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ABSTRAK 
 

PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN 

KECERDASAN EMOSIONAL PESERTA DIDIK DI SMP PGRI 6  

BANDAR LAMPUNG 
 

Oleh: 

Tika Apriani 

1211010281 
 

 Peran guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan 

emosional yaitu sangat dibutuhkan bahwa generasi yang mempunyai kecerdasan 

emosional yang tinggi, dengan kecerdasan emosional maksinal. tetapi ada banyak 

faktor lain yang mempengaruhi salah satunya adalah kecerdasan emosional. 

Kecerdasan emosional kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri, mengelola 

emosi diri, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi yang lain (empati) dan 

kemampuan seseorang untuk meningkatkan hubungan (kerjasama) dengan orang lain.  

Rumusan masalah yang penulis ajukan adalah “bagaimana peran guru Pendidikan 

Agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan emosional peserta didik di SMP PGRI 

6 Bandar Lampung.  

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih luas tentang peran 

guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan emosional, dan untuk 

mengetahui faktor pendukung dan penghambat guru dalam meningkatkan kecerdasan 

emosional.  

Alat pengumpul data yang digunakan adalah observasi, interview, dan 

dokumentasi. dalam analisi data digunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu analisis 

data yang menekankan pada makna penalaran, definisi suatu situasi tertentu serta 

menggambarkan apa adanya mengenai perilaku obyek yang sedang diteliti. 

 Kesimpulan penelitian yaitu bahwa peran guru pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan kecerdasan emosional peserta didik di SMP PGRI 6 Bandar Lampung 

Kecamatan Sukarame Kabupaten Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung yaitu 

membina hubungan, memberikaan pelatihan, sehingga anak anak dapat 

mengendalikan emosinya dengan baik  

 

Kata kunci: peran guru pendidikan agama islam, kecerdasan emosional 
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MOTTO 

 

                               

    

Artinya : “Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah 

mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, 

sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan 

sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”.
1
 

 

  

                                                 
1
 Dapartemen Agama RI., Al Qur’an dan Terjemahnya (Bandung : Al-Mizan, 2014), hal.595 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum diuraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan 

pengertian istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini dengan maksud 

untuk menghindari kesalahpahaman. Judul skripsi ini adalah “Peran Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kecerdasan Emosional peserta 

didik di SMP PGRI 6 Bandar Lampung”. Adapun penjelasan istilah-istilah judul 

tersebut sebagai berikut : 

1. Peran  

Peran Adalah ”tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu 

pristiwa”.
2
 Peran yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan oleh guru 

pendidikan agama islam secara terus menerus dan dalam rangka 

meningkatkan kecerdasan emosional peserta didik 

2. Guru Pendidikan Agama Islam 

Guru pendidikan agama islam adalah “seseorang yang telah 

mengharuskan diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk menyampaikan 

ajaran-ajaran agama islam kepada seseorang, kelompok atau kelas”.
3
   

                                                 
 

2
 WJS. Powerdarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hal. 

333. 
3
 Dapartemen Agama RI, Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Sumber Ilmu, 1986), h.36. 
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Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa guru pendidikan 

agama Islam adalah seseorang yang memiliki profesi sebagai pengajar 

pendidik pada mata pelajaran pendidikan agama islam, dan bertanggung 

jawab.  

Guru dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 diartikan sebagai “ 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, dan mengevaluai peserta didik pada pendidikan anak 

usia dini melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah”. 
4
 

3. Meningkatkan kecerdasan emosional 

Meningkatkan menurut seorang ahli benama Adi S yaitu “yang berarti 

lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan, juga 

dapat meningkat secara bertahap.” Sedangkan menurut para ahli lainya 

menyatakan bahwa meningkatkan adalah “dapat berarti penambahan 

keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik juga dalam 

pencapaian proses yang diraih.” 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

meningkatkan adalah lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk 

susunan, juga dapat meningkat secara bertahap serta kemampuan agar lebih 

baik juga dalam pencapaian perosesnya.  

                                                 
 

4
 Tem Penulis, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2006, h. 2. 



 

 
17 

Kecerdasan emosional mempunyai arti “orang yang cerdas secara emosi 

akan dapat menampilkan kemampuan sosialnya (dengan kata lain 

kecerdasan emosional seseorang terlihat dari tingkah laku yang 

ditunjukkannya)”. 

Kecerdasan emosional disingkat EQ yaitu "kemampuan untuk 

menerima, menilai, mengelolah dan mengendalikan emosi dirinya dan orang 

lain di sekitarnya”. Sedangkan menurut para ahli goleman menyatakan 

bahwa kecerdasan emosional adalah “kemampuan lebih yang harus 

memotivasi diri, menghadapi kegagalan daya tahan, mengendalikan emosi 

dan menunda kepuasan, dan juga mengatur suasana hati”.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat diperjelas bahwa kecerdasan 

emosional adalah orang yang cerdas secara emosi akan dapat menampilkan 

kemampuan sosialnya, dengan kata lain kecerdasan emosional seseorang 

terlihat dari tingkah laku yang ditunjukkan dan kemampuan untuk 

menerima, menilai, mengelolah dan mengendalikan emosi dirinya dan orang 

lain serta mengatur suasana hati. 

4. SMP PGRI 6 Bandar Lampung  

SMP PGRI 6 Bandar Lampung adalah salah satu sekolah yang 

berdekatan dengan SMK BLK, Sekolah Menengah Pertama yang berada di 

wilayah Kecamatan Sukarame Kabupaten Kota Bandar Lampung Provinsi 

Lampung, yang dalam hal ini menjadi objek lokasi penelitian. 
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Berdasar uraian di atas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dalam 

skripsi ini suatu penelitian untuk dapat membahas secara lebih dalam 

mengenai peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan 

kecerdasan emosional peserta didik di SMP PGRI 6 Bandar Lampung  

 

B. Alasan Memilih Judul 

Penulis memilih judul skripsi ini dengan mengemukakan alasan pemilihan 

judul sebagai berikut : 

1. Kecerdasan emosional merupakan kemapuan individu untuk mengenali 

emosi diri, mengelolah emosi diri, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi 

lain (empati) dan kemampuan untuk membina hubungan (kerjasama) dengan 

orang lain. Untuk itu kecerdasan emosional memiliki peran yang penting 

bagi kehidupan individu dan perlu untuk ditingkatkan 

2. Guru pendidikan agama Islam di SMP PGRI 6 Bandar Lampung memiliki 

komitmen mengajarkan ilmu-ilmu agama serta kecerdasan emosional nya 

dapat ditingkatkan khususnya EQ kepada peserta didiknya melalui mata 

pelajaran pendidikan agama Islam. Hal ini didasarkan karena perannya 

sebagai lembaga yang bertugas mengajarkan ilmu-ilmu baik umum maupun 

agama kepada peserta didik. 
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C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Agama Islam sangat penting bagi peserta didik di mana 

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sangat memerlukan tuntunan, 

bimbingan dan dorongan serta pengarahan agar anak dapat menguasai dan 

mengamalkan ajaran Islam secara baik dan benar. 

Pendidikan agama ialah peroses mengubah tingkah laku individu peserta 

didik pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. Proses tersebuat 

dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi 

dan profesi diantara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat.
5
 

“Definisi Pendidikan Agama Islam yang diusulkan oleh Marimba tampaknya 

lebih operasional yaitu “bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum Islam 

menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam”.
6
  

Artinya bahwa setiap manusia yang diciptakan oleh Allah SWT agar dapat 

menjalankan dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-

hari sebagai ibadah kepada Allah SWT. hal sebagaimana dijelaskan di dalam Al-

Qur’an surat Adz-Dzariat ayat 56 yaitu : 

               

 
Artinya : “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka 

beribadah kepada-Ku”.
7
 

                                                 
 

5
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (jakarta: kalam mulia, 2002), h. 34. 

6
Muhammad Siddik, Konsep Pendidikan Formal dalam Islam (IAIN Raden Intan Bandar 

Lampung : Fakultas Tarbiyah, 2002), h. 3. 
7
Departemen Agama RI., Al Qu’ran dan Terjemahnya (Bandung : Al-Mizan, 2014), h. 524.  
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Pentingnya Pendidikan Agama Islam dalam kehidupan juga dapat ditinjau 

dari tujuanya, seperti yang dikemukakan oleh Arifin. HM yaitu :  

“Merealisasi idealitas islami. Sedang idealitas islami itu sendiri pada 

hakikatnya adalah mengandung nilai prilaku manusia yang didasari atau dijiwai 

oleh iman dan taqwa kepada Allah sebagai sumber kekuasaan mutlak yang harus 

ditaati”. 
8
 

Dengan demikian pendidikan Islam bertugas disamping 

menginternalisasikan (menanamkan dalam pribadi) nilai-nilai Islami, juga 

meningkatkan anak didik agar mampu melakukan pengamalan nilai-nilai itu 

secara dinamis dan fleksibel dalam batas-batas konfigurasi idealitas wahyu 

Tuhan. Hal ini berarti pendidikan Agama Islam secara optimal harus mampu 

mendidik anak didik agar memiliki “kedewasaan dan kematangan” dalam 

beriman bertaqwa dan mengamalkan hasil pendidikan yang diperoleh, sehingga 

menjadi pemikir sekaligus pengamal ajaran Islam, yang dialogis terhadap 

perkembangan kemajuan zaman. 
9
 

Berdasarkan kutipan tersebut dapat penulis perjelas bahwa Pendidikan 

Agama Islam  itu mempunyai peran yang sangat penting di dalam peningkatan 

kepribadian anak, baik secara individu maupun secara sosial.  

Di dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, Pendidikan Agama 

Islam  merupakan hal yang paling penting di dalam membina peserta didik agar 

                                                 
8
Muzayyin Arifin., Filsafat Pendidikan Islam  (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h. 108 

9
 Ibid. H.111 
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tumbuh dan berkembang menjadi insan kamil, cerdas dan terampil sekaligus 

bertaqwa kepada Allah SWT., dengan demikian maka akan tercipta masyarakat 

adil dan makmur. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa : 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

YangMaha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
10

 

 

Dengan demikian untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut 

maka harus ditempuh melalui proses pendidikan dan pengajaran yang 

penyelenggaraannya betul-betul memikirkan akan perkembangan peserta didik 

sehingga apa yang diperankan dan tujuan yang diinginkan oleh guru dalam 

menanamkan ilmu pengetahuan agama Islam terhadap peserta didik akan dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

Selain dibutuhkan kepedulian semua pihak dalam rangka menyukseskan 

tujuan di atas, juga yang harus diperhatikan adalah adanya berbagai macam 

faktor yang dapat meningkatkan tujuan tersebut, satu di antaranya adalah terdapat 

berbagai jenis faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya emosi yang dimiliki 

oleh seseorang.  

