran agama memiliki 

keterkaitan yang erat, karena itu tradisi tidak dapat dipisahkan dari lembaga. 

                                                           
9
 M. Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan 

Keluarga, h. 80 
10

 Noor Hidayah, S.Pd., Guru Bimbingan Konseling SMPN 2 Banjar Margo, 

Wawancara pada Tanggal 9 Mei 2016 
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Dalam tataran nilai, budaya religius berupa semangat persaudaraan, saling 

menolong dan tradisi mulia lainnya. Sedangkan dalam tataran perilaku, 

budaya religius berupa tradisi solat berjamaah, bersodaqoh, rajin belajar dan 

perilaku mulia lainnya. Budaya religius di sekolah merupakan hal yang 

sangat penting bagi peserta didik dalam mengolah kecerdasan emosional, 

karena memberikan semangat dan bimbingan kepada peserta didik untuk 

bersentuhan dengan obyek yang sedang dipelajari seluas mungkin.

 Berdasarkan hasil prasurvey, dengan mengadakan wawancara dengan 

kepala sekolah SMPN 2 Banjar Margo tentang budaya religius sekolah, 

berikut petikan wawancaranya “Pihak sekolah masih ada yang belum 

menanamkan budaya religius secara maksimal, misalnya dalam pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar dikelas, contohnya: dalam kegiatan membaca Al-

Qur’an setiap pagi sebelum belajar, masih ada sebagian guru yang tidak 

membimbing peserta didik dalam membaca Al-Qur’an, padahal itu 

merupakan kegiatan rutin yang ada dan harus dilaksanakan.”
11

 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin mengetahui 

dan meneliti lebih jauh tentang pengaruh pendidikan agama Islam dalam 

keluarga, dan budaya religius sekolah terhadap kecerdasan emosional peserta 

didik SMPN 2 Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Rudiyanto, S.Pd., Kepala Sekolah SMPN 2 Banjar Margo, Wawancara pada 

Tanggal 9 Mei 2016 
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B. Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka  

identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Masih kurangnya peserta didik dalam memanfaatkan kecerdasan 

emosional yang dia miliki. 

2. Masih ada sebagian orang tua yang belum memberikan ketauladanan yang 

baik pada anaknya dalam pendidikan agama Islam di keluarga. 

3. Masih ada orang tua yang kurang peduli terhadap pendidikan agama 

Islam di dalam keluarga. 

4. Belum maksimalnya pihak sekolah dalam menanamkan budaya religius di 

lingkungan sekolah. 

5. Masih ada peserta didik yang belum melaksanakan budaya religius di 

lingkungan sekolah secara maksimal. 

 

C. Batasan Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah 

tersebut, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada: pengaruh 

pendidikan agama Islam dalam keluarga dan budaya religius sekolah terhadap 

kecerdasan emosional peserta didik SMPN 2 Banjar Margo. 

  Batasan masalah tersebut di atas, agar penelitian dan pembahasannya 

lebih terfokus pada faktor-faktor yang dianggap lebih dominan dalam hal 

kecerdasan emosional peserta didik di SMPN 2 Banjar Margo. 

 

 

 

 



13 
 

D. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan batasan masalah di atas, maka masalah dalam masalah ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh pendidikan agama Islam dalam keluarga terhadap 

kecerdasan emosional peserta didik SMPN 2 Banjar Margo? 

2. Apakah ada pengaruh budaya religius sekolah terhadap kecerdasan 

emosional peserta didik di SMPN 2 Banjar Margo? 

3. Apakah ada pengaruh pendidikan agama Islam dalam keluarga dan 

budaya religius sekolah terhadap kecerdasan emosional peserta didik 

SMPN 2 Banjar Margo? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

  Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang 

pengaruh pendidikan agama Islam dalam keluarga dan budaya religius 

sekolah terhadap kecerdasan emosional peserta didik SMPN 2 Banjar 

Margo. Sedangkan secara khusus penelitian ini dilakukan untuk 

mendiskripsikan sebagai berikut: 

a. Pendidikan agama Islam dalam keluarga berpengaruh terhadap 

kecerdasan emosional peserta didik SMPN 2 Banjar Margo. 

b. Budaya religius sekolah berpengaruh terhadap kecerdasan emosional 

peserta didik SMPN 2 Banjar Margo. 
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c. Pendidikan agama Islam dalam keluarga dan budaya religius sekolah 

berpengaruh terhadap kecerdasan emosional peserta didik SMPN 2 

Banjar Margo. 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembanding 

dan kajian terhadap penelitian tentang pengaruh antara dua variabel 

atau lebih mengenai pendidikan agama Islam dalam keluarga dan 

budaya religius sekolah terhadap kecerdasan emosional peserta didik. 

b. Secara Praktis 

1) Bidang pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

evaluasi dan masukan untuk meyakinkan sejauh mana pengaruh 

antara pendidikan agama Islam dalam keluarga dan budaya religius 

sekolah terhadap kecerdasan emosional peserta didik sehingga 

tidak ada keraguan untuk memutuskan masalah tersebut. 

2) Bidang Agama, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

motivasi bagi orang tua atau keluarga dan dapat dijadikan bukti 

serta dapat memperkaya khasanah pengetahuan keagamaan. 

3) Bidang psikologi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmu psikologi untuk menyikapi bentuk kejiwaan 

seorang peserta didik untuk meningkatkan kecerdasan emosional. 


