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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Gambaran Umum MTs Al-khoiriyah Agom Kalianda Lampung Selatan 

1. Sejarah Singkat MTs Al-khoiriyah Agom Kalianda Lampung Selatan 

Awal pendirian sekolah ini berawal dari keprihatinan tokoh-tokoh 

Agama dan masyarakat setempat yang melihat masih banyak anak-anak 

usia sekolah lulusan sekolah dasar (SD) maupun Ibtidaiyah ( MI ),yang 

tidak melanjutkan sekolah di jenjang selanjutnya. kalaupun ada, banyak 

anak – anaknya yang cenderung dalam pendidikan ahlaqnya sangat 

meprihatinkan karena memang didaerah setempat pendidikan kelanjutan 

daripada SD/MI yang ada hanya  pendidikan SMP dimana dalam 

pendidikan SMP pendidikan Agamanya masih kurang jika dibandingkan 

dengan pendidikan MTs. 

Selain itu juga di dasari desakan dari berbagai pihak baik tokoh 

masyarakat maupun tokoh agama desa setempat yang sangat 

menginginkan adanya pendidikan lanjutan tingkat MTs ini cukup besar, 

dikarenakan pendidikan madrasah dijenjang  Ibtida’iyah di desa ini sudah 

sangat maju dan sangat memberikan warna positif bagi masyarakat, besar 

harapan ketika anak-anak lulusan MI tersebut akan ada wadah yang 

berkelanjutan yang tepat seperti pendidikan madrasah tsanawiyah (MTs) 

yang dinilai kelanjutan yang tepat bagi pendidikan MI.  
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Akhirnya pada tahun 1999dengan kesepakatan musyawarah tokoh 

masyarakat, tokoh agama setempat didirikanlah Madrasah Tsanawiyah 

(MTs) di di desa Agom kalianda lampung selatan Kecamatan Rawajitu 

Utara yaitu MTs Al-khoiriyah. Adapun yang menjadi kepala Madrasahnya 

adalah Bp. Yakub Sulaiman, S.Ag sampai sekarang. 

Secara geografis letak MTs Al-khoiriyah ini berada diwilayah 

pedesaan yang mayoritas masyarakatnya adalah para petani. Jauh dari 

kebisingan hiruk pikuk kendaraan sehingga proses belajar mengajar dapat 

berjalan dengan hikmad tanpa terganggu oleh suara auman knalpot 

kendaraan yang lalu lalang dijalan raya
1
.  

Dengan visi “ Menciptakan generasi yang unggul dalam iptek 

dan berakar pada nilai akhlah dan keimanan
2
 “ MTs Al-khoiriyah 

memiliki tujuan  

1. Meningkatkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

2. Mewujudkan  sikap taat, disiplin, sopan santun, dan bertanggung jawab 

dalam kehidupan sehari – hari.  

3. Mewujudkan penguasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan 

tingkat Pendidikan yang berbasis kompetensi
3
 

Mengacu pada visi dan tujuan yang diterapkan oleh MTs Al-

khoiriyah wajar rasanya jika kecerdasan emosional siswa menjadi salah 

satu target yang dikejar dan selalu diupayakan pengembanganya oleh guru. 

Karena dengan peningkatan kecerdasan emosional siswa tersebut maka 

visi dan tujuan MTs Al-khoiriyah akan terwujud. 

                                                 
1
 . Hasil Observasi penulis pada tanggal 9 juni 2016 

2
 . Hasil Observasi Dokumen Kurikulum MTs Alkautsar Tahun 2015/2016 

3
 . Hasil Observasi Dokumen Kurikulum MTs Alkautsar Tahun 2015/2016 
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2. Struktur Organisasi 

Sebagai sebuah lembaga pendidikan formal Madrasah Tsanawiyah 

Al-khoiriyah tidak dapar lepas dari adanya sebuah kepengurusan 

manajemen sistem atau yang lebih dikenal dengan organisasi. Organisasi 

berfungsi memberi struktur, menetapkan hubungan antara seorang dengan 

orang lain dalam suatu kegiatan, sehingga menjadi satu kesatuan yang 

dijalankan dengan menjalin kerjasama antara semua personalia untuk 

mencapai tujuan sekolah.  

 

3. Kurikulum Madrasah 

Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan dengan 

mempertimbangkan perkembangan peserta didik dan disesuaikan dengan 

lingkungan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud Anies Baswedan Nomor: 

179342/MPK/KR/2014 Perihal Pelaksanaan Kurikulum 2013 maka pada 

tahun pelajaran 2015/2016 ini MTs Al-khoiriyah menerapkan dua 

kurikulum nasional / kurikulum kombinasi yaitu KTSP (Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan), dan kurikulum 2013. Implementasi dari dua 

kurikulum tersebut adalah untuk mata pelajaran umum menerapkan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan untuk lima pelajaran PAI 

menerapkan Kurikulum 2013. 
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Hal tersebut sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Kepala 

Madrasah Tsanawiyah Al-khoiriyah Bapak Hadi Tolani, S.Pd.I “bahwa 

untuk tahun pelajaran 2015/2016 ini kami menerapkan kombinasi 

kurikulum yakni KTSP dan K-13”
4
 

4. Keadaan Guru dan Karyawan MTs Al-khoiriyah 

Madrasah Tsanawiyah Al-khoiriyah yang telah berdiri sejak tahun 

2010 saat ini  telah memiliki 13 tenaga pengajar yang sebagian besar 

tenaga pengajarnya merupakan sarjana pendidikan (S.1).  

Berikut penulis sajikan tabel keadaan guru MTs Al-khoiriyah Agom 

kalianda lampung selatan
5
 : 

NO NAMA GURU 
L/
P 

TTL 
PENDI
DIKAN 

BID. 
STUDY 

TMT 

1 

YAKUB 

SULAIMAN,S.A

g L 

AGOM 

 07/01/1971 S1 

Ka.Ma

d 

Fiqih 20/07/2010 

2 

AGUS 

MUNAWAR, 

S.Pd.I L 

SIDOMULYO  

15/08/1986 S1 

Wa.Ka

.  

IPA 

20/07/2010 

3 

SRI ROCHANI, 

S.Pd P 

SERANG  

27/03/1973 S1 Pkn 

20/07/2010 

4 

HUDORI 

MUSLIM, S.Pd.I L 

WONOSOBO 

15/08/1972 S1 

B.Ara

b 

20/07/2010 

5 MUNTIAH, S.pd P 

LUBUK 

06/06/1980 S1 B.Indo 

20/07/2010 

6 SUGITO, S.pd L 

SUMBER REJO  

12/12/1971 S1 PJK 

20/07/2010 

7 

SABBIHIS, 

S.Th.I L 

MUNJUK 

SAMPURNA 

04/10/1963 S1 SKI 

20/07/2010 

8 SISNOTO, S.Pd.I L 

KALIANDA 

07/08/1982 S1 MTK 

20/07/2010 

9 NUR IMAMAH, P KALIANDA S1 Quran  20/07/2010 

                                                 
4
 Hadi Tolani, S.Pd.I, Kepala MTs Al-khoiriyah (wawancara tanggal 9 Juni 2016) 

5
 . Hasil observasi data emis Tahun 2015/2016 MTs Al-khoiriyah tanggal 9 Juni 206 
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S.Pd.I 28/09/1984 Hadist 

10 

DWI KISMADI, 

S.Pd L 

SIDOMULYO 

25/01/1972 S1 

Akida

h  

Ahlaq 

20/07/2010 

11 YUSNIATI, S.Pd P 

LUBUK 

12/12/1982 S1 SBK 

20/07/2010 

12 MARIANA, S.Pd P 

ADI LUWIH  

25/06/1985 S1 B.Ing 

20/07/2010 

13 MUD'IAH, S.Pd P 

KEMILING 

28/07/1980 S1 BDL 

20/07/2010 

14 ANISYAH, S.Pd P 

Bd.LAMPUNG  

26/06/1990 S1 IPS 

20/07/2010 

15 ROHMADI L 

MUNJUK 

SAMPURNA  

25/02/19992 SMK TIK 

20/07/2010 

   

Tabel 1 

Daftar Keadaan Guru MTs Al-khoiriyah 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

 

 

5. Keadaan Siswa MTs Al-khoiriyah 

Siswa adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari sesorang 

atau kelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Siswa 

merupakan unsur manusiawi yang penting dalam kegiatan interaksi 

edukatif. Siswa dijadikan sebagai pokok persolan dalam semua gerak 

kegiatan pendidikan dan pengajaran. Sebagai pokok persolan, anak didik 

memiliki kedudukan yang menempati posisi menentukan dalam sebuah 

interaksi.
6
 

Jumlah Siswa MTs Al-khoiriyah pada tahun 2015 / 2016 ini adalah 

143 siswa. Adapun rincianya adalah sebagai berikut: 