Adapun permasalahan meningkatkan kecerdasan emosional peserta didik ini, 

Mimin Aminah dan Anonim menjelaskan: 

                                                 
10

Departemen Pendidikan Nasional, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 

Tahun 2003 (Jakarta, 2003), h. 12. 
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Peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan emosional (EQ) yang lebih 

baik, cenderung dapat menjadi lebih trampil dalam menenangkan dirinya dengan 

cepat, jarang tertular penyakit, lebih trampil dalam memusatkan perhatian, lebih 

baik dalam berhubungan dengan orang lain, lebih cakap dalam memahami orang 

lain, dan untuk kerja akademis disekolah lebih baik. 
11

 

Sehingga dia akan mampu menyelesaikan seluruh beban akademisnya tanpa 

setres yang berlebihan. Lebih lanjut kecerdasan emosional juga menjadikan anak 

memiliki kemampuan untuk memotivasi diri sendiri serta tetap bersemangat 

untuk menghadapi berbagai kesulitan yang mungkin dihadapi. 
12

 

Oleh karna itu meningkatkan kecerdasan emosional peserta didik harus 

ditumbuhkan dengan baik, agar peserta didik memiliki tingkatan yang lebih 

tinggi dalam meningkatkan dan dapat ditingkatkan kecerdasaan emosionalnya. 

Kecerdasan emosional dapat diartikan dengan kemampuan mental individu 

dalam mengatur perilakunya disebuah tempat pada posisi yang seperti apapun. 

Sedangkan mental sangat berhubungan erat dengan sisi kejiwaan manusia. Allah 

dalam surat As-Syams ayat 7-10 telah berfirman bahwa: 

                                  

    

                                                 
11

Mimin Aminah, Kecerdasan Emosional Membentuk Karakter Peserta Didik 

http://makassar.tribunnews.com, 10 Desember 2012, diakses tanggal 12 Desember 2013. 
12

 Anonim, Kecerdasan Emosional http://www.riaupos.co, 18 Agustus 2013, diakses tanggal 

13 Desember 2013. 

http://makassar.tribunnews.com/
http://www.riaupos.co/32992-berita-pentingnya-kecerdasan-emosional-.html
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Artinya : “Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah 

mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, 

sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan 

sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”.
13

 

Menurut Daniel Goleman, mengatakan bahwa kecerdasan emosional 

mengandung beberapa pengertian. Pertama, kecerdasan emosional tidak hanya 

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

sikap ramah, melainkan misalnya sikap tegas yang barangkali memang tidak 

menyenangkan, tetapi mengungkapkan kebenaran yang selama ini dihindari. 

Kedua, kecerdasan emosional bukan berarti memberikan kebebasan kepada 

perasaan untuk berkuasa memanjakan perasaan, melainkan mengelola perasaan 

sedemikian rupa sehingga terekspresikan secara tepat dan efektif, yang 

memungkinkan orang bekerja sama dengan lancar menuju sasaran bersama.
14

 

Kata-kata “kekuatan-kekuatan lain” inilah yang disebut oleh Daniel 

Goleman sebagai kecerdasan emosional, yaitu kemampuan untuk memotivasi diri 

sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan 

tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar 

beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berfikir, berempati dan berdo’a.
15

 

Seseorang dikatakan cerdas secara emosional apabila memiliki kemampuan 

dalam mengendalikan diri dan selaraskan setiap gejolak emosi dalam diri, serta 

kemampuan untuk berinteraksi dengan baik dalam lingkungannya. 

                                                 
13

 Dapartemen Agama RI., Al Qur’an dan Terjemahnya (Bandung : Al-Mizan, 2014), hal.595 
14

 Daniel Goleman, Kecerdasan Emosional untuk Mencapai Puncak Prestasi, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 9. 
15

 Ibid, hal.45. 
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Teori baru tersebut dipelopori oleh Daniel Goleman yang dikenal dengan 

istilah Emotional Quotient (EQ) atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan 

sebutan kecerdasan emosional. Menurutnya EQ sama ampuhnya dan bahkan 

lebih ampuh dari IQ. Terlebih dengan adanya hasil riset otak terbaru yang 

mengatakan bahwa kecerdasan kognitif (IQ) bukanlah ukurang kecerdasan 

(intelligence) yang sebenarnya. Ternyata emosilah parameter yang paling 

menentukan dalam kehidupan manusia. IQ menurut Daniel Goleman hanya 

mengembangkan 20% terhadap kemungkinan kesuksesan hidup, sedang yang 

80% oleh kekuatan-kekuatan lain.
16

 

Kecerdasan emosional penting ditingkatkan disekolah karena kecerdasan ini 

tidaklah meningkat secara alamiah. Kematangan emosional seseorang tidak 

semata-mata pada perkembangan usia biologisnya, tetapi tergantung pada proses 

pendidikan, pelatihan dan pembimbingan yang terus-menerus. Emosi anak 

seringkali berbeda dengan orang dewasa, terlebih pada anak yang baru 

menginjak masa remaja. Ciri khas emosi anak yaitu emosi takut dan marah yang 

berlebihan, hal ini menjadi faktor fundamental dari emosi anak.  

Kecerdasan emosional dalam diri seseorang tidaklah berkembang secara 

alamiah. Artinya bahwa seseorang tidak dengan sendirinya memiliki kematangan 

kecerdasan emosional semata-mata didasarkan pada perkembangan biologisnya, 

namun tergantung pada proses pelatihan dan pendidikan.
17

 

                                                 
16

 Ibid, hal.56 

              
17

 Ibid, hlm.120 
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Adapun peran guru yang dapat dilakukan oleh guru pendidikan agama islam 

dalam mengajarkan agama, maka dapat dilakukan dengan jalan sebagai berikut: 

1. Harus memiliki sifat-sifat mukmin dan muslim. 

2. Berkepribadian dewasa dan budi perkerti yang luhur sehingga dapat 

memberi suri tauladan kepada anak didiknya. 

3. Harus cinta kepada tugasnya sebagai guru agama. 

4. Mempunyai kasih sayang kepada anak didiknya seperti halnya anak 

sendiri atau keluarga sendiri. 

5. Menguasai bahan materi pengetahuan agama sekalipun tidak mendalam. 

6. Memiliki ilmu keguruan dan mampu menerapkan pendidikan agama 

islam.
18

 

Sedangkan menurut Goleman peran guru pendidikan agama islam dalam 

meningkatkan kecerdasan emosional yaitu: 

1. Menjelaskan pentingnya sifat-sifat mukmin dan muslim serta kesadaran 

diri , perbaikan dalam mengenali dan merasakan emosinya sendiri 

2. Mengajarkan pribadi dewasa dan budi pekerti yang luhur serta 

mengelolah emosi toleransi yang lebih tinggi terhadap frustasi dan 

pengelolaan amarah 

3. Memberikan materi pengetahuan agama, serta lebih bertanggung jawab, 

lebih mampu memusatkan perhatian pada tugas yang dikerjakan dan 

nilai-nilai tes prestasi meningkat. 
19

 

                                                 
18

 K. Sukarji, Ilmu  Pendidikan dan Pengajaran Agama, (Jakarta, Indra Jaya), hal. 34 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran pendidikan agama 

Islam bahwa : 

"Saya telah melakukan berbagai peran dalam meningkatkan kecerdasan 

emosional peserta didik dengan cara  yaitu : 

 

1. Mengajarkan ajaran-ajaran agama islam sesuai materi yang ada di dalam 

pelajaran agama serta mampu mendorong siswa untuk senantiasa belajar 

dalam berbagai kesempatan melalui bermacam-macam sumber dan 

media, 

2. Menciptakan suasana belajar yang menarik perhatian peserta didik, 

3. Dalam menyampaikan materi sesuai dengan kemampuan dan 

perkembangan peserta didik, 

4. Melatih peserta didik untuk meningkatkan kecerdasan emosional, 

5. Memberi motivasi untuk selalu belajar dan dapat mengetahui tentang 

kecerdasan emosional siswa,  

6. Memberikan pujian atau hadiah kepada peserta didik yang baik nilainya, 

7. Mengevaluasi secara lisan maupun tulisan sesuai kemampuan peserta 

didik, 

8. Memberi tambahan waktu belajar baca Al-Qur’an 10 menit sebelum 

pelajaran dimulai setiap harinya”.
20

 

 

Peran yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan kecerdasan emosional peserta didik sudah cukup luar biasa, tetapi 

kenyataan yang terjadi di lapangan tetap belum maksimal, semua itu kembali 

kepada siswa yang bersangkutan, menurut guru pendidikan agama Islam hal itu 

dikarenakan banyak kendala-kendala yang dihadapi seperti : 

1. Tidak bertanya apabila tidak paham tentang pembelajaran, 

2. Sering ribut di kelas, 

3. Kurangnya memperhatikan penjelasan guru dalam belajar mengajar, 

                                                                                                                                           
19

 Daniel Goleman, Kecerdasan Emosional, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 

404. 
20

 Ernayati , S. Ag., Guru Pendidikan Agama Islam  SMP PGRI 6, Wawancara, 18 Mei 2016. 
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4. Kurang perhatian meningkatkan tentang kecerdasan emosionalnya.
21

 

Dari hasil pra survey pada tanggal 18 mei 2016 di peroleh data bahwa 

jumlah peserta didik di kelas VII C SMP PGRI 6 Bandar Lampung adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1 

 Jumlah Peserta Didik Kelas VII C  

SMP PGRI 6 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016 

No Kelas Jumlah Peserta didik 

1 VII C 

 

38 

 

Tabel 2 

Pertanyaan Kecerdasan Emosional Siswa Di Kelas VIIC 

SMP PGRI 6 Bandar Lampung 

 

No  Pernyataan  

Kecerdasan emosional 

Selalu Sering Kadang-

Kadang 

Jarang Tidak 

Pernah 

1 Saya tahu dengan benar perasaan saya 

(senang, sedih, malu, marah) 

      

2 Saya telah belajar banyak tentang diri 

sendiri dengan perasaan saya 

      

3 Saya bisa mengatakan kapan saya 

menjadi marah ketika menghadapi 

sesuatu yang membuat saya kesal 

      

4  Ketika saya merasa malu, marah, 

sedih, dan senang saya menganggap 

hal itu normal dan wajar saja 

      

5 Saya percaya diri saat behadapan 

dengan orang yang lebih pintar dari 

saya 

      

6 Saya sabar bila menghadapi orang lain 

yang telah membuat saya kesal 
      

7 Saya dapat mengatur dan 

mengendalikan hidup saya ke arah 

yang lebih baik 

      

                                                 
21

 Ibid. 
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8 Saya telah cepat tenang dari pada 

orang lain terjadi kekacauan yang 

membuat semua orang panic 

      

9 Saya tidak merasa cepat bosan dan 

jenuh dalam melakukan sesuatu 
      

10 Menjadi terbaik adalah keinginan dan 

tujuan saya 
      

 

Data tabel diatas diambil berdasarkan prasurvei yang dilakukan langsung 

terhadao 38 peserta didik yang berada di kelas VII C pada tanggal 18 mei 2016 di 

SMP PGRI 6 Bandar Lampung. 

Dari data observasi diatas penulis mendapatkan hasil bahwa sebenarnya 

semua yang terdapat di tabel diatas sudah disampaikan secara lisan maupun 

materi, tetapi terdapat beberapa siswa yang menyampaikan bahwa mereka tidak 

diajarkan atau terkadang diajarkan itu dikarenakan siswa tersebut tidak serius 

dalam menjawab pertanyaan yang peneliti pertanyakan terhadap mereka. Mereka 

lebih fokus bermain dan mengganggu kawan dan peneliti. Disini peneliti 

mendapatkan pertanyaan tentang kecerdasan emosional, peneliti melihat cara 

menjawab pertanyaan saat penelitian melakukan observasi di kelas mereka.
22

 

Berdasarkan pada data tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa guru 

Pendidikan Agama Islam memang telah berusaha untuk membimbing siswa di 

SMP PGRI 6 Bandar Lampung, dengan harapan akan terbentuknya ana yang 

selalu mengamalkan nilai-nilai ajaran Agama Islam. 

                                                 
22

 Penelitian, observasi, 18 mei 2016 
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Indikator kecerdasan emosional menurut goleman terdapat lima indikator 

kecerdasan emosional, yaitu : 

1. Mengenali emosi diri. Yaitu kesadaran diri atau kemampuan untuk     

mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi.  

2. Mengelola emosi. Yaitu kemampuan menangani agar perasaan dapat 

terungkap dengan pas atau selaras hingga tercapai keseimbangan dalam 

diri individu. 

3. Memotivasi diri sendiri. Yaitu kemampuan untuk menata emosi sebagai 

alat untuk mencapai tujuan. 

4. Mengenali emosi orang lain. Kemampuan untuk mengenali orang 

disebut juga empati. Individu yang memiliki kemampuan empati lebih 

mampu menangkap sinyal-sinyal sosioal yang tersembunyi yang 

mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan orang lain keluar dari 

kesusahannya. 

5. Membina hubungan. Adalah mampu mengenali emosi masing-masing 

individu dan mengendalikannya. Sebelum dapat mengendalikan emosi 

orang lain, seseorang harus mampu mengendalikan emosinya sendiri 

dan mampu berempati. Individu yang hebat dalam membina hubungan 

dengan orang lain akan sukses dalam bidang apapun yang 

mengandalkan pergaulan yang mulus dengan orang lain.
23

 

  

                                                 
 

23
 Daniel goleman, hal, 58. 
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D. RUMUSAN MASALAH 

 

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan guna mendapatkan data yang bisa 

digunakan untuk memecahkan masalah. “Masalah ialah kesenjangan antara 

harapan akan sesuatu yang seharusnya ada dengan kenyataan yang ada.
24

 

Rumusan masalah berbeda dengan masalah kalau masalah itu merupakan 

kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah 

itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui 

pengumpulan data. Namun demikian terdapat kaitan harus didasarkan pada 

masalah.
25

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan 

adalah “Bagaimana peran guru pendidikan agama islam dalam meningkatkan 

kecerdasan emosional siswa pada kelas VII C di SMP PGRI 6 Bandar 

Lampung?” 

 

E. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini, memiliki tujuan sehingga proses dari 

penelitian ini menjadi terarah dan tidak terjadi kesimpangsiuran dalam 

mencari dan mengumpulkan data yang ada di lapangan. Tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

                                                 
24

 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hal.54. 
25

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R dan D (Bandung : Alfabeta, 

2009), hal. 35. 



 

 
31 

a. Mengetahui lebih luas tentang peran guru pendidikan agama islam 

dalam meningkatkan kecerdasan emosional peserta didik di SMP PGRI 

6 Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat guru dalam 

meningkatkan kecerdasan emosional di SMP PGRI 6 Bandar Lampung. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Di samping memiliki tujuan yang telah direncanakan, penulis 

mengharapkan ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah: 

a. Bagi penulis, dapat memperoleh wawasan pengetahuan secara langsung 

tentang peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan 

kecerdasan emosional peserta didik di SMP PGRI 6 Bandar Lampung. 

b. Bagi sekolah khususnya guru pendidikan agama Islam, sebagai 

gambaran untuk memperbaiki peran guru dalam meningkatkan 

kecerdasaan emosional peserta didik di SMP PGRI 6 Bandar Lampung. 

c. Bagi peserta didik, diharapkan bahwa peran guru pendidikan agama 

Islam dapat meningkatkan kecerdasan emosional di SMP PGRI 6 

Bandar Lampung. 

d. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan informasi dan proses 

pembiasaan peserta didik kecerdasan emosional di SMP PGRI 6 Bandar 

Lampung.  
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BAB  II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Peran Guru Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam 

Pada umumnya guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan 

kepada anak didiknya di depan kelas. Dalam pasal 39 Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa 

yang dimaksud dengan pendidik atau guru adalah: 

“Tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan 

proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan 

pelatihan, sehingga melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat terutama bagi pendidik di perguruan Tinggi.”
26

 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diperjelas bahwa guru  adalah 

seseorang yang menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan, dan lebih dititik 

beratkan kepada tugas pendidik yang harus dilaksanakan secara operasional 

dalam pembelajaran, yaitu merencanakan, melaksanakan proses 

pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran. Selain itu pendidik juga 

bertugas membimbing dan melatih peserta didik menjadi orang yang 

berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa serta melakukan 

penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat. 

                                                 
26

 Departemen Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 

Tahun 2003, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 5 
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Dalam usaha mencapai ilmu pengetahuan tentang keagamaan dalam 

suatu lembaga diperlukan guru khusus yang ahli dalam bidang agama. 

Adapun pengertian dari guru pendidikan agama Islam adalah orang yang 

bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan 

mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik afektif, 

kognitif dan psikomotor sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.
27

 Hal ini 

sebagaimana dikatakan oleh  al-Aziz, sebagai berikut :  

“Guru adalah orang yang bertanggung jawab dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai religious dan berupaya menciptakan 

individu yang memiliki pola pikir ilmiah dan pribadi yang sempurna”.
28

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diperjelas bahwa guru pendidikan 

agama Islam adalah seseorang yang menyampaikan berbagai ilmu 

pengetahuan khususnya tentang keagamaan yang meliputi keimanan, 

ketauhidan dan akhlak yang dibutuhkan oleh peserta didik sesuai dengan 

nilai-nilai ajaran Islam. 

Al-Qur’an telah mengisyaratkan peran nabi dan pengikutnya dalam 

pendidikan dan fungsi fundamental mereka dalam pengkajian ilmu-ilmu 

ilahi serta aplikasinya. Isyarat tersebut, salah satunya terdapat dalam firman-

Nya berikut ini: 

                                                 
27

 Arifuddin Arif, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta : Kultura, 2008), h. 62. 
28

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta : Kalam Mulia, 2002), h. 85. 
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Artinya : “Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang rosul dari 

kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-

ayat engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al-kitab (Al-

Qur’an) dan Al-hikmah (As-sunnah) serta mensucikan mereka. 

Sesungguhnya engkaulah maha kuasa lagi maha bijaksana. (QS 

Al-Baqoroh:129)”.
29

 

Ayat diatas dapat dipahami bahwa umat islam dianjurkan untuk 

mengajarkan ilmu pengetahuan dan menjadi seorang guru agama kepada 

orang lain atau siswa, mendidiknya dengan akhlak islam dan membentuknya 

menjadi manusia yang beriman dengan bertakwa kepada Allah SWT.  

Menurut Zakia Daradjat menyatakan bahwa: “Guru adalah seseorang 

yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang dapat memudahkan dalam 

melaksanakan peranannya dalam membimbing siswanya, ia harus sanggup 

menilai diri sendiri tanpa berlebih-lebihan, sanggup berkomunikasi dan 

bekerja sama dengan orang lain, selain itu perlu di perhatikan pula bahwa ia 

juga memiliki kemampuan dan kelemahan.”
30

 

Guru adalah pendidik profesional, karena secara implisit ia telah 

merelakan dirinya menerima dan memikul sebagai tanggung jawab yang 

terpikul di pundak orang tua. Mereka ini menyerahkan anaknya di sekolah, 

                                                 
29

 Dapartemen Agama RI., Al Qur’an dan Terjemahnya (Bandung : Al-Mizan, 2014), hal.20 
30

 Zakiah Daradjat, Metodelogi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 

266. 
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sekaligus melimpahkan sebagaian tanggung jawab pendidikan anaknya 

kepada guru. 

Hal ini juga membuktikan orang tua tidak sembarangan menyerahkan 

anaknya kepada sembarangan guru atau sekolah karena tidak sembarang 

orang dapat menjabat sebagai guru. 

Guru Pendidikan Agama Islam adalah tenaga pendidik yang diangkat 

dengan tugas khusus mendidik dan mengajar dalam mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

Menurut Zakia Daradjat menyatakan bahwa guru adalah pendidik 

profesional karenanya secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima 

dan memikul tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak orang tua. 

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa guru adalah seseorang yang memiliki 

kemampuan dan pengalamn yang dapat memudahkan dalam melaksanakan 

perannya membimbing muridnya. Ia harus sanggup menilai diri sendiri tanpa 

berlebih-lebihan, sanggup berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang 

lain. Selain itu, perlu dipertahankan pula dalam hal mana ia memiliki 

kemampuan dan kelemahan.
31

 

2. Syarat-syarat Menjadi Guru Pendidikan Agama Islam 

Dilihat dari  ilmu pendidikan Islam, guru dalam usaha menjalankan 

tugasnya dengan baik dan sempurna, serta menguasai ilmu yang akan 

disampaikan kepada anak didik hendaknya diperlukan keahlian khusus 

                                                 
 

31
 Zakia Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, h. 266. 
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dalam bidangnya, begitu pula halnya dengan guru agama. Dalam 

pelaksanaannya guru hendaknya memenuhi syarat-syarat tertentu yang 

diperlukan dalam bidang guru agama tersebut, diantaranya adalah : 

a. Taqwa kepada Allah  

b. Mempunyai ijazah formal dan berilmu pengetahuan  

c. Sehat jasmani dan rohani 

d. Berakhlak yang baik.
32

  

Berdasarkan pendapat tersebut  dapat diambil suatu  gambaran  apabila 

menjadi seorang guru agama hendaknya mereka harus  bertaqwa kepada 

Allah, mempunyai ijazah formal dan berilmu pengetahuan, memiliki badan 

yang sehat baik jasmani dan rohani dan berakhlaq yang baik.  