                                                 
6
 . Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta:Rieneka Cipta, 

2000), h.57 
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Tabel. 2 

Keadaan Siswa MTs Al-khoiriyah Agom kalianda lampung selatan 

berdasarkan kelas dan jenis kelamin Tahun Pelajaran 2015/2016 

Tahun 
Kelas VII Kelas VIII Kelas IX Jumlah 

L P L P L P L P Jml 

2015 / 2016 27 29 24 16 21 26 72 71 143 

Sumber: Data Siswa MTs Al-khoiriyah Agom kalianda lampung selatan 

 

6. Keadaan Sarana Prasarana MTs Al-khoiriyah 

Sarana dan prasarana pendidikan adalah semua perangkat atau 

fasilitas atau perlengkapan dasar yang secara langsung dan tidak langsung 

dipergunakan untuk menunjang proses pendidikan dan demi tercapainya 

tujuan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang, meja 

kursi, alat-alat media pengajaran, ruang teori, ruang perpustakaan, ruang 

praktek keterampilan, serta ruang laboratorium dan sebagainya.
7
 

Keberadaan sarana dan prasarana dalam sebuah lemabaga 

pendidikan merupakan factor yang penting terhadap proses belajar 

mengajar. Untuk itu fungsi dan peranan sekolah, guru, siswa dan personel 

sekolah memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan ini agar benar-

benar menentukan keberhasilan proses belajar yang efektif. Oleh karena 

itu dalam suatu proses belajar mengajar, sarana dan prasarana pendidikan 

harus ada. Tanpa adanya sarana dan prasarana pendidikan, suatu proses 

belajar mengajar tidak akan mencapai tujuan yang maksimal. 

                                                 
7 . http://paramitha-dewi.blogspot.com/2013/05/standar-sarana-dan-prasarana-pendidikan.html. 

diakses pada tanggal 1 November 2016 pukul 06.30 wib 

http://paramitha-dewi.blogspot.com/2013/05/standar-sarana-dan-prasarana-pendidikan.html
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Adapun sarana dan prasaran MTs Al-khoiriyah Agom kalianda 

lampung selatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 

Tabel. 3 

Keadaan Sarana dan Prasarana
8
 

 Jenis Sarana / Prasarana Jumlah 
Kondisi 

B RR RB 

1 Ruang Kepala Madrasah  1 √   

2 Ruang Kantor  1 √   

3 Lab IPA 1 √   

4 Perpustakaan 1  √  

5 Ruang Komputer 1 √   

6 Masjid 1 √   

7 Ruang Kelas 6  √  

8 WC Guru 1 √   

9 WC Siswa 2  √  

10 Gudang 1 √   

      

Ket:  B    = Baik 

 RR = Rusak Ringan 

 RB = Rusak berat 

Adapun sarana dan prasarana penunjang pembelajaran di MTs Al-

khoiriyah Agom Kalianda Lampung Selatan dapat penulis sajikan dalam 

belntuk table berikut: 

 

 

 

                                                 
8
 . Observasi tanggal 12 Juni 2016 
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Tabel. 4 

Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar 

No. 
Jenis Sarana 

Prasarana 

Jumlah Unit Menurut 

Kondisi 
Jumlah Ideal 

Yang 

Seharusnya Ada Baik Rusak 

1.  Kursi Siswa   80 160 

2.  Meja Siswa   40 80 

3.  Loker Siswa   0 160 

4. 
 Kursi Guru dalam 

Kelas  
 3 6 

5. 
 Meja Guru dalam 

Kelas  
 3 6 

6.  Papan Tulis   3 6 

7.  Lemari dalam Kelas   0 6 

8.  Alat Peraga PAI   0  

9.  Alat Peraga Fisika   0  

10.  Alat Peraga Biologi   0  

11.  Bola Sepak   1 3 

12.  Bola Voli   1 3 

13.  Bola Basket   0 1 

14. 
 Meja Pingpong (Tenis 

Meja)  
 1 2 

15. 
 Lapangan 

Sepakbola/Futsal  
 1 1 

16.  Lapangan Bulutangkis   1 2 

17.  Lapangan Basket   0 1 
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18.  Lapangan Bola Voli   1 2 

 

Dari data tabel diatas tampaklah bahwa keberadaan sarana 

prasarana di MTs Al-khoiriyah sangatlah diperhatikan, terbukti dengan 

sebagian besar sarana yang ada masih dalam kondisi baik dan sebagian 

kecil yang berstatus rusak ringan. Hal ini dilakukan juga dalam rangka 

meningkatkan tingkat kecerdasan emosional siswa. Karena dengan 

tersedianya sarana dan prasarana yang memadai akan dapat membantu 

proses penciptaan kecerdasan emosional siswa di MTs Al-khoiriyah ini
9
. 

Ini menandakan bahwa perawatan yang dilakukan oleh pihak MTs Al-

khoiriyah dalam rangka memelihara sarana prasaran benar-benar 

dilakukan agar proses belajar mengajar dan upaya meningkatkan 

kecerdasan emosional siswa di lembaga tersebut tidak terkendala karena 

sarana yang ada tidak memadai. 

7. Denah Lokasi 

 MTs AK 

  

   

  

  

 Ps.Kalianda 

 

                                                 
9
. Wawancara dengan Bapak Hadi olani, S.Pd,I tanggal 12 November 2016 

 
sid
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B. Penyajian Data 

1. Upaya Guru dalam Meningkatkan Kecerdasan Emosional Siswa 

Individu dikatakan memiliki emosional yang cerdas apabila mahir 

mengatur emosi. Proses ini sering digunakan sebagai alat untuk mencapai 

tujuan tertentu, karena dapat menyebabkan munculnya mood adaptif orang 

lain. Dengan kata lain, mereka yang cerdas secara emosional akan mampu 

meningkatkan suasana hati diri mereka dan suasana hati orang lain. 

Akibatnya, mereka mampu memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan 

yang bermanfaat. Namun, kadang-kadang keterampilan ini bersifat antisosial 

yang digunakan untuk memanipulasi orang lain. 

Kecerdasan emosional dapat digunakan dalam pemecahan masalah. 

Salovey Mayer menyatakan bahwa individu cenderung berbeda dalam 

kemampuan untuk mengatur emosi mereka ketika memecahkan masalah. 

Baik emosi dan suasana hati memiliki pengaruh dalam strategi pemecahan 

masalah. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa suasana hati yang positif 

memungkinkan fleksibilitas dalam perencanaan masa depan, yang 

memungkinkan persiapan yang lebih baik untuk memanfaatkan peluang di  

masa depan. Secara umum, individu dengan sikap optimistis terhadap 

kehidupan dengan membangun pengalaman interpersonal akan memperoleh 

hasil yang lebih baik untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. 

Sehingga, dapat dikatakan bahwa individu yang cerdas secara emosional pasti 

memperoleh keuntungan dalam hal pemecahan masalah di kehidupannya.
10

 

Ada banyak keuntungan bila seseorang memiliki kecerdasan 

emosional secara memadai. Pertama, kecerdasan emosional jelas mampu 

menjadi  alat untuk pengendalian diri sehingga tidak terjerumus ke dalam 

tindakan yang bodoh. Kedua, EI bisa diimplementasikan sebagai cara yang 

sangat baik untuk memasarkan atau membesarkan ide dan konsep. Dengan 

pemahaman tentang diri, kecerdasan emosi juga menjadi cara terbaik 

                                                 
10

 Goleman, Kecerdasan Emosional, hlm. 137-138. 
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dalam membangun lobby, jaringan dan kerjasama. Ketiga, EI 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 orang lain. Dengan bekal kecerdasan 

emosional tersebut, seseorang akan mampu mendeterminasi  kesadaran  

setiap  orang,  untuk  mendapatkan  simpati  dan dukungan serta 

kebersamaan dalam melaksanakan atau mengimplementasikan sebuah ide 

atau cita-cita. 

Untuk mewujudkan anak-anak yang memiliki EI tersebut, ada dua 

kiat yang sangat penting yaitu: kemampuan untuk mengekspresikan diri, 

mengartikulasikan ide, gagasan atau pendapat dan mengkomunikasikannya 

dengan   orang   lain.   Pembelajaran   hidup   berorganisasi   dan   

sosialisasi, sesungguhnya juga sangat  penting dalam  mengembangkan 

kedirian dan kematangan, baik emosi dan intelektual anak
11

. 

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh orang tua agar EI 

anak dapat berkembang yaitu dengan cara: jangan langsung menolak atau 

menyanggupi permintaan anak, berilah tawaran ganda atau alternatif dan 

menjadikan anak sebagai “hakim “bagi dirinya sendiri
12

. 