Adapun persyaratan yang lain menurut An- Nahlawi adalah :  

a. Harus memiliki sifat rabbani 

b. Menyempurnakan sifat rabbani dengan keikhlasan 

c. Memiliki rasa sabar 

d. Memiliki kejujuran dengan menerangkan apa yang diajarkan dalam 

kehidupan pribadi 

e. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan dan kajian 

f. Menguasai variasi serta metode mengajar 

g. Mampu bersikap tegas dan meletakan sesuatu sesuai dengan 

tempatnya sehingga ia akan mampu mengontrol diri dan siswanya 

h. Memahami dan menguasai psikologis anak dan memberlakukan 

mereka sesuai dengan kemampuan intelektual dan kesiapan 

psikologisnya. 

i. Mampu menguasai fenomena kehidupan sehingga memahami 

berbagai kecenderungan dunia beserta dampak yang akan 

ditimbulkan bagi peserta didik. 

j. Dituntut memiliki sifat adil (objektif), terhadap peserta didik.
33
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Sejalan dengan kutipan di atas, Ramayulis mengemukakan bahwa 

syarat-syarat guru agama Islam adalah : 

“Seorang pendidik Islam harus seorang yang beriman, bertaqwa kepada 

Allah SWT, ikhlas, berakhlak yang baik, berkepribadian yang integral 

(terpadu), mempunyai kecakapan mendidik, bertanggung jawab, mempunyai 

sifat keteladanan, serta memiliki kompetensi keguruan yang meliputi 

kompetensi kepribadian, kompetensi penguasaan atas bahan pengajaran dan 

kompetensi dalam cara-cara mengajar”.
34

   

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

seorang guru agama harus memiliki syarat-syarat sebagai guru agama, agar 

dapat berhasil didalam menjalankan tugasnya. Diantara syarat seorang guru 

agama harus beriman serta berakhlak mulia dan berkepribadian. Disamping 

itu sorang guru harus menguasai ilmu-ilmu dalam bidangnya dan ilmu 

penunjang lainnya sebagai pelengkap dalam menyampaikan materi pelajaran 

serta memiliki kompetensi keguruan. 

Seorang guru khususnya guru agama tidak mementingkan kebutuhan 

dunia saja namun mencapai kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu 

guru harus memenuhi syarat-syarat yang meliputi syarat personal, syarat 

sosial dan syarat profesional. Menurut Zuhairin dkk., bahwa syarat personal 

pendidik itu sebagai berikut: 

1. Mempunyai ijazah formal 

2. Sehat jasmani dan rohani 
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3. Berakhlak yang baik. 
35

 

Sebagai mata pelajaran, Pendidikan Agama Islam memiliki peran 

penting dalam penyadaran nilai-nilai Agama Islam kepada peserta didik. 

Muatan mata pelajaran yang mengandung nilai, moral, etika agama 

menempatkan Pendidikan Agama Islam pada posisi terdepan dalam 

pengembangan moral peserta didik. 

Berdasarkan karakteristik Pendidikan Agama Islam sebagai mata 

pelajaran di ungkapkan dalam buku pedoman khusus Pendidikan Agama 

Islam sebagai berikut: 

a. Agama Islam merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dan 

juga sebagai ajaran-ajaran pokok Agama Islam 

b. Pendidikan Agama Islam bertujuan membentuk peserta didik agar 

beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta memiliki akhlak 

yang mulia 

c. Pendidikan Agama Islam mencakup tiga kerangka dasar, yaitu 

Aqidah, Syariah, dan Akhlak.
36

 

3. Tugas-tugas Guru  Pendidikan Agama Islam 

Dalam Islam tugas guru dipandang sesuatu yang sangat mulia. Posisi ini 

menyebabkan mengapa Islam menempatkan orang-orang yang beriman dan 
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berilmu pengetahuan lebih tinggi derajatnya dibanding dengan manusia 

lainya.  

Secara umum tugas guru adalah mendidik. Dalam operasionalisasinya 

mendidik merupakan rangkaian proses mengajar, memberikan dorongan, 

memuji, menghukum, memberi contoh, membiasakan dan lain sebagainya. 

Disamping itu guru juga bertugas sebagai motivator dan fasilitator dalam 

proses belajar mengajar, sehingga seluruh potensi peserta didik dapat 

teraktualisasi secara baik dan dinamis. 

Menurut Ahmad D. Marimba, tugas guru dalam pendidikan agama 

Islam adalah : 

“Membimbing dan mengenal kebutuhan atau kesanggupan peserta 

didik, menciptakan situasi yang kondusif bagi berlangsungnya proses 

kependidikan, menambah dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki 

guna ditransformasikan kepada peserta didik, serta senantiasa membuka diri 

terhadap seluruh kelemahan atau kekurangannya”. 

 

Sementara dalam batasan lain tugas guru agama Islam dapat dijabarkan 

dalam beberapa pokok pikiran yaitu : 

a. Sebagai pengajar (instruksional) yang bertugas merencanakan 

program yang disusun dan akhirnya dengan pelaksanaan penilaian 

setelah program tersebut dilaksanakan. 

b. Sebagai guru (educator) yang mengarahkan peserta didik pada 

tingkat kedasaan kepribadian sempurna (insan kamil), seiring 

dengan tujuan penciptaan-Nya. 

c. Sebagai pemimpin (managerial) yang memimpin, mengendalikan 

diri (baik diri sendiri, peserta didik maupun masyarakat), upaya 

pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan dan 

partisipasi atas program yang dilakukan.
37
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Berdasarkan   dari   pendapat  di atas , dapat  penulis simpulkan bahwa  

tugas seorang guru agama itu bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu 

pengetahuan saja, akan tetapi memberikan bimbingan, pengarahan serta 

contoh teladan yang baik yang pada gilirannya membawa peserta didik 

kearah yang lebih positif dan berguna dalam kehidupannya. 

Selain itu sikap positif bagi seorang guru tidak kalah pentingnya dalam 

menentukan keberhasilan belajar mengajar tersebut. Hal ini di kemukakan 

oleh Dirjen Bimbaga Islam bahwa guru harus “mampu memancarkan rasa 

keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam perilaku 

dan prestasi keunggulan pribadi dalam masyarakat dengan ciri-ciri berakhlak 

mulia maju dan mandiri, menyadari hidup dengan jelas untuk mengabdi 

dengan ikhlas sabar dan penuh penyerahan diri hanya dengan Tuhan Yang 

Maha Esa”.
38

 

4. Peran guru PAI 

Peran Guru Pendidikan Agama Islam akan diuraikan beberapa pendapat, 

yaitu menurut Watten B. Yangdikutip oleh Piet A. pengertian peran Guru 

Pendidikan Agama Islam adalah tokoh terhormat dalam seorang sumber 

karena ia memberi ilmu pengetahuan, sebagai pembantu, sebagai wasit, 

sebagai detektif, sebagai obyek identifikasi, sebagai penyangga rasa takut, 

sebagai orang yang menolong memahami diri, sebagai pemimpin kelompok, 
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sebagai orang tua atau wali, sebagai orang yang membina dan memberi 

layanan, sebagai kawan sekerja dan sebagai pembawa rasa kasih sayang.
39

 

Sedangkan menurut Olive, peran guru Pendidikan Agama adalah 

sebagai penceramah, nara sumber fasilitator, konselor, pemimpin kelompok, 

tutor, manajer, kepala laboraturium, perancang program dan manipulator 

yang dapat mengubah situasi belajar. 

Sejalan dengan pendapat olivia, sadirman AM, menyatakan bahwa 

peran guru Pendidikan Agama Islam adalah sebagai informator, organisator, 

direktor, inisiator, transmitter, fasilitator, mediator dan evaluator.
40

 

Lebih lanjut sudirman menerangkan bahwa : 

a. Informator, berarti guru harus melaksanakan cara-cara mengajar 

informatif, laboraturium, studi lapangan dan sumber informasi 

kegiatan akademik maupun umum. 

b. Organisator berarti guru diharapkan mampu mengorganisasikan 

sedemikian rupa komponen-komponen yang berkaitan dengan 

kegiatan belajar mengajar sehingga dapat dicapai efektifitas dan 

efisiendi belajar pada diri siswa. 

c. Motivator berarti guru dituntut mampu merangsang dan 

memberikan dorongan serta reinforcement untuk 

mengkomunikasikan potensi siswa, menumbuhkan aktivitas dan 
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daya cipta (kreatif) sehingga akan terjadi dinamika didalam proses 

belajar mengajar (PBM) sebagai usaha untuk meningkatkan 

kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. 

 

 Sedangkan Syaiful Bahri Djamarah melengkapi beberapa pendapat 

diatas denan menyatakan bahwa peran guru Pendidikan Agama 

Islam adalah korektor, inspirator, informator, organisator motivator, 

inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, 

mediator, supervisor dan evaluator.
41

 

 

B. Kecerdasan Emosional 

 

1. Pengertian kecerdasan emosional 

 

Kecerdasan emosional merupakan istilah yang diperkenalkan pertama 

kali oleh John Mayer dari Universitas New Hampshire dan Peter Salovey 

dari Universitas Harvard pada tahun 1990. Istilah tersebut kemudian 

dipopulerkan oleh Daniel Goleman dalam karya monumentalnya Emotional 

Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ (1995). Istilah kecerdasan 

emosional yang dikemukakan Peter Salovey dan John Mayer adalah untuk 

menerangkan kualita-kualitas emosional yang tampaknya penting bagi 

keberhasilan, diantaranya adalah: empati, mengungkapkan dan memahami 
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diri, disukai, kemampuan memecahkan masalah antara pribadi, ketekunan, 

kesetiakawanan, keramahan, dan sikap hormat.
42

 

Pakar psikologi Robert K. Cooper dan Ayman Sawaf mengatakan 

bahwa: Emotional Intelligence is the ability to sense, understand, and 

effectively apply the power and acumen of emotions as a source of human 

energy, information, connection, abd influence.” (Kecerdasan Emosional 

adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif 

mengaplikasikan kekuatan serta kecerdasan emosi sebagai sebuah sumber 

energy manusia, informasi, hubungan, dan pengaruh). Kecerdasan 

emosional menurut pemilikkan perasaan untuk belajar mengakui, 

menghargai perasaan pada diri dan orang lain serta menanggapinya dengan 

tepat, menerapkan secara efektif energi emosi dalam kehidupan sehari-hari.
43

 

Pengertian yang diungkapkan oleh Nana Syaodah mengatakan 

kecerdasan emosional adalah kemampuan mengendalikan diri 

(mengendalikan emosi), memelihara dan memacu motivasi untuk terus 

berupaya dan tidak mudah menyerah atau putus asa, mampu mengendalikan 

dan mengatasi stres, mampu menerima kenyataan, dapat merasakan 

kesenangan meskipun dalam kesulitan.
44
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Menurut Daniel Goleman, mengatakan bahwa kecerdasan emosional 

mengandung beberapa pengertian. Pertama, kecerdasan emosional tidak 

hanya berarti sikap ramah. Pada saat-saat tertentu yang diperlukan mungkin 

bukan sikap ramah, melainkan misalnya sikap tegas yang barangkali 

memang tidak menyenangkan, tetapi mengungkapkan kebenaran yang 

selama ini dihindari. Kedua, kecerdasan emosional bukan berarti 

memberikan kebebasan kepada perasaan untuk berkuasa memanjakan 

perasaan, melainkan mengelola perasaan sedemikian rupa sehingga 

terekspresikan secara tepat dan efektif, yang memungkinkan orang bekerja 

sama dengan lancar menuju sasaran bersama.
45

 

Kata-kata “kekuatan-kekuatan lain” inilah yang disebut oleh Daniel 

Goleman sebagai kecerdasan emosional, yaitu kemampuan untuk 

memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan 

dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana 

hati dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berfikir, 

berempati dan berdo’a.
46

 Seseorang dikatakan cerdas secara emosional 

apabila memiliki kemampuan dalam mengendalikan diri dan selaraskan 

setiap gejolak emosi dalam diri, serta kemampuan untuk berinteraksi dengan 

baik dalam lingkungannya. 
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Daniel goleman berpendapat bahwa peserta didik yang memiliki 

kecerdasan emosional dapat dilihat dari indikasi tersebut di bawah ini: 

1. Kesadaran diri maksudnya kesadaran terhadap perasaan sendiri dan 

kemampuan untuk mengenali dan mengelola perasaan itu, 

2. Elastisitas emosional maksudnya kemampuan untuk berkinerja secara 

baik dan konsisten di berbagai situasi dan tekanan, 

3. Motivasi maksudnya dorongan dan energi yang ada pada diri untuk 

mencapai hasil, menyeimbangkan tujuan jangka pendek dan jangka 

panjang dan mengupayakan cita-cita diri walaupun menghadapi aneka 

tantangan dan penolakan, 

4. Sensitivitas antarpribadi maksudnya kemampuan untuk merasakan 

kebutuhan dan perasaan orang lain dan untuk menggunakan kemampuan 

itu secara efektif dalam berinteraksi dengan pegawai dan dalam 

mengambil keputusan yang mempengaruhi pegawai, 

5. Pengaruh maksudnya kemampuan untuk membujuk orang lain agar 

mengubah sudut pandang terhadap suatu masalah, persoalan, atau 

keputusan, 

6. Tanggap maksudnya kemampuan untuk menggunakan wawasan dan 

interaksi untuk sampai pada dan menerapkan keputusan saat dihadapkan 

dengan informasi yang ambigu atau tidak lengkap, 

7. Tanggung jawab dan integritas maksudnya kemampuan untuk 

menunjukkan komitmen terhadap suatu tindakan saat menghadapi 
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tantangan, dan untuk bertindak secara konsisten dan sesuai dengan 

persyaratan etika yang dipahami.
47

 

 

2. Hakikat kecerdasan emosional  

Hakikat kecerdasan emosional mempunyai 5 hakikat kecerdasan 

emosional menurut Robert K. Cooper (Agustian A.G)  antara lain: 

1. Mengenali emosi diri, maksudnya kesadaran untuk memantau dan 

mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi yang merupakan dasar 

kecerdasan emosional dan kemampuan tersebut merupakan hal penting 

bagi wawasan psikologi dan pemahaman diri. 

2. Mengelola emosi, maksudnya adalah menangani perasaan agar dapat 

terungkap dengan pas dan terkontrol secara baik dan efektif dengan 

kecakapan yang bergantung pada kesadaran diri. 

3. Memotivasi diri sendiri, maksudnya adalah menata emosi sebagai alat 

untuk mencapai tujuan adalah dalam hal yang sangat penting dalam 

kaitannya untuk memberi perhatian, untuk memotivasi diri sendiri, 

menguasai diri sendiri, dan untuk berkreasi  

4. Mengenali emosi orang lain, maksudnya adalah kemampuan yang juga 

bergantung pada kesadaran dan emosional yang merupakan 

keterampilan bergaul dasar orang yang empati, agar lebih mampu 
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menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan 

apa-apa yang dibutuhkan atau dikehendaki orang lain. 

5. Membina hubungan, maksudnya adalah seni membina hubungan yang 

sebagian besar merupakan keterampilan mengelola emosi orang lain, ini 

merupakan keterampilan yang menunjang popularitas , kepemimpinan 

dan keberhasilan antar pribadi.
48

 

Kecerdasan merupakan kata benda yang menerangkan kata kerja atau 

keterangan. Seseorang menunjukkan kecerdasannya ketika ia bertindak atau 

berbuat dalam suatu situasi secara cerdas atau bodoh, kecerdasan seseorang 

dapat dilihat dalam caranya orang tersebut berbuat atau bertindak.
49

 

Suharsono menyebutkan bahwa “kecerdasan adalah kemampuan untuk  

memecahkan masalah secara benar, yang secara relatif lebih cepat 

dibandingkan dengan usia biologisnya.”
50

 

Devid Wechsler, seorang penguji kecerdasan. Menurutnya, kecerdasan 

adalah; “kemampuan sempurna (komprehensif) seseorang untuk berprilaku 

terarah, berpikir logis, dan berinteraksi secara baik dengan 

lingkungannya”.
51

 

Berdasarkan hasil penelitiannya, J.P. Chapilin merumuskan tiga definisi 

kecerdasan, yaitu: 
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1) Kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru 

secara cepat dan efektif. 

2) Kemampuan menggunakan konsep abstrak secara efektif, yang meliputi 

empat unsur, seperti memahami, berpendapat, mengontrol dan 

mengkritik. 

3) Kemampuan memahami pertalian-pertalian dan belajar dengan cepat 

sekali.
52

 

Pada mulanya, para ahli beranggapan bahwa kecerdasan hanya berkaitan 

dengan kemampuan struktur akal dalam menangkap gejala sesuatu, sehingga 

kecerdasan hanya bersentuhan dengan aspek-aspek kognitif. 

 

3. Fungsi Kecerdasan Emosional 

Sebenarnya berbicara tentang fungsi kecerdasan emosi apabila ditinjau 

secara umum sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, yaitu agar 

seseorang dapat meraih kesuksesan dalam hidupnya. Walaupun kesuksesan 

itu sendiri masih dianggap sebagai sesuatu yang belum jelas, apakah 

kesuksesan dari segi materi atau non materi.  

Bertolak dari pemikiran seperti di atas, kesuksesan bagi seorang siswa di 

sekolah seringkali diasumsikan sebagai yang berhasil dalam prestasi 

akademiknya. Sehingga sangatlah wajar apabila dari siswa yang memiliki 

intelegensi yang tinggi diharapkan dapat diperoleh prestasi belajar yang   
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tinggi pula. Untuk membahas kesuksesan siswa dengan menekankan 

kecerdasan emosi ini, akan melihat dulu pada apa yang dikatakan Gardner 

mengenai berbagi kecerdasan yang sebenarnya dimiliki anak. 

Masa remaja atau masa adolensia merupakan masa peralihan atau masa 

transisi antara masa anak ke masa dewasa. Pada masa ini individu 

mengalami perkembangan yang pesat mencapai kematangan fisik, sosial, 

dan emosi. Pada masa ini dipercaya merupakan masa yang sulit, baik bagi 

remaja sendiri maupun bagi keluarga dan lingkungannya.  

Perubahan-perubahan fisik yang dialami remaja juga menyebabkan 

adanya perubahan psikologis. Hurlock (1973: 17) disebut sebagai 

periode heightened emotionality, yaitu suatu keadaan dimana kondisi emosi 

tampak lebih tinggi atau tampak lebih intens dibandingkan dengan keadaan 

normal. Emosi yang tinggi dapat termanifestasikan dalam berbagai bentuk 

tingkah laku seperti bingung, emosi berkobar-kobar atau mudah meledak, 

bertengkar, tak bergairah, pemalas, membentuk mekanisme pertahanan diri. 

Emosi yang tinggi ini tidak berlangsung terus-menerus selama masa 

remaja. Dengan bertambahnya umur maka emosi yang tinggi akan mulai 

mereda atau menuju kondisi yang stabil. Kecerdasan emosional juga 

berkaitan dengan arah yang positif jika remaja dapat mengendalikannya, 

memang dibutuhkan proses agar seseorang dapat mencapai tingkat 

kecerdasan emosional yang mantap.  
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Selain peran orang tua, guru sebagai pihak lain yang ikut terlibat dalam 

memupuk kecerdasan emosi anak memiliki peranan penting. Bahkan sering 

kali didapatkan, anak lebih manurut pada perintah gurunya dari pada 

perintah orang tuanya. Hal tersebut sah-sah saja, karena memang guru 

memiliki banyak peranannya tidak sebagai pengajar, tapi juga sebagai 

pendidik dan pembimbing.  

Dalam perananya ini guru perlu mengusahakan diri agar dapat 

melaksanakan semuanya. Ketika perannya sebagai guru ia perlu yang harus 

dilakukannya, meskipun ketiga bidang ini dapat tumpang tindih sifatnya, 

tetapi masing-masing mempunyai tekanan perhatian dan pendekatan yang 

berbeda-beda. 

Meningkatnya pemahaman siswa tentang kecerdasan emosional, 

diharapkan mampu mempengaruhi tingkat kecerdasan emosional. Peneliti 

pun berupaya meningkatkan pemahaman tentang kecerdasan emosional 

siswa melalui pemberian layanan informasi bidang bimbingan pribadi. 