Pertama, ketika anak-anak  mengajukan  permintaan,  bahkan  

dengan  cara  merajuk,  jangan langsung menolak atau menyanggupi 

permintaan anak, tanyakan kembali kepada anak mengapa dia mengajukan 

permintaan itu. Dengan demikian, tentulah anak tersebut akan berfikir dan 

mempertimbangkan kembali apa yang diajukannya. Ia bisa memberikan 

argumentasi atau mengubah permintaannya Hal ini akan melatih anak 

berpikir dan mempertimbangkan kembali apa yang diajukannya, inilah yang 

penting bagi pertumbuhan EInya. Karena dalam proses tersebut ada 

pemikiran dan penyingkapan tentang diri anak, yang sekaligus akan 

                                                 
11

 Suharsono Op Cit hlm. 200-201 
12

 Ibid hal. 205 - 208 
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menunjukkan kadar eksistensi dirinya. 

Kedua, sebagai orang tua tentu kita akan  memberikan sesuatu 

kepada anak kita, meskipun ia belum pernah mengajukan permintaan 

tentang hal itu.. Pemberian yang berupa kejutan, yakni tanpa pemberitahuan 

lebih dahulu kepada anak-anak, mungkin akan memberikan kegirangan 

sesaat. Tetapi hal itu tak akan memberikan makna pencerdasan sama sekali. 

Karena itu  cara terbaik ialah dengan memberitahukan lebih dahulu dan 

bentuklah menjadi “tawaran ganda”. Hadapkanlah anak pada pilihan ganda 

yang memungkinkan ia dapat memikirkan dengan seksama kedua pilihan 

tersebut, lalu dengan sadar ia juga dengan bebas dapat memilih apa yang 

dikehendakinya. Berfikir untuk memilih itu sendiri adalah suatu proses 

belajar berpikir alternatif. Dan memilih secara bebas itu sendiri adalah 

salah satu bentuk dari proses belajar untuk bertanggung jawab, karena 

sebuah pilihan yang dilakukan secara sadar, pada kenyataannya akan 

terbayang resiko yang dihadapinya di masa-masa datang. 

Ketiga, anak-anak pada situasi tertentu pasti melakukan kesalahan 

atau pelanggaran, jika menghadapi situasi yang demikian apa yang 

sebaiknya dilakukan oleh orang tua, apakah dengan pendisiplinan yang 

keras atau membiarkan saja? Kedua cara tersebut seharusnya bukan 

merupakan pilihan orang tua. Karena dengan pendisiplinan yang keras, anak-

anak pasti akan mengalami tekanan psikologis. Sebaliknya jika dibiarkan, 

anak-anak akan tumbuh menjadi orang-orang yang liar. Ada jalan lain 

yang lebih bijaksana yang dapat kita lakukan, yakni dengan cara 

“menjadikannya sebagai hakim” atas pelanggaran yang dilakukannya 
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sendiri. Menjadi hakim yang adil bagi diri sendiri, atau menghakimi atas 

kesalahan-kesalahan yang dibuat sendiri adalah sesuatu yang sulit dan 

bahkan jarang terjadi, apalagi di tengah budaya yang mementingkan diri 

sendiri. Tetapi hal ini harus dipupuk dari sejak dini, agar anak-anak kita 

mencintai keadilan; mampu membedakan antara kebenaran dengan 

kepentingan dan mampu mendahulukan azas kebenaran di atas azas 

kepentingan. 

Menurut Claude Steiner, ada tiga langkah dalam mengembangkan  EI 

yaitu, membuka hati, menjelajahi emosi dan bertanggung jawab
13

. 

a. Membuka hati 

Ini adalah langkah pertama karena hati adalah simbol pusat emosi. 

Hati kitalah yang merasa damai saat kita bahagia, dalam kasih sayang, 

cinta atau kegembiraan. Hati kita merasa tidak nyaman ketika sakit, 

marah, sedih    atau    patah   hati.    Dengan    demikian    kita    mulai    

denganmembebaskan pusat perasaan kita dari impuls dan pengaruh yang 

membatasi kita untuk menunjukkan cinta pada orang lain. 

b. Menjelajahi dataran emosi 

Sekali membuka hati, kita dapat melihat kenyataan dan 

menemukan peran emosi dalam kehidupan. Kita dapat berlatih cara 

mengetahui apa yang kita rasakan, seberapa kuat, dan apa alasannya. 

Kita mengetahui emosi yang dialami orang lain dan bagaimana 

perasaan  mereka dipengaruhi oleh tindakan kita. Kita mulai memahami 

                                                 
13

 Agus  Nggermanto,  Quantum  Quotient,  Kecerdasan  Quantum,  (Bandung:  Nuansa 

Cendikia, 2001), hlm. 100-102 
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bagaimana emosi berinteraksi dan kadang-kadang menciptakan 

gelombang peraaan yang menghantam kita dan orang lain. Dengan kata 

lain berarti kita menjadi lebih bijak, menanggapi perasaan kita dan 

perasaan orang-orang di sekitar kita. Tahapan menjelajahi emosi adalah 

pernyataan tindakan atau perasaan menerima pernyataan atau perasaan, 

menanggapi percikan intuisi dan validasi percikan intuisi. 

c. Bertanggung jawab 

Untuk memperbaiki dan mengubah kerusakan hubungan, kita harus 

mengambil tanggung jawab. Kita tidak cukup hanya membuka hati, 

memahami dataran emosional orang di sekitar kita, dan ketika suatu 

peta masalah terjadi antara kita dengan orang lain, adalah sulit untuk 

melakukan perbaikan tanpa tindakan lebih jauh. Setiap orang harus 

mengerti permasalahan yang terjadi, membuat perbaikan dan memutuskan 

bagaimana mengubah segala sesuatu. Langkah untuk menjadi 

bertanggung jawab adalah mengakui kesalahan kita. 

Menurut  John  Gottman  dan  Joan  De  Claire  ada  lima  langkah  untuk 

meningkatkan EI anak 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 

 

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah 

Al-khoiriyah ternyata tidaklah menggunakan program khusus untuk 



89 

 

 

meningkatkan kecerdasan emosional siswa. Hal ini dinyatakan oleh Bapak 

Sabbihis, S.Th.I “ sekolah kami tidak menerapkan program khusus untuk 

menangani atau mengembangkan kecerdasan emosional siswa, kami hanya 

melakukan kegiatan atau program-program yang sifatnya rutinitas dan yang 

paling penting adalah kami menjadikan setiap guru sebagai tauladan bagi 

siswa sehigga siswa dapat melihat dan mencontoh hal baik yang selalu dilihat 

dari dalam diri guru mereka”
14

 

Upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan kecerdasan 

emosional siswa di MTs Al-khoiriyah memang sengaja dibuat agar menyatu 

dengan kegiatan pembelajaran, interaksi guru dengan siswa sehingga upaya 

tersebut tersirat dalam setiap kegiatan.  

Kepala MTs Al-khoiriyah menyatakan: “dalam rangka meningkatkan 

kecerdasan emosional siswa di sekolah ini kami sengaja tidak membuat 

program khusus akan tetapi kami senantiasa menjadikan setiap kegiatan 

pembelajaran juga menjadi kegiatan peningkatan keccerdasan emosional 

siswa, selain itu kami juga berikan siswa contoh-contoh nyata dalam kegiatan 

sehari-hari jadi kami menjadikan guru sebagai tauladan bagi siswa mulai dari 

sikap, tata bicara, cara berpakaian dan lain-lain. Kami berharap dari contoh 

yang kami berikan tersebut siswa dapat meniru dan mengaplikasikannya 

dalam kehidupan sehari-hari baik dilingkungan sekolah maupun dilingkungan 

keluarga”
15

 

Lebih lanjut kepala MTs Al-khoiriyah, Yakub Sulaiman, S.Ag 

menjelaskan bahwa contoh nyata dalam rangka penigkatan kecerdasan 

emosional siswa ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan seperti penyediaan 

                                                 
14

 Sabbihis,S.Th.I guru SKI MTs Al-khoiriyah, wawancara tanggal 9 November 2016 
15

 Hadi Tolani, S.Pd.I, Kepala MTs Al-khoiriyah (wawancara tanggal 9 November 2016) 
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lingkungan belajar yang kondusif, menumbuhkan sikap empati, Menjadikan 

guru sebagai tauladan bagi siswa, memberikan motifasi kepada siswa
16

. 