Peneliti memilih menggunakan layanan informasi karena layanan informasi 

bertujuan membekali individu dengan berbagai pengetahuan tentang 

lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi 

berkenaan dengan lingkungan sekitar, pendidikan, jabatan, maupun sosial 

budaya.  
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Fungsi (kegunaan) emosi adalah:  

1. Menciptakan tindakan yang amat berani dan menantang bahaya 

2. Dapat berbuat sesuatu, bahkan manusia dapat berbuat ekstrim sekalipun 

terhadap sendiri 

3. Untuk bertahan hidup dan berkembang baik
53

 

 

4. Aspek-aspek kecerdasan emosional  

Berikut ini aspek kecerdasan emosional menurut Dr. Makmun 

Mubayidh dalam bukunya “kecerdasan dan kesehatan emosional anak” 

adalah sebagai berikut: 

a. EQ terhadap diri sendiri adalah sebagai berikut: 

1) Mengendalikan diri sendiri 

a. Mengenali kekuatan dan kelemahan pribadi 

b. Melihat secara realistis dan optimis 

c. Mengenali emosi pribadi 

2) Menghormati diri sendiri 

 

a. Merasa aman, baik secara fisik maupun emosi 

b. Merasakan adanya tujuan yang jelas dalam hidup merasa 

dianggap sebagai bagian orang lain 

c. Merasa dianggap sebagai bagian orang lain 
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3) Menyikapi emosi diri 

a. Mampu memperkevilkan perasan gelisah yang kadamg terjadi 

pada jiwa 

b. Mampu mengendalikan emosi 

c. Mampu menghadapi kegagalan 

d. Mampu melawan kecerobohan 

b. EQ terhadap orang lain  

1) Empati pada orang lain 

a. Suka menolong orang lain 

b. Tidak egois 

c. Membaca peran orang lain, baik yang diutarakan langsung 

dengan kata-kata maupun tidak 

d. Mengenali perasaan dan emosi orang lain 

2) Interaksi dengan orang lain 

a. Mampu mendengar orang lain secara efektif  

b. Mampu tertawa dan memperhatikan keriangan 

c. Mampu memecahkan masalah tertentu 

d. Mampu bekerja dalam kelompok atau tim 

e. Mampu meyakinkan dan mempengaruhi orang lain 

f. Mampu membaca sikap dan keadaan sosial 

g. Mampu meringnkan beban dan penderitaan orang lain 
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h. Mampu memulai memberikan salam dan penghormatan 

i. Mampu menahan beban dan penderitaan orang lain 

j. Mampu bersikap tegas dan eras tanpa memperhatikan sikap 

marah dan negatif.
54

 

 

5. Cara-cara meningkatkan kecerdasan emosional 

Kecerdasan emosional mempunyai beberapa cara tentang meningkatkan 

kecerdasan emosional sebagai berikut: 

a. Mengenali emosi diri  

Keterampilan ini meliputi kemampuan anda untuk mengidentifikasi apa 

yang sesungguhnya anda rasakan. Setiap kali suatu emosi tertentu 

muncul dalam pikiran, anda harus dapat menangkap pesan apa yang 

ingin disampaikan. Berikut adalah beberapa contoh pesan dari emosi: 

takut, sakit hati, marah, frustasi, kecewa, rasa bersalah, kesepian. 

b. Melepas emosi negatif 

 Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan anda untuk memahami 

dampak dari emosi negatif terhadap diri anda. Sebagai contoh keinginan 

untuk memperbaiki situasi ataupun memenuhi target pekerjaan yang 

membuat anda mudah marah ataupun frustasi seringkali justru merusak 

hubungan anda dengan bawahan maupun atasan serta dapat 

menyebabkan steres. Jadi, selama anda dikendalikan oleh emosi negatif  

                                                 
54

 Makmun Mubayidh, hal. 22-24 



 

 
54 

anda justru anda tidak bisa mencapai potensi terbaik dari diri anda. 

Solusinya, lepaskan emosi negatif melalui teknik pendayagunaan 

pikiran bahwa sadar sehingga anda maupun orang-orang di sekitar anda 

tidak menerima dampak negatif dari emosi negatif yang muncul. 

c. Mengenali emosi diri sendiri 

 Anda jangan pernah menganggap emosi negatif atau positif itu baik atau 

buruk. Emosi adalah sekedar sinyal bagi kita untuk melakukan tindakan 

untuk mengatasi penyebab munculnya perasaan itu. Jadi emosi adalah 

awal bukan hasil akhir dari kejadian atau peristiwa. Kemampuan kita 

untuk mengendalikan dan mengelola emosi dapat membantu anda 

mencapai kesuksesan. Ada beberapa langkah dalam mengelola emosi 

diri sendiri, yaitu : pertama adalah menghargai emosi dan menyadari 

dukungannya kepada anda. Kedua berusaha mengetahui pesan yang 

disampaikan emosi, dan meyakini bahwa kita pernah berhasil 

menangani emosi ini sebelumnya. Ketiga adalah dengan bergembira kita 

mengambil tindakan untuk menanganinya. Kemampuan kita mengelola 

emosi adalah bentuk pengendalian diri yang paling penting dalam 

manajemen diri, karena kitalah sesungguhnya yang mengendalikan 

emosi atau perasaan kita, bukan sebaliknya. 

d. Memotivasi diri sendiri 

 Menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan merupakan hal yang 

sangat penting dalam kaitan untuk memberi perhatian, untuk 
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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. Keterampilan memotivasi diri memungkinkan 

terwujudnya kinerja yang tinggi dalam segala bidang. Orang-orang yang 

memiliki keterampilan ini cenderung jauh lebih produktif dan efektif 

dalam hal apapun yang mereka kerjakan. 

e. Mengenali emosi orang lain 

 Mengenali emosi orang lain berarti kita memiliki empati terhadap apa 

yang dirasakan orang lain. Penguasaan keterampilan ini membuat kita 

lebih efektif dalam berkomunikasi dengan orang lain. Inilah yang 

disebut sebagai komunikasi empatik. Berusaha mengerti terlebih dahulu 

sebelum dimengerti. Keterampilan ini merupakan dasar dalam 

berhubungan dengan manusia secara efektif. 

f. Mengelolah emosi orang lain 

 Jika keterampilan mengenali emosi orang lain merupakan dasar dalam 

berhubungan antar pribadi, maka keterampilan mengelola emosi orang 

lain merupakan pilar dalam membina hubungan dengan orang lain. 

Manusia adalah makhluk emosional. Semua hubungan sebagai besar 

dibangun atas dasar emosi yang muncul dari interaksi antar manusia. 

Keterampilan mengelola emosi orang lain merupakan kemampuan yang 

dahsyat jika kita dapat mengoptimalkannya. Sehingga kita mampu 
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membangun hubungan antara korporasi atau organisasi sebenarnay 

dibangun atas hubungan antar individu. Semakin tinggi kemampuan 

individu dalam organisasi untuk mengelola emosi orang lain. 

g. Memotivasi orang lain 

 Keterampilan memotivasi orang lain adalah kelanjutan dari 

keterampilan mengenali dan mengelola emosi orang lain. Keterampilan 

ini adalah bentuk lain dari kemampuan kepemimpinan, yaitu 

kemampuan menginspirasi, mempengaruhi dan memotivasi orang lain 

untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini erat kaitannya dengan 

kemampuan membangun kerja sama tim yang tangguh dan andal.
55

 

 

6. Kecerdasan emosional dalam Pendidikan Islam  

Kecerdasan emosional sebagaimana yang dijelaskan oleh Daniel 

Goleman adalah kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan 

orang lain, kemampuan memotivasi diri dan kemampuan mengelola emosi 

dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. 
56

 

individu dikatakan cerdas secara emosional apabila memiliki kemampuan 

dalam mengendalikan dan selaraskan setiap gejolak emosi dalam diri, serta 

kemampuan untuk berinteraksi dengan baik dalam lingkungannya. 
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Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa emosional merupakan 

perasaan yang dimiliki oleh manusia. Setiap manusia memiliki perasaan 

untuk menimbang sebuah keputusan yang berat disamping akal sehat. 

Dengan pertimbangan-pertimbangan emosional manusia dapat menjadi bijak 

dalam mengarungi kehidupan ini. Dan yang membedakan bahwa manusia 

memiliki kecerdasan emosional atau tidak adalah dengan kualitas-kualitas 

yang terdapat di dalam kecerdasan emosional tersebut. 

Menurut Robert K Cooper yang dikutip oleh Ary Ginanjar mengatakan 

bahwa hati dpat mengaktifkan nilai-nialai kita yg terdalam, mengubahnya 

dari sesuatu yang kita fikir menjadi sesuatu yang kita jalanin. Menurutnya 

hati mampu mengetahui hal-hal mana yang tidak boleh atau tidak dapat 

diketahui oleh pikiran kita.
57

 Hati adalah sumber keberanian dan semangat, 

integritas serta komitmen. Hati pun merupakan sumber energy dan perasaan 

mendalam yang membentuk kita untuk melakukan pembelajaran, 

menciptakan kerjasama, memimpin dan melayani. 

Memahami pertanyaan di atas bahwa hati yang terdapat dalam diri 

manusia tidak dapat berbohong dan bahkan dapat mendeteksi hal-hal yang 

sebenarnya tidak boleh atau tidak diketahui pikiran manusia. Sehingga 

dengan keberadaan hati tersebut, manusia memiliki tameng untuk 

menghadapi kerasnya zaman. 
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Hati nurani dapat dijadikan sebagai pembimbing terhadap apa yang 

harus ditempuh dan apa yang harus diperbuat. Artinya, setiap manusia pada 

dasarnya telah memiliki radar hati sebagai pembimbing. Menurut HS Habib 

Adnan yang dikutip oleh Ary Ginanjar mengatakan bahwa kebenaran islam 

senantiasa selaras dengan suara hati manusia. 

Kecerdasan emosional dapat diidentikan dengan kemampuan mental 

individu dalam mengatur perilakunya disebuah tempat pada posisi yang 

seperti apapun. Sedangkan mental sangat berhubungan erat dengan sisi 

kejiwaan manusia. Allah dalam surat As-Syams ayat 7-10 telah berfirman 

bahwa: 

                             

     

Artinya : “Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah 

mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan 

ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang 

mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang 

mengotorinya”.
58
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C. Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan kecerdasan 

emosional Peserta Didik di SMP PGRI 6 Bandar Lampung 

1. Pengertian Peran  

  Sebelum penulis membahas tentang pengertian guru pendidikan 

agama islam ada baiknya penulis membahas tentang pengertian peranan. Peranan 

adalah kata dasar “peran” yang ditambah akhiran “an”, peran menurut kamus 

besar bahasa indonesia memiliki arti perangkat tingkah laku yang diharapkan 

dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.
59

 Setelah 

mendapatkan akhiran “an”, kata peran memiliki arti yang berbeda, diantaranya. 

a. Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam satu pristiwa.
60

 

b. Peran adalah konsekuensi atau akibat kedudukan atau status seseorang.
61

 

   Berdasarkan pengertian peranan yang telah dikemukakan di atas, maka 

menurut pendapat penulis, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau 

seseorang yang mempunyai wewenang dalam menjalankan hak dan kewajiban 

sesuai dengan kedudukannya untuk mencapai tujuan. 

   Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran 

yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosioal khusus. Dan 

bisa juga peran itu aspek dinamis dari kedudukan atau status jadi peran dan status 

tidak dapat dipisahkan. 
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2. Pengertian guru pendidikan agama islam 

   Al-Qur’an telah mengisyaratkan peran nabi dan pengikutnya dalam 

pendidikan dan fungsi fundamental mereka dalam pengkajian ilmu-ilmu ilahi 

serta aplikasinya. Isyarat tersebut, salah satunya terdapat dalam firman-Nya 

berikut ini: 

                                         

        

 “Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang rosul dari       

kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau, 

dan mengajarkan kepada mereka Al-kitab (Al-Qur’an) dan Al-hikmah (As-

sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya engkaulah maha kuasa lagi 

maha bijaksana. (QS Al-Baqoroh:129)”.
62

 

 Ayat diatas dapat dipahami bahwa umat islam dianjurkan untuk 

mengajarkan ilmu pengetahuan dan menjadi seorang guru agama kepada orang 

lain atau siswa, mendidiknya dengan akhlak islam dan membentuknya menjadi 

manusia yang beriman dengan bertakwa kepada Allah SWT.  

Pada umumnya guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan 

kepada anak didiknya di depan kelas. Dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan pendidik atau guru adalah: 

“Tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, 

                                                 
62

 Dapartemen Agama RI., Al Qur’an dan Terjemahnya (Bandung : Al-Mizan, 2014), hal.20 



 

 
61 

sehingga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi 

pendidik di perguruan Tinggi.”
63

 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diperjelas bahwa guru  adalah seseorang 

yang menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan, dan lebih dititik beratkan kepada 

tugas pendidik yang harus dilaksanakan secara operasional dalam pembelajaran, yaitu 

merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran. 

Selain itu pendidik juga bertugas membimbing dan melatih peserta didik menjadi 

orang yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa serta melakukan 

penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat. 

Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan 

atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar 

mencapai kedewasaannya, mampu melaksankan tugasnya sebagai mahluk Allah swt, 

khalifah dipermukaan bumi, sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri.
64

 

 Istilah lain yang lazim dipergunakan untuk pendidik adalah guru. Kedua 

istilah tersebut bersesuaian artinya. Bedanya istilah guru seringkali dipakai 

dilingkungan, pendidikan formal, sedangkan pendidik dipakai dilingkungan formal, 

informal maupun nonformal. 
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 Menurut kamus besar bahasa indonesia guru adalah orang yang pekerjaannya 

(mata pencariannya, profesinya) mengajar. Sedangkan guru agama adalah guru yang 

mengajarkan agama.
65

 

 Menurut Zakia Daradjat menyatakan bahwa: “Guru adalah seseorang yang 

memiliki kemampuan dan pengalaman yang dapat memudahkan dalam melaksanakan 

peranannya dalam membimbing siswanya, ia harus sanggup menilai diri sendiri tanpa 

berlebih-lebihan, sanggup berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain, selain 

itu perlu di perhatikan pula bahwa ia juga memiliki kemampuan dan kelemahan.”
66

 

 Menurut M. Arifin “guru adalah orang yang membimbing, mengarahkan, dan 

membina anak didik menjadi manusia yang matang atau dewasa dalam sikap dan 

kepribadiannya, sehingga tergambarlah dalam tingkah lakunya nilai-nilai agama 

islam.”
67

 

 Guru adalah orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di 

sekolah atau kelas. Secara lebih khusus lagi, ia mengatakan bahwa guru adalah orang 

yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab 

dalam membantu anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing. Guru dalam 

pengertian tersebut, menurutnya bukanlah sekedar orang yang berdiri di depan kelas 

untuk menyampaikan materi pengetahuan tertentu, akan tetapi adalah anggota 

masyarakat yang harus ikut aktif dan berjiwa besar serta kreatif dalam mengarahkan 
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perkembangan anak didiknya untuk menjadi anggota masyarakat sebagai orang 

dewasa.
68

 

 Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis berbagai pengertian di atas, 

maka guru atau pendidikan dapat diartikan sebagai orang mendidik, yaitu yang 

bekerja dalam bidang pendidikan dan mempunyai tanggung jawab terhadap 

pendidikan atau kedewasaan seorang anak. 

 Guru dalam islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap 

perkembangan anak didik dengan mengupayakan seluruh potensinya, baik potensi 

afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Guru juga berarti orang dewasa yang 

bertanggung jawab memberikan pertolongan pada anak didik dalam perkembangan 

jasmani dan rohaninya agar mencapai tigkat kedewasaan, serta mampu berdiri sendiri 

dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah SWT. Disamping itu juga, ia mampu 

sebagai makhluk sosial dan mahluk individu yang mandiri.
69

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian diatas, bahwa guru 

agama adalah orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak 

didik melalui suatu proses bimbingan jasmani dan rohani yang dilakukan dengan 

kesadaran untuk mengembangkan potensi anak didik menuju kearah kedewasaan. 

Guru agama tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan agama saja, tetapi ia juga 

harus dapat membentuk, menumbuhkan dan memberikan nilai-nilai ajaran agama 

kepada siswa dalam kehidupan sehari-hari. 
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Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan latihan, sehingga 

memberikan perubahan pada tumbuhan jasmani dan rohani si terdididik menuju 

kedewasaan dalam pola berfikir dan memiliki sikap dan niali yang bermanfaat bagi 

masyarakat dan kebudayaan yang sesuai dengan cita-cita pendidikan. Dengan 

demikian yang menjadi sasaran pokok adalah bimbingan dan pimpinan kepada anak 

yang sedang berkembang jasmani dan rohani menuju kesempurnaan. 

Mengenai pengertian pendidikan agama islam sendiri ada beberapa pendapat 

para ahli. Diantaranya sebagai berikut: 

 M. Arifin menyatakan bahwa:”pendidikan agama islam adalah proses 

mengarahkan dan membimbing manusia didik kearah pendewasaan pribadi yang 

beriman dan berilmu pengetahuan yang saling  memperkokoh dalam perkembangan 

mencapai titik optimal kemampuannya”.
70

 

 Menurut Zakiyah Daradjat, pendidikan agama islam adalah “suatu usahan 

untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran 

islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat 

mengamalkan serta menjadikan islam sebagai pendangan hidup.
71

 

Menurut Abdul Majid dan Dian Andayani mengatakan, “pendidikan agama 

islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk 

mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama islam, dibarengi 
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dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungan dengan 

keturunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa”.
72

 

 Tayang Yusuf, dalam bukunya Abdul Majid dan Dian Andayani dalam 

bukunya yang berwujud Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi menjelaskan 

pendidikan agama islam adalah “usaha sadar generasi tua untuk mengalihkan 

pengalaman, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan kepada generasi muda agar 

menjadi manusia bertawa kepada Allah swt”.
73

 

 Menurut A. Tafsir, pendidikan agama islam adalah bimbingan yang diberikan 

seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan 

ajaran islam. 

Pengertian pendidikan agama islam di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan agama islam adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana 

yang diberikan kepada peserta didik untuk membutuhkan jasmani dan rohani secara 

optimal untuk mencapai bentuk manusia yang berkualitas menurut ajaran islam yaitu 

manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT. Dikatakan sebagai usaha sadar karena 

pendidikan itu dilakukan secara sengaja dan mempunyai tujuan terencana 

dimaksudkan agar pendidik tidak dapat dilakukan seadanya, tetap harus dengan 

persiapan yang matang, pelaksanaan yang teratur, evaluasi yang terukur serta 

tingkatan yang membedakan peserta didik dalam kelompok yang berbeda satu sama 

lain. 
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 Mata pelajaran pendidikan agama islam di atas, dapat disimpulkan bahwa 

guru pendidikan agama islam adalah usaha sadar orang dewasa yang bertanggung 

jawab dalam membina, membimbing, mengarahkan, melatih, menumbuhkan dan 

mengembangkan jasmani dan rohani anak didik ke arah yang lebih baik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta mampu melaksanakan 

tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di muka bumi sebagai makhluk sosial dan 

sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri. 
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6BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Menurut Sumardi Suryabrata, “penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu 

rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna 

mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap 

pertanyaan-pertanyaan tertentu”. Sedangkan menurut Sugiono secara umum 

metode penelitian diartikan sebagai “cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu”.
74

 Berangkat dari pendapat tersebut, penelitian ini 

difokuskan untuk memproleh gambaran data di lapangan mengenai Peran Guru 

Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kecerdasan Emosional Peserta 

Didik Di SMP PGRI 6 Bandar Lampung. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif, adapun yang dimaksud dengan deskripif yaitu suatu penelitian sekedar 

untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenan dengan masalah yang 

diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel. Penelitian kualitatif 
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adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
75

   

Penulis turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan dan objek yang akan dibahas. Penelitian lapangan ini adalah untuk 

mengetahui peran guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 

kecerdasan emosional peserta didik di SMP PGRI 6 Bandar Lampung 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian  

 Dalam penelitian ini, penulis mengambil obyek penelitian yaitu tentang 

“Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kecerdasan 

Emosional Peserta Didik di SMP PGRI 6 Bandar Lampungh”, terdiri dari “Guru 

Agama Islam”, dan peserta didik di kelas VII C, kemudian daerah penelitian ini 

berada di SMP PGRI 6 Bandar Lampung pelaksanaan ini dilakukan di tahun 

ajaran 2016. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

lapangan. Kemudian di dalam penelitian lapangan ini peneliti menggunakan 

metode interview, metode observasi dan metode dokumentasi, yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Metode Interview 

Interview adalah “salah satu metode pengumpulan data yang 

mengadakan wawancara atau tanya jawab (lisan) untuk memperoleh data. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Sutrisno Hadi metode interview adalah salah 

satu cara untuk mendapatkan data dan tanya jawab lisan dimana dua orang 

atau lebih berhadap-hadapan secara fisik”.
76

 

Apabila dilihat dari sifat atau tekhnik pelaksanaannya, maka interview 

dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 

a. Interview terpimpin adalah wawancara yang menggunakan pokok-

pokok masalah yang diteliti. 

b. Interview tak terpimpin (bebas) adalah proses wawancara dimana 

interview tidak sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok 

dari fokus penelitian dan interview. 

c. Interview bebas terpimpin adalah kombinasi keduanya, pewawancara 

hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya 

dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.
77

 

Dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, artinya 

penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang di interview untuk 

memberi tanggapan atau jawaban sendiri dan pewawancara hanya membuat 
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pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses 

pewawancara berlangsung mengikuti situasi. 

Metode iterview ini dilakukan langsung dengan guru Agama Islam, 

peserta didik di kelas VII C dan masyarakat sekolah untuk mendapatkan data 

tentang Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan 

Kecerdasan Emosional Peserta Didik di SMP PGRI 6 Bandar Lampung. 