Dari informasi yang penulis peroleh mengenai upaya peningkatan 

kecerdasan emosioanal pada siswa di MTs Al-khoiriyah tersebut akhirnya 

penulis melakukan analisa dan pendalaman secara obyektif dilapangan 

sehingga penulis dapat paparkan setiap upaya yang dilakukan oleh guru di 

MTs Al-khoiriyah dalam menumbuhkan serta meningkatkan kecerdasan 

emosional siswa adalah sebagai berikut: 

a. Penyediaan Lingkungan Belajar yang Kondusif 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam 

alam kehidupan yang senantiasa berkembang
17

. Lingkungan yang 

dimaksud adalah segala sesuatu yang ada di sekolah yang bisa mendukung 

ataupun mungkin menghambat proses pembelajaran dan juga upaya 

pengembangan kecerdasan emosional siswa. Lingkungan tersebut terdiri 

dari:  

1. Lingkungan alam  

Melatih dan mendidik anak berbakat agar memiliki kecerdasan 

emosional yang tinggi sangat perlu diperhatikan karena mereka berbeda 

dalam hal IQ yang lebih cenderung merupakan faktor bawaan sejak lahir 

dan bersifat relatif stabil. EI, walaupun ada faktor genetisnya, tetap saja 

faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap pembentukan emosi 

                                                 
16

 Hasil observasi dan wawancara dengan Kepala MTs Al-khoiriyah tanggal 9 November 

2016 
17

 Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),cet.3, hlm.63 
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seseorang. Selain itu, EI juga bersifat tidak stabil. Pembentukan 

kecerdasan emosional ini bisa dibentuk sejak masa kanak-kanak. Sebab, 

sirkuit prefrontal
18

  pada otak manusia, belum matang sampai seseorang 

berusia dewasa.dan masih tetap berlanjut pada saat dewasa
19

. EI akan 

berkembang dengan baik tergantung pada proses pelatihan dan pendidikan 

yang terus-menerus, di sinilah peran sekolah sebagai lingkungan 

pendidikan kedua untuk mengembangkan EI pada anak. 

Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada dalam sekolah 

yang bukan manusia, seperti gedung sekolah, kelas dan perpustakaan. 

Dengan kata lain adalah sarana dan prasarana lain yang ada di sekolah. 

MTs Al-khoiriyah yang merupakan sekolah swasta Islam yang berada di 

kawasan pedesaan, mempunyai berbagai macam fasilitas yang cukup bisa 

menunjang kegiatan belajar mengajar dan mendukung keberhasilan proses 

belajar mengajar dan upaya mengembangkan kecerdasan emosional pada 

siswa. 

2. Lingkungan sosial 

Keluarga merupakan hal yang pertama kali diamati ketika anak 

baru berusia lima tahun, dan sekali lagi diamati saat anak itu sudah 

mencapai usia sembilan tahun. Oleh karena itu, orang tua dalam hal ini 

harus menjadi pelatih yang efektif bagi anak untuk meningkatkan 

kecerdasan emosional anak. Proses tersebut biasanya terjadi dalam lima 

langkah: 

                                                 
18

 Sirkuit Prefrontal adalah bagian dari otak manusia yang mengatur bagaimana manusia 

bertindak terhadap apa yang ia rasakan 
19

 Maria Etty, Menyiapkan Masa Depan Anak, (Jakarta: Grasindo, 2003), hlm. 38 
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1)      Menyadari emosi anaknya; yaitu orang tua merasakan apa yang 

dirasakan oleh anak-anak mereka. Agar bisa melakukannya, orang tua 

harus menyadari emosi-emosi, pertama dalam diri mereka sendiri 

kemudian dalam diri anak-anak mereka.
20

 Orang tua yang awas dapat 

mengenali isyarat-isyarat malapetaka emosional pada anak-anak mereka, 

isyarat-isyarat itu muncul dalam tingkah laku seperti makan terlalu 

banyak, hilangnya nafsu makan, mimpi buruk, dan keluhan pusing-pusing 

atau sakit perut. 

2)      Mengakui emosi itu sebagai peluang untuk kedekatan dan mengajar; 

yaitu mengakui emosi anak dan menolong mereka mempelajari 

keterampilan-keterampilan untuk menghibur diri mereka sendiri.
21

  

3)      Mendengarkan dengan penuh empati dan meneguhkan perasaan 

anak tersebut; yaitu mendengarkan dan mengamati petunjuk-petunjuk fisik 

emosi pada anak. Orang tua menggunakan imajinasi mereka untuk melihat 

situasi tersebut dari titik pandang anak kemudian menggunakan kata-kata 

mereka untuk merumuskan kembali dengan cara yang menenangkan dan 

tidak mengecam untuk menolong anak-anak mereka memberi nama emosi-

emosi mereka itu.
22

 

4)      Menolong anaknya menemukan kata-kata untuk memberi nama 

emosi yang sedang dialaminya; langkah ini merupakan langkah yang 

gampang dan sangat penting dalam pelatihan emosi, misalnya tegang, 

cemas, sakit hati, marah, sedih dan takut. Menyediakan kata-kata dengan 

cara ini dapat menolong anak-anak mengubah suatu perasaan yang tidak 

jelas, menakutkan, dan tidak nyaman menjadi sesuatu yang dapat 

dirumuskan, sesuatu yang mempunyai batas-batas dan merupakan bagian 

wajar dari kehidupan sehari-hari. Studi-studi memperlihatkan bahwa 

tindakan memberi nama emosi itu dapat berefek menentramkan terhadap 

                                                 
20

 John Gottman dan Joan de Claire, Kiat-kiat Membesarkan Anak yang Memiliki 

Kecerdasan Emosional, terj. T. Harmaya (Jakarta: Gramedia, 1997), 73. 
21

 Ibid. hlm. 94. 
22

 Ibid. hlm. 95-96. 
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sistem saraf, dengan membantu anak-anak untuk pulih kembali lebih cepat 

dari peristiwa-peristiwa yang merisaukan.
23

  

5)      Menentukan batas-batas sambil membantu anak memecahkan 

masalah yang dihadapi; proses ini memiliki beberapa tahap: (1) 

menentukan batas-batas terhadap tingkah laku yang tidak pada tempatnya, 

(2) menentukan sasaran, (3) memikirkan pemecahan yang mungkin, (4) 

mengevaluasi pemecahan yang disarankan berdasarkan nilai-nilai 

keluarga, dan (5)  menolong anak memilih satu pemecahan.
24

 

Selain terjadi dalam lingkungan keluarga, pendidikan emosi bisa 

diupayakan di lingkungan sekolah. Sekolah harus menyertakan 

keterampilan emosional di dalam kurikulumnya, misalnya pelajaran untuk 

bekerja sama. Di Amerika, keterampilan emosional ini disebut “Self 

Science”.  

Self Science adalah perintis gagasan yang saat ini (pada tahun 

1996, yakni tahun penulisan buku Emotional Intellegence oleh Goleman) 

menyebar di sekolah-sekolah dari pantai timur sampai pantai barat 

Amerika Serikat. Nama dari pelajaran semacam ini beragam mulai dari 

social development (pengembangan sosial), life skill (keterampilan hidup), 

sampai social and emotional learning (pembelajaran sosial dan emosi). 

Benang merahnya adalah sasaran untuk meningkatkan kadar keterampilan 

emosional dan sosial pada anak sebagai bagian dari pendidikan reguler 

mereka.
25

 

Lingkungan sosial adalah semua orang atau manusia lain yang 

mempengaruhi diri kita. Lingkungan sosial dalam sekolah khususnya, 

mencakup guru, teman sekolah dan juga para pegawai sekolah. Guru yang 

                                                 
23

 Ibid., hlm. 101-102. 
24

 Ibid., hlm. 103. 
25

 Goleman, Kecerdasan Emosional., hlm.372. 



94 

 

 

mengajar MTs Al-khoiriyah adalah guru yang mempunyai cukup 

pengalaman mengajar dengan prestasi baik, mempunyai kemampuan pada 

pelajaran yang diajarkan, minimal berlatar belakang pendidikan S-I dan 

menguasai bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya. Berpengalaman 

luas dalam dunia pendidikan, menguasai strategi belajar mengajar, 

berkompetensi tinggi, pandai memilih metode yang berpusat pada anak 

didik, mampu membangkitkan antusiasme siswa kepada pelajaran yang 

diajarkan. 

Individu dan lingkungan akan terjalin interaksi atau hubungan 

saling mempengaruhi satu sama lain. Tingkah laku individu dapat 

menyebabkan perubahan yang positif atau negatif terhadap lingkungan. 

Demikian pula sebaliknya, lingkungan dapat pula memberikan pengaruh 

dan perubahan pada tingkah laku individu. 

Lingkungan yang terdiri dari lingkungan alam dan lingkungan 

sosial, membawa pengaruh terhadap perkembangan anak, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Dalam hal pertumbuhan manusia, dapat 

dikatakan bahwa sifat-sifat dan watak kita adalah hasil interaksi antara 

pembawaan keturunan dan lingkungan kita
26

. 

Menurut hemat penulis, karena lingkungan sosial membawa 

pengaruh yang amat besar bagi tingkah laku individu, maka guru yang 

mengajar harus bisa memahami dan mengetahui kebutuhan pendidikan 

anak. Selain itu guru juga bisa menerapkan metode dan pendekatan yang 

                                                 
26

 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan praktis, (Bandung: Remaja  

Rosdakarya, 2000), cet. 12, hlm.73 
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tepat dalam PBM, menjadi teladan dalam menerapkan EI dalam 

pembelajaran, sehingga bisa mengajar dengan sukses. Hal itu dilakukan 

dengan jalan mengajar dengan kecerdasan emosi, bukan sekedar 

mentransfer ilmu dari buku pelajaran ke otak anak didiknya, tetapi dituntut 

untuk bisa menyertakan semangat, gairah, perhatian dan kesabarannya 

selama mengajar. Dengan begitu, siswa juga akan merasa senang dalam 

menerima pelajaran. 

Lingkungan belajar yang kondusif di dalam sekolah ataupun di 

kelas ditunjang oleh berbagai sarana dan prasarana yang mendukung di 

antaranya ruang kelas yang nyaman, perpustakaan yang menyediakan 

buku pelajaran dan buku pengetahuan lain, laboratorium juga tersedianya 

berbagai macam media dan sumber belajar yang dapat mendukung proses 

pembelajaran. Selain di dalam kelas, ada lingkungan lain yaitu dengan 

cara membawa siswa (kelas) ke dalam lingkungan masyarakat, metode 

yang digunakan disini adalah metode field trip atau karya wisata. Metode 

ini digunakan untuk dapat lebih melatih daya pikir kritis siswa, misalnya 

dalam pelajaran pengetahuan sosial materi pemerintahan, siswa tidak 

hanya duduk diam di dalam kelas dan mendengarkan penjelasan guru 

mengenai kelurahan, akan tetapi para siswa melakukan field trip ke balai 

desa sehingga siswa mendapat penjelasan langsung dari pegawai 

kelurahan, mengadakan observasi dan interview kepada para aparat desa. 

Dengan metode ini pembelajaran terasa lebih menyenangkan bagi siswa, 

karena proses belajar mengajar tidak hanya monoton dengan duduk 



96 

 

 

membaca dan mendengar penjelasan guru. Lebih dari itu para siswa 

langsung berinteraksi dengan nara sumber selain gurunya. Dengan begitu 

belajar akan terasa lebih berkesan, nyata dan bermakna apabila dilakukan 

langsung (learning by doing).  

Selain pengetahuan anak didik yang bertambah juga mampu 

melatih mereka untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan 

orang lain yang termasuk dalam tataran kecerdasan emosi. Dan telah 

diketahui bersama bahwa kebutuhan dan tujuan pendidikan bukan hanya 

terletak pada segi IQ tetapi juga pada EI anak didik. Dari situ dapat dilihat 

bahwa penyediaan lingkungan yang dilakukan oleh MTs Al-khoiriyah 

telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu lingkungan belajar yang 

tidak hanya menyediakan memfasilitasi perkembangan intelektual siswa, 

tetapi juga mendukung upaya mengembangkan kecerdasan emosional 

siswa. 

b. Menumbuhkan Sikap Empati 

Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan 

orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan 

hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri dengan bermacammacam 

orang. Orang jarang mengungkapkan perasaan dengan kata-kata, 

sebaliknya mereka memberi tahu perasaan mereka lewat nada suara 

ekspresi wajah atau ekspresi non verbal lain seperi bahasa tubuh. Kunci 

untuk memahami seluk-beluk emosi orang lain adalah mengetahui seluk 
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beluk emosi sendiri, dan mampu mengelola dan menyalurkannya dengan 

benar . 

Untuk menumbuhkan sikap empati pada anak didik bisa dilakukan 

dengan cara seperti memberi sedekah pada fakir miskin, berkunjung 

(program field trip) ke panti asuhan, dan menjenguk orang yang sedang 

sakit dan sebagainya. 

Dalam sebuah buku disebutkan : Adapun berteman dengan fakir 

lebih mengutamakan mereka daripada dirimu sendiri dalam hal makan, 

minum, pakaian, kelezatan, perkumpulan dll, kamu beranggapan dirimu di 

bawah mereka dan tidak boleh menganggap kamu lebih utama dari mereka 

dalam segala hal
27

. 

Menurut penulis, upaya yang dilakukan oleh MTs Al Khoiriyah 

Agom kalianda Lampung Selatan sudah cukup sesuai dan mengarah pada 

penumbuhan sikap empati para siswa. Misalnya dengan kunjungan ke 

panti asuhan, para anak didik bisa melihat, mengamati dan akhirnya 

mencoba untuk memahami anak-anak lain yang tidak seberuntung mereka, 

membayangkan jika mereka mengalami hal yang sama, sehingga 

merasakan kesedihan yang dirasakan oleh anak-anak dan akhirnya mereka 

akan mencoba untuk menghibur. 

Selain itu memberi nasehat kepada anak tentang kemuliaan dari 

sikap empatik dan menganjurkan kepada anak didik akan lebih efektif 

apabila dilakukan secara terus menerus. Di samping itu anak juga 
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 Syaikh Abdul Qodir al-Jailani, Al Ghunyah, (Libanon: Dar al Fikr, t.th), hlm.170 
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memiliki kecenderungan kepada kebaikan, sehingga sangat mudah untuk 

di bimbing kepada sikap dan tingkah laku yang empatik, mampu 

memahami perasaan orang lain sehingga tidak egois dan mampu 

bertoleransi dengan orang lain 

c. Menjadikan Guru sebagai Tauladan 

Seorang anak mendengarkan, menangkap makna bukan sekedar 

kata kata. Oleh karena itu, jadikanlah diri kita sebagai teladan, sebagai 

orang yang bekecerdasan emosi tinggi. Keteladanan adalah tindakan 

paling ampuh dan efektif yang dapat dilakukan seseorang pelatih emosi. 

Keteladanan dapat mempengaruhi perilaku dan tindakan tanpa banyak 

kata-kata. Anak-anak biasanya lebih senang melihat teladan atau contoh 

daripada diceramahi panjang lebar. 

Keteladanan merupakan salah satu upaya yang efektif untuk 

mengembangkan kecerdasan emosional siswa. karena anak-anak 

cenderung meniru apa yang mereka lihat, dengar dan apa yang biasa 

dilakukan orang lain. Jadi para guru harus juga menerapkan EI dalam 

pembelajaran sehari-hari agar anak didik bisa dan mampu berlatih untuk 

mengembangkan EI mereka dengan cara meneladani sikap dan perbuatan 

para guru. 

Tindakan berbicara lebih keras dari pada kata-kata, semakin 

banyak dan sering guru memberikan contoh perbuatan dengan EI, maka 

semakin siswa akan mengerti dan mulai mencontoh perbuatan guru.   
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Seorang guru adalah figur bagi anak didik, intensitas interaksi yang 

terjadi antara guru dengan anak didik membuka peluang bagi anak didik 

untuk meniru apa yang dilakukan guru. Sehingga guru yang ingin 

mengembangkan EI anak harus juga mempunyai EI yang tinggi. Sebagai 

contoh, guru memahami apa yang diinginkan oleh anak didik, 

mendengarkan keinginan mereka dan mencarikan solusi yang tepat untuk 

memecahkan masalah mereka 

d. Menumbuhkan Motifasi pada Siswa  

Guru seringkali menganggap tingkat kecakapan dan kemampuan 

siswa sama (meskipun di dalam kelas akselerasi), padahal mereka adalah 

individu yang berbeda, contohnya dalam bakat dan kecenderungan 

modalitas belajar mereka. Hal itu akan menurunkan motivasi belajar 

siswa. Untuk itu guru harus memahami individualisasi siswa misalnya 

pembawaan fisik dan karakter kepribadian serta psikis siswa yang yang 

menginginkan tercapainya kebutuhan-kebutuhan mereka. Kebutuhan itu 

adalah: fisiologis, perasaan aman, sosial, penghargaan diri dan kebutuhan 

untuk aktualiasi diri
28

. 

Point ini merupakan tambahan temuan yang ditemukan oleh 

penulis di lapangan, karena dalam landasan teori tidak disebutkan 

mengenai menumbuhkan motivasi pada siswa, akan tetapi motivasi 

merupakan salah satu unsur dari EI dan pada kenyataannya di lapangan hal 

ini juga diupayakan. 

                                                 
28

 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1995), Cet. 3, hlm. 171 
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Menurut Maslow seperti dikutip oleh Slameto, bahwa tingkah laku 

manusia dibangkitkan dan diarahkan oleh kebutuhan-kebutuhan tertentu
29

. 

Kebutuhan itu adalah: fisiologis, perasaan aman, sosial, penghargaan diri 

dan kebutuhan untuk aktualiasi diri
30

. Motivasi merupakan salah satu 

unsur dari EI, motivasi berprestasi siswa ada dua macam yaitu motivasi 

ekstrinsik (motivasi dari luar), seperti siswa belajar karena takut di hukum 

oleh guru, belajar karena ingin mendapatkan pujian, hadiah dan 

sebagainya.Motivasi intrinsik (motivasi dari dalam siswa itu sendiri), 

motivasi ini muncul tanpa adanya dorongan dari pihak luar, siswa belajar 

karena kesadaran atau keinginannya untuk belajar. Di sinilah peran guru 

berperan untuk membangkitkan motivasi siswa baik motivasi ekastrinsik 

dan lebih penting lagi motivasi intrinsik. Upaya guru untuk memotivasi 

siswa dapat dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Motivasi 

tidak langsung antara lain adalah: 

1. Guru memberi sanksi bagi siswa yang tidak mematuhi tata tertib dan 

tidak  mengerjakan tugas 

2. Melibatkan harga diri siswa, misalnya memberi tahu hasil prestasi atau 

karya siswa dengan cara memajangnya di mading 

3. Memberikan tugas-tugas kepada siswa, baik itu tugas di sekolah 

ataupun tugas di rumah 

4. Menyusun jadwal dan waktu belajar yang tidak menimbulkan 

kelelahan dan kejenuhan bagi siswa 

                                                 
29

 Ibid 
30

 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2002), cet. 

2, hlm. 81. 



101 

 

 

Upaya-upaya di atas meskipun tidak dimaksudkan untuk 

memotivasi siswa, namun dengan cara itu siswa akan termotivasi dengan 

sendirinya untuk berprestasi. 

Motivasi langsung yang dilakukan oleh guru di antaranya: 

1. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan 

2. Menggunakan pendekatan dan strategi belajar yang sesuai dengan 

memperhatikan perbedaan individual anak didik. Dengan personal 

approach guru akan mengetahui apa yang menyebabkan siswa malas 

belajar dan solusi apa yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah 

anak tersebut 

Menurut hemat penulis, upaya yang dilakukan guru untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa sudah dilaksanakan dengan baik, 

berusaha memenuhi semua kebutuhan siswa, seperti kebutuhan akan 

penghargaan, aktualisasi diri dan kebutuhan sosial mereka. Hal ini dapat 

dilihat dari semangat dan kemauan siswa dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan, semangat siswa dalam berkompetisi dengan siswa yang lain, 

juga dari prestasi belajar yang dicapai oleh para siswa. Meskipun tidak ada 

program khusus untuk upaya mengembangkan kecerdasan emosional pada 

siswa, namun dalam setiap kegiatan belajar mengajar hal tersebut selalu 

diupayakan. Jadi sekolah tidak hanya bertujuan mencetak anak yang 

berkualitas secara intelektual akademis tetapi juga berkualitas dalam segi 

non akademik (religius, social dan emosional). Untuk itu MTs Al-

khoiriyah selalu memberi dukungan baik secara moril maupun materiil. 
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Dalam pelaksanaanya, di samping hal-hal tersebut di atas upaya lain yang 

dapat dilakukan adalah 

a. Memberikan alokasi waktu untuk sosialisasi antara guru dengan 

siswa 

b. Mendorong siswa untuk lebih berjiwa sosial dan berempati kepada  

sesama melalui kegiatan sosial kemanusiaan yang dilakukan oleh 

pihak sekolah dan yayasan secara konsisten dan kontinyu 

c. Mengupayakan anak didik untuk berfikir kritis dan mandiri dalam 

masalah pribadi dan kelompok, dalam hal ini guru menuntun dan 

menuntut. 

d. Kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan orang tua akan 

mendukung upaya pengembangan EI pada siswa. 

e. Pengembangan kurikulum sekolah lebih ditingkatkan dalam rangka 

mengembangkan EI siswa, sehingga EI siswa akan berkembang 

seiring dengan proses pertumbuhannya dan proses belajar yang 

dilaluinya dan terwujud dalam prilaku yang baik dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

2. Kecerdasan Emosional Siswa 

Sebelum penulis menyajikan tentang kecerdasan emosional siswa 

dalam bab ini terlebih dahulu penulis akan memaparkan beberapa kendala 

yang dihadapi guru dalam upaya meningkatkan kecerdasan emosional 

siswa. 



103 

 

 

Upaya yang dilakukan dalam mengembangkan kecerdasan 

emosional siswa bukan tidak terlepas dari berbagai kendala. Muncul 

banyak kendala yang dihadapi guru dalam meningkatkan kecerdasan 

emosi siswa. Hal ini juga diungkapkan oleh guru MTs Al-khoiriyah Bapak 

Dwi Kismadi S.Pd yang memegang mata pelajaran Akidah Ahlak, 

dikatakan bahwa dalam kami mengembangkan dan melaksanakan kegiatan 

yang berkaitan dengan pengembangan kecerdasan emosional siswa banyak 

hal dan hambatan yang kami hadapi
31

, diantaranya: 

1. Masalah latar belakang keluarga anak didik yang berbeda-beda 

satu dengan yang lain 

2. Masalah keterbatasan waktu disekolah yang hanya beberapa jam 

sehinga sebagian besar waktu siswa berada dalam lingkungan 

masyarakat yang homogen yang tidak menutup kemungkinan akan 

mempengaruhi kecerdasan emosional anak. 

3. Perbedaan individu anak, mereka berbeda dalam pembawaan, 

bakat, minat, kecenderungan dan gaya belajar dan sebagainya. 

 

Sebenarnya hambatan-hambatan tersebut dapat ditanggulangi agar 

upaya mengembangkan kecerdasan emosional pada siswa dapat berjalan 

dengan baik. Cara yang dapat ditempuh adalah: 

1. Memberikan perhatian pada individualisasi siswa, sehingga proses 

belajar mengajar akan terasa menyenangkan dan tidak 
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 . wawancara dengan Bapak Dwi Kismadi, S.Pd Guru Akidah Ahlak MTs Al-khoiriyah 

tanggal 12 Juni 2015 
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membosankan dan proses belajar mengajar akan berjalan dengan 

lancar, selain itu juga menerapkan pembelajaran yang demokratis. 

2. Guru selalu meningkatkan profesionalisme dan menyesuaikan 

kompetensi yang dimiliki dengan mata pelajaran yang diampu, 

juga selalu melakukan evaluasi terhadap program yang 

dilaksanakan. 

3. Memberikan perhatian dan bimbingan secara intensif dan kontinyu 

sehingga potensi siswa dapat dikembangkan sesuai dengan 

fitrahnya. 

 

Namun di samping faktor-faktor yang menghambat yang 

menghadang didepan ada pula faktor-faktor yang mendukung upaya 

mengembangkan kecerdasan EI (Emosional Siswa) pada siswa MTs Al-

khoiriyah. Hal ini terungkap dari hasil wawancara penulis dengan Bapak 

Dwi Kiswandi, S.Pd yang menuturkan faktor pendukung upaya 

peningkatan kecerdasan emosional siswa, yaitu antara lain
32

: 

1. Guru 

Profesionalitas dan kompetensi guru merupakan salah satu hal 

yang sangat menunjang keberhasilan pembelajaran. Profesionalitas dan 

kompetensi guru terlihat dalam persiapan, pelaksanaan pembelajaran dan 

evaluasi pembelajaran juga dalam perilaku guru itu sendiri sebagai 

panutan atau teladan bagi anak didik. 
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 Hasil wawancara dengan Bapak Dwi Kisandi, S.Pd guru Akidah Ahlak MTs Al-

khoiriyah tanggal 12 Juni 2015 
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2. Siswa 

Tingkat kecerdasan, kesiapan, kesehatan serta kemauan siswa 

untuk tetap sekolah merupakan syarat yang diharapkan dapat 

memperlancar proses belajar mengajar dan upaya mengembangkan 

kecerdasan emosional siswa dapat berlangsung dengan baik. 

3. Kurikulum yang mendukung 

Adanya jam pembiasaan yang mengharuskan siswa untuk biasa 

bersosialisasi dengan teman-temannya dan lingkungan, sehingga akan 

melatih para siswa untuk membina hubungan dan berempati dengan orang 

lain. 

4. Sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana yang representatif di sekolah ini mendukung 

proses belajar mengajar dan upaya mengembangkan kecerdasan emosional 

siswa. 

5. Pimpinan Sekolah 

Kebijakan pimpinan sekolah yang sangat mendukung pelaksanaan 

berbagai program kegiatan sekolah dan selalu memberikan pengawasan 

terhadap semua komponen tenaga kependidikan yang ada di sekolah 

diantaranya guru, karyawan dan siswa. 

6. Orang tua dan Masyarakat 

Partisipasi aktif orang tua siswa dalam berbagai kegiatan sekolah 

serta kontrol dan pengawasan terhadap perkembangan anak. Adanya 

dukungan dan pengawasan dari masyarakat melalui komite sekolah 
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terhadap berlangsungnya program sekolah baik dalam proses belajar 

mengajar maupun kegiatan ekstra kurikuler sekolah. 

Setelah berbagai upaya dilakukan, terlihat perkembangan 

kecerdasan emosional siswa diantaranya: 

1. Siswa lebih peka terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya, 

mampu mengendalikan dirinya dan mampu mengekspresikan 

emosinya secara wajar. 

Beberapa upaya yang dilakukan oleh guru di MTs Al-khoiriyah 

ini dalam meningkatkan kecerdasan emosional siswa ternyata dapat 

dilihat dari perubahan-perubahan yang semakin lama menunjukan 

perubahan positih sesuai yang diharapkan.  

“ Setelah apa yang kami lakukan bersama seluruh dewan guru 

Alhamdulillah siswa saat ini lebih bisa mengendalikan emosi ketika 

menghadapi masalah, lalu juga siswa sekarang ini cepat tanggap dengan 

lingkungan sekitarnya misalnya saja ketika melihat sampah yang 

berserakan maka tanpa diperintah oleh guru siswa sudah bersaha untuk 

membersihkan”
33

 

Walaupun belum 100% berdampak bagi seluruh siswa namun 

dengan sebagian besar siswa yang sudah memiliki perubahan sesuai 

dengan yang  diharapkan maka guru menganggap bahwa upaya yang 

dilakukan selama ini sudah cukup berhasil namun masih akan selulu 

ditingkatkan agar hasil yang diperoleh lebih maksimal. 
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2. Siswa lebih termotivasi untuk berprestasi,  komitmen terhadap 

tugas, mempunyai inisiatif dan optimis 

Meningkatnya kecerdasan emosional siswa di MTs Al-khoiriyah 

ini juga dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran siswa untuk selalu 

mengerjakan tugas yang diperintahkan dan dibebankankan. Mereka saat 

ini mulai menunjukan sikap optimis dalam belajar dan memiliki inisiatif 

sehingga guru senang dalam melakukan kegiatan pembelajaran didalam 

kelas. 

Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh Bapak Sabbihis, 

S.TH.I guru SKI MTs Al-khoiriyah, beliau menyatakan bahwa siswa 

saat ini khusunya kelas 8 dan 9 lebih aktif dalam belajar dan mereka 

selalu mengerjakan tugas terutama tugas-tugas rumah yang diberikan 

oleh guru. Dan ketika didalam kelaspun mereka sekarang lebih aktif 

dan lebih punya inisiatif dalam belajar atau kegiatan diskusi. Saat ini 

terlihat mereka sebagian besar telah mencoba untuk saling berlomba 

dalam meraih prestasi yang lebih baik.
34

 

 

3. Siswa lebih mempunyai kesadaran, kontrol diri, toleransi dan tidak 

arogan sehingga mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan 

yang baik dengan orang lain 

Kegiatan sehari-hari yang ditunjukkan oleh siswa MTs Al-

khoiriyah saat ini ternyata membuat  pihak sekolah merasa senang. 
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Peningkatan kecerdasan emosional siswa yang telah mulai dapat 

dirasakan oleh pihak sekolah terutama guru sangat bisa dirasakan 

dampaknya. Siswa yang lebih cepat respon dalam mengikuti pelajaran, 

aktif bertanya dan bersikap aktif dalam kegiatan-kegiatan kesiswaan, 

tidak malu-malu dalam menjalankan tugas dan perintah dan lain-lain. 

Senada dengan keterangan yang disampaikan oleh Ibu Muntiah 

S.Pd selaku guru Bahasa Indonesia. Beliau mengungkapkan bahwa 

selaku guru di MTs Al-khoiriyah yang sudah bertahun-tahun baru saat 

inilah melihat siswa yang begitu antusias dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran, tidak malu dalam bertanya masalah pelajaran mudah 

diajak komunikasi ketika kegiatan belajar mengajar dan aktif dalam 

mengikutu segala kegiatan pembelajaran. Saya juga melihat sebagian 

besar siswa di MTs Al-khoiriyah ini saat ini lebih sering melakukan 

komunikasi dengan sesama dalam bentuk kegiatan diskusi dan lain-

lain.
35

 

Dari  keterangan diatas dapatlah  diketahui bahwa upaya yang 

dilakukan MTs Al-khoiriyah Agom kalianda Lampung Selatan dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional anak-anak meskipun belum 

berjalan secara maksimal, karena belum ada program khusus untuk upaya 

tersebut, namun bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik. Ini terlihat 

dari hasil yang terlihat dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan, 

dibuktikan dengan adanya perubahan emosional positif dalam diri siswa 
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yang dapat dilihat dari prestasi, etika pergaulan dan budi pekerti, 

motivasi dan kemampuan mereka untuk bersosialisasi dengan baik dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

C. Analisa Data 

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian. 

Setelah melakukan pencarian data dan data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi serta dokumentasi yang berkaitan dengan bahasan tesis terkumpul, 

maka langkah berikutnya dilakukan analisis terhadap data temuan dilapangan. 

Berikut penulis paparkan hasil analisis data yang berhasil penulis himpun 

dilapangan berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi dan lain-lain 

tentang upaya guru dalam meningkatkan kecerdasan emosional siswa. 

Ada  banyak keuntungan bila seseorang memiliki kecerdasan emosional 

yang tinggi, diantaranya: Pertama, kecerdasan emosional jelas mampu menjadi 

alat untuk pengendalian diri sehingga tidak terjerumus ke dalam tindakan yang 

bodoh. Kedua, kecerdasan emosi bisa diimplementasikan sebagai cara yang 

sangat baik untuk memasarkan atau membesarkan ide dan konsep. Dengan 

pemahaman tentang diri, kecerdasan emosi juga menjadi cara terbaik dalam 

membangun lobby, jaringan dan kerjasama. Ketiga, kecerdasan emosi 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 orang lain. Dengan bekal kecerdasan emosional tersebut, 
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seseorang akan mampu mencapai kesuksesan. Upaya yang dilakukan untuk 

mengembangkan kecerdasan emosional siswa di MTs Al-khoiriyah adalah :  

 

1. Penyediaan lingkungan belajar yang kondusif 

Individu dan lingkungan terjalin interaksi atau hubungan saling 

mempengaruhi satu sama lain. Tingkah laku individu dapat menyebabkan 

perubahan yang positif atau negatif terhadap lingkungan.
36

  Demikian pula 

sebaliknya, lingkungan dapat pula memberikan pengaruh dan perubahan pada 

tingkah laku individu. Lingkungan yang terdiri dari lingkungan alam dan 

lingkungan sosial, membawa pengaruh terhadap perkembangan anak, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Dalam hal pertumbuhan manusia, dapat 

dikatakan bahwa sifat-sifat dan watak kita adalah hasil interaksi antara 

pembawaan keturunan dan lingkungan kita.
37

 

Menurut hemat penulis, karena lingkungan sosial membawa pengaruh 

yang amat besar bagi tingkah laku individu, maka guru yang mengajar di kelas 

akselerasi harus bisa memahami dan mengetahui kebutuhan pendidikan anak 

akseleran.Selain itu guru juga bisa menerapkan metode dan pendekatan yang tepat 

dalam PBM, menjadi teladan dalam menerapkan EI dalam pembelajaran, 

sehingga bisa mengajar dengan sukses. Hal itu dilakukan dengan jalan mengajar 

dengan kecerdasan emosi, bukan sekedar mentransfer ilmu dari buku pelajaran ke 

otak anak didiknya, tetapi dituntut untuk bisa menyertakan semangat, gairah, 
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 Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),cet.3, hlm.63 
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 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan praktis, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
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perhatian dan kesabarannya selama mengajar. Dengan begitu, siswa juga akan 

merasa senang dalam menerima pelajaran .  

Selain di dalam kelas, ada lingkungan lain yaitu dengan cara membawa 

siswa (kelas) ke dalam lingkungan masyarakat, metode yang digunakan disini 

adalah metode field trip atau karya wisata. Metode ini digunakan untuk dapat 

lebih melatih daya pikir kritis siswa, misalnya dalam pelajaran pengetahuan sosial 

materi pemerintahan, siswa tidak hanya duduk diam di dalam kelas dan 

mendengarkan penjelasan guru mengenai kelurahan, akan tetapi para siswa 

melakukan field trip ke balai desa  sehingga siswa mendapat penjelasan langsung 

dari pegawai kelurahan, mengadakan observasi dan interview kepada para aparat 

desa.  

Dengan metode ini pembelajaran terasa lebih menyenangkan bagi siswa, 

karena proses belajar mengajar tidak hanya monoton dengan duduk langsung 

berinteraksi dengan nara sumber selain gurunya. Dengan begitu belajar akan 

terasa lebih berkesan, nyata dan bermakna apabila dilakukan langsung (learning 

by doing). Selain pengetahuan anak didik yang bertambah juga mampu melatih 

mereka untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan orang lain yang 

termasuk dalam tataran kecerdasan emosi. Dan telah diketahui bersama bahwa 

kebutuhan dan tujuan pendidikan bukan hanya terletak pada segi IQ tetapi juga 

pada EI anak didik. 

Dari situ dapat dilihat bahwa penyediaan lingkungan yang dilakukan oleh 

MTs Al-khoiriyah Agom kalianda so Mukti telah sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan, yaitu lingkungan belajar yang tidak hanya menyediakan memfasilitasi 
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perkembangan intelektual siswa, tetapi juga mendukung upaya mengembangkan 

kecerdasan emosional siswa. 

 

2. Menumbuhkan sikap empati 

Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang 

lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling 

percaya dan menyelaraskan diri dengan bermacammacam orang. Orang jarang 

mengungkapkan perasaan dengan kata-kata, sebaliknya mereka memberi tahu 

perasaan mereka lewat nada suara ekspresi wajah atau ekspresi non verbal lain 

seperti bahasa tubuh. Kunci untuk memahami seluk-beluk emosi orang lain adalah 

mengetahui seluk beluk emosi sendiri, dan mampu mengelola dan 

menyalurkannya dengan benar . Untuk menumbuhkan sikap empati pada siswa 

dapat dilakukan dengan cara seperti: memberi sedekah kepada fakir miskin, 

menengok orang yang sedang sakit, berkunjung ke panti asuhan dan sebagainya. 

Dalam sebuah buku disebutkan: “Adapun berteman dengan fakir lebih 

mengutamakan mereka daripada dirimu sendiri dalam hal makan, minum, 

pakaian, kelezatan, perkumpulan dll, kamu beranggapan dirimu di bawah mereka 

dan tidak boleh menganggap kamu lebih utama dari mereka dalam segala hal”
38

. 

Menurut penulis, upaya yang dilakukan oleh MTs Al-khoiriyah Agom 

kalianda so Mukti sudah sesuai dan mengarah pada penumbuhan sikap empati 

para siswa. Misalnya dengan kunjungan ke panti asuhan, para anak didik bisa 

melihat, mengamati dan akhirnya mencoba untuk memahami anak-anak lain yang 
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tidak seberuntung mereka, membayangkan jika mereka menglami hal yang sama, 

sehingga merasakan kesedihan yang dirasakan oleh anak-anak dan akhirnya 

mereka akan mencoba untuk menghibur. 

Selain itu memberi nasehat kepada anak tentang kemuliaan dari sikap 

empatik dan menganjurkan kepada anak didik akan lebih efektif apabila dilakukan 

secara terus menerus. Di samping itu anak juga memiliki kecenderungan kepada 

kebaikan, sehingga sangat mudah untuk di bimbing kepada sikap dan tingkah laku 

yang empatik, mampu memahami perasaan orang lain sehingga tidak egois dan 

mampu bertoleransi dengan orang lain. 

 

3. Menjadikan guru sebagai teladan 

Seorang anak mendengarkan, menangkap makna bukan sekedar katakata. 

Oleh karena itu, jadikanlah diri kita sebagai teladan, sebagai orang yang 

berkecerdasan emosi tinggi. Keteladanan adalah tindakan paling ampuh dan 

efektif yang dapat dilakukan seseorang pelatih emosi. Keteladanan dapat 

mempengaruhi perilaku dan tindakan tanpa banyak kata-kata. Anak-anak biasanya 

lebih senang melihat teladan daripada diceramahi panjang lebar. 

Keteladanan merupakan salah satu upaya yang efektif untuk 

mengembangkan kecerdasan emosional siswa. karena anak-anak cenderung 

meniru apa yang mereka lihat, dengar dan apa yang biasa dilakukan orang lain. 

Jadi para guru harus juga menerapkan EI dalam pembelajaran sehari-hari agar 

anak didik bisa dan mampu berlatih untuk mengembangkan EI mereka dengan 

cara meneladani sikap dan perbuatan para guru. Tindakan berbicara lebih keras 
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daripada kata-kata, semakin banyak dan sering guru memberikan contoh 

perbuatan dengan EI, semakin siswa mengerti dan mulai mencontoh. 

Seorang guru adalah figur bagi anak didik, intensitas interaksi yang 

terjadi antara guru dengan anak didik membuka peluang bagi anak didik untuk 

meniru apa yang dilakukan guru. Sehingga guru yang ingin mengembangkan EI 

anak harus juga mempunyai EI yang tinggi. Sebagai contoh, guru memahami apa 

yang diinginkan oleh anak didik, mendengarkan keinginan mereka dan 

mencarikan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah mereka. 

 

4. Menumbuhkan motivasi siswa 

Guru seringkali menganggap tingkat kecakapan dan kemampuan siswa 

sama (meskipun di dalam kelas akselerasi), padahal mereka adalah individu yang 

berbeda, contohnya dalam bakat dan kecenderungan modalitas belajar mereka. 

Hal itu akan menurunkan motivasi belajar siswa. 

Untuk itu guru harus memahami individualisasi siswa misalnya 

pembawaan fisik dan karakter kepribadian serta psikis siswa yang yang 

menginginkan tercapainya kebutuhan-kebutuhan mereka. Kebutuhan itu adalah: 

fisiologis, perasaan aman, sosial, penghargaan diri dan kebutuhan untuk aktualiasi 

diri
39

. 

Upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 

secara garis besar ada dua yaitu motivasi tidak langsung dan motivasi langsung. 

Motivasi tidak langsung antara lain : 
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a. Guru memberi sanksi bagi siswa yang tidak mematuhi tata tertib dan tidak 

mengerjakan tugas 

b. Melibatkan diri siswa, misalnya memberi tahu hasil prestasi atau karya siswa 

dengan cara memajangnya di mading 

c. Memberikan tugas-tugas kepada siswa , baik itu tugas di sekolah ataupun tugas 

di rumah 

d. Menyusun jadwal dan waktu belajar yang tidak menimbulkan kelelahan dan 

kejenuhan bagi siswa. 

Penerapan dan pelaksanaan hal-hal diatas, secara tidak langsung akan 

menumbuhkan motivasi siswa untuk berprestasi. Sedangkan motivasi yang 

langsung dilakukan oleh guru adalah
40

: 

a. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan 

b. Menggunakan pendekatan dan strategi belajar yang sesuai dengan 

memperhatikan perbedaan individual anak didik.  

Dengan personal approach guru akan mengetahui apa yang 

menyebabkan siswa malas belajar dan solusi apa yang bisa diterapkan untuk 

mengatasi masalah anak tersebut. 

Menurut hemat penulis, upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa sudah dilaksanakan dengan baik, berusaha memenuhi 

semua kebutuhan siswa, seperti kebutuhan akan penghargaan, aktualisasi diri dan 

kebutuhan sosial mereka. Hal ini dapat dilihat dari semangat dan kemauan siswa 
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dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, semangat siswa dalam berkompetisi 

dengan siswa yang lain, juga dari prestasi belajar yang dicapai oleh para siswa. 

Meskipun tidak ada program khusus untuk upaya mengembangkan 

kecerdasan emosional pada siswa, namun dalam setiap kegiatan belajar mengajar 

hal tersebut selalu diupayakan. Jadi kelas tidak hanya bertujuan mencetak anak 

yang berkualitas secara intelektual akademis tetapi juga berkualitas dalam segi 

non akademik (religius, sosial dan emosional). Untuk itu MTs Al-khoiriyah  

selalu memberi dukungan baik secara moril maupun materiil. Dalam 

pelaksanaanya, di samping hal-hal tersebut di atas upaya lain yang dapat 

dilakukan adalah
41

: 

a. Memberikan alokasi waktu untuk sosialisasi antara siswa. 

b. Mendorong siswa untuk lebih berjiwa sosial dan berempati kepada 

sesama melalui kegiatan sosial kemanusiaan yang dilakukan oleh 

pihak sekolah dan yayasan secara konsisten dan kontinyu  

c. Mengupayakan anak didik untuk berfikir kritis dan mandiri dalam 

masalah pribadi dan kelompok, dalam hal ini guru menuntun dan 

menuntut. 

d. Kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan orang tua akan 

mendukung upaya pengembangan EI pada siswa. 

e. Pengembangan kurikulum sekolah lebih ditingkatkan dalam rangka 

mengembangkan EI siswa, sehingga EI siswa akan berkembang 

seiring dengan proses pertumbuhannya dan proses belajar yang 
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dilaluinya dan terwujud dalam prilaku yang baik dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Setelah upaya-upaya yang dilakukan oleh MTs Al-khoiriyah tersebut secara 

berkesinambungan dan penuh komitmen, saat ini terlihatlah hasil yang dapat 

dilihat dari perubahan-perubahan sikap siswa sehari hari yang menunjukan sikap 

kecerdasan emosional siswa, antara lain: 

1.Siswa lebih peka terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya, mampu 

mengendalikan dirinya dan mampu mengekspresikan emosinya secara 

wajar. 

2.Siswa lebih termotivasi untuk berprestasi, komitmen terhadap tugas, 

mempunyai inisiatif dan optimis 

3.Siswa lebih mempunyai kesadaran, kontrol diri, toleransi dan tidak 

arogan sehingga mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang 

baik dengan orang lain 

 