2. Metode Observasi  

Observasi menurut Sutrisno Hadi adalah “ pengamatan langsung 

terhadap fenomena-fenomena obyek yang diteliti secara obyektif dan 

hasilnya akaan dicatat secara sistematis agar diperoleh gambaran yang lebih 

kongkrit tentang kondisi lapangan”. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa observasi 

merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara 

langsung peristiwa atau kejadian yang menjadi objek penelitian. 

Adapun jenis metode observasi berdasarkan peran yang dimainkan yaitu 

dikelompokkan menjadi dua bentuk sebagai berikut: 

a. Observasi partisipan yaitu peneliti adalah bagian dari keadaan ilmiah, 

tempat dilakukannya observasi. 
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b. Observasi non partisipan yaitu dalan observasi ini peranan tingkah laku 

penelitian dalam kegiatan-kegiatan yang berkenan dengan kelompok 

yang diamati kuran dituntut.
78

 

Adapun jenis observasi yang penulis lakukan adalah observasi no 

partisipan yaitu penulis tidak tinggal ditempat penelitian, akan tetapi 

sekali-kali datang kewilayah penelitian dan mencatat gejala-gejala yang 

ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti yang tidak 

diperoleh mealui metode pokok untuk mendapatkan data skunder guna 

mendudkung dara primer. Penelitian seperti penonton ia melakukan 

pendekatan obyektif, ia merasa seperti orang luar. 

Metode ini digunakan untuk mengobservasi tentang peran Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan emosional 

peserta didik di SMP PGRI 6 Bandar Lampung. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai data, mengenai 

apa-apa yang belum diketahui/diperoleh dari metode yang sebelumnya 

sebagai acuan penelitian yang dilakukan seperti catatan, transkip, buku, 

surat majalah, agenda, dan lain-lain yang dapat membantu penelitian ini. 

Hal ini sesuai dengan definisi metode itu sendiri. Sejumlah data yang 

tersedia adalah data verbal seperti dalam “surat-surat, catatan (jurnal), 
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dan lain-lain. Kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan-tulisan 

disebut dalam dokumentasi dalam arti sempit. Dokumentasi ini dalam 

arti luas meliputi dokumen-dokumen, artikel, foto, dan lain-lain”.
79

 

 

E. Analisis Data 

Analisa data adalah tahap terpenting dan menentukan dalam sebuah 

penelitian. Setelah data terkumpul dengan lengkap dari lapangan, data kemudian 

diolah dan dianalisis dengan seksama sehingga berhasil menyimpulkan 

kebenaran, kebenaran yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan dalam penelitian ini. 

Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. Teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik 

analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman mencakup tiga hal :  

a. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini 

berlangsung selama penelitian di lakukan, dari awal sampai akhir penelitian. 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama 

peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, komplek dan 

rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. 
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Selama pengumpulan data, misalnya membuat ringkasan, kode, mencari 

tema, menulis memo dan lain-lain.
80

 

b. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang member 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk 

penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan 

bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca dan menarik 

kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara baik.  

c. Menarik Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan data verivikasi.kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan juga 

diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari 

data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya 

terjamin.
81

 

Untuk menarik kesimpulan pada umumnya digambarkan dengan dua 

macam prinsip yaitu dengan analisis induktif dan deduktif. 
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1) Deduktif  

Dengan cara ini penulis akan mengambil kesimpulan data yang bersifat 

umum kemudian dibahas lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

2) Induktif 

Yaitu penulis mempelajari data yang bersifat khusus kemudian 

dikembangkan sehingga menjadi umum. 

Akan tetapi untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis 

menggunakan cara berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang 

khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta 

atau pristiwa yang khusus di tarik generalisasi yang bersifat umum. Penulis 

menggunakan analisis induktif ini untuk menganalisis data-data yang telah 

penulis dapatkan dari lapangan penelitian, dengan bentuk-bentuk data awal 

yang penulis peroleh melalui observasi, interview dan dokumentasi, hingga 

menemukan suatu kesimpulan. 
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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN, ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil SMP PGRI 6 Bandar Lampung 

1. Sejarah Berdirinya 

Sejak berdirinya hingga sekarang SMP PGRI 6 Bandar Lampung telah 

mengalami 5  kali pergantian kepala sekolah  sebagai berikut tabel berikut :  

Tabel 5 

Periodesasi Kepemimpinan SMP PGRI 6 Bandar Lampung 

Kecamatan Sukarame 

 

No Tahun Yang Menjabat 

1 Tahun 1987 s/d 1990 Drs. H. TH. Sucipto (Alm) 

2 Tahun 1991 s/d 1994 Sugiyanto 

3 Tahun 1995 s/d 1999 Drs. Suranto 

4 Tahun 2000 s/d 2009 Dra. Rosnahayati 

5 Tahun 2010 s/d 2018 Riyanto, S.Pd. 

Sumber data : Dokumentasi SMP PGRI 6 Bandar Lampung Tahun 

2015/2016 

 

2. Struktur Organisasi  

Adapun struktur organisasi sekarang SMP PGRI 6 Bandar Lampung 

Kecamatan Sukarame Kabupaten Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung 

sebagaimana diagram dibawah ini :  
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 Keterangan :             Garis Komando 

    Garis Koordinasi 

3. Visi dan Misi  

Setiap lembaga pendidikan tentunya memiliki Visi dan Misi yang ingin 

dicapai kemudian hari. Adapun Visi dan Misi SMP PGRI 6 Bandar Lampung  

sebagai berikut :  

Visi : 

“Berprestasi berdasarkan IMTAQ, dengan lingkungan yang sehat berbudi pekerti 

luhur dan menjadi pilihan masyarakat” 

Misi : 

1. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif. 

2. Meningkatkan kemampuan dan profesional guru 

3. Memanfaatkan sumber  belajar secara optimal  

4. Meningkatkan kegiatan Ekstrakurikuler  Olah Raga dan Seni  sesuai dengan 

potensi yang ada. 

5. Peningkatan Kemampuan siswa dalam Berbahasa Inggris  Aktif. 

6. Melaksanakan 7 K yang  melibatkan  setiap  warga  sekolah. 

KOMOTE SEKOLAH  

Hi. Suradijo S.Pd. 

WAKASEK       

Tiarma Br, Manik, 

S.Pd. 

KA. TATA USAHA 

Irwansyah Putra 

Dewan Guru 

Peserta Didik 

 
Peserta Didik Peserta Didik 

 

KEPALA SEKOLAH 

Riyanto, S. Pd. 
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7. Melaksanakan tata tertib siswa secara  effektip 

8. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama  yang 

dianut dan diyakini. 

Tujuan :  

1. Memiliki nilai rata-rata UNAS diatas 7,0 dengan peringkat Sekolah setiap 

tahun meningkat.  

2. Kemampuan guru dalam melaksanakan tugas semakin baik   

3. Optimalisasi sumber dan sarana  belajar di sekolah  

4. Memiliki team Olahraga bola Voli dan  Fut shal serta team Kesenian dan 

mampu Tampil di berbagai event di kota Bandar Lampung  

5. Siswa mampu dalam berkomunikasi dengan berbahasa Inggris baik lisan 

maupun tulisan  

6. Memiliki  Lingkungan Sekolah yang Bersih, Sehat, Rindang  dan Indah  

sebagai upaya menciptakan kenyamanan dan kesejukan untuk belajar 

,berlatih dan bermain 

7. Meminimalisir jenis pelanggaran tata tertib oleh siswa 

8.  Peningkatan  Imtaq dan tata krama siswa sebagai upaya pembentukan 

karakter siswa yang menjunjung tinggi norma agama dan norma hukum 

sesuai dengan UUD 1945 
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4. Keadaan Guru dan Karyawan  

Pada tahun pelajaran 2015/2016, jumlah tenaga pengajar dan karyawan SMP 

PGRI 6 Bandar Lampung  Kecamatan Sukarame sebanyak 13 orang. Untuk lebih 

jelasnya lihat tabel dibawah ini : 

Tabel  6 

Keadaan Guru dan Karyawan SMP PGRI 6 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

 

No Nama Jabatan 
Pendidikan 

Terakhir 

1 Riyanto, S. Pd. Kepala Sekolah S1 

2 Tiarma Br. Manik, S. Pd. Wakil Kepala Sekolah S1  

3 Ernayati, S. Ag. Guru PAI S1 

4 Tri Oktaningsih, S. Pd. Guru BK S1 

5 Hasnova Rini, S.Kom Guru kelas 7 S1 

6 Ratih Tresna dewi, S. Pd. I Guru kelas 8 S1  

7 Ida Sumarni, S.Pd. Guru kelas 9 S1 

8 Dra Rosnahayati. Kordinator perpustakaan S1 

9 Lindawati, S. Pd. Guru  S1 Matematika 

10 Hi. Suradijo, S. Pd. Komite sekolah S1 Ilmu 

pendidikan 

11 Santy Purwandari, S. Sos. Guru  S1 Sosiologi 

12 Irwansyah Putra  Kepala TU SMK 

13 Yulianti, S. Pd. Guru  S1 Bahasa 

Inggris 

Sumber data :  Dokumentasi SMP PGRI 6 Bandar Lampung 

 Ttahun Pelajaran 2015/2016 

  

 

5. Keadaan Peserta Didik 

Peserta didik SMP PGRI 6 Bandar Lampung Kecamatan Sukarame 

Kabupaten Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung untuk tahun pelajaran 

2015/2016 berjumlah 797 orang yang terdiri dari 414 laki-laki dan 383 
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perempuan yang terbagi menjadi 3 rombongan belajar. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel  7 

Keadaan Peserta Didik SMP PGRI 6 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

 

No Kelas 
Jumlah Siswa Jumlah 

Keseluruhan Laki-laki Perempuan 

1 VII 136 118 254 

2 VIII 128 136 264 

3 IX 150 129 279 

Jumlah 414 383 797 

Sumber data : Dokumentasi SMP PGRI 6 Bandar Lampung  Pelajaran 

2015/2016 

 

 

 

6. Keadaan Sarana dan Prasarana  

SMP PGRI 6 Bandar Lampung Kecamatan Sukarame  Kabupaten Kota 

Bandar Lampung Provinsi Lampung memiliki sarana dan prasarana yang 

dipergunakan dalam proses belajar mengajar sebagaimana tabel dibawah ini : 

Tabel 8 

Keadaan Sarana dan Prasarana SMP PGRI 6 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2015/2016  
 

No Jenis Ruang Jumlah 
Keadaan 

Baik Rusak 

1 Ruang Kepala Sekolah 1 √  

2 Ruang Kelas 17 √   

3 Ruang Perpustakaan 1  √  

4 Kamar Mandi/WC 5 √  

5 Lapangan Olahraga 1  √  

6 Kantin 1  √  

7 TPA/Mushollah  1  √  

Sumber data : Dokumentasi  SMP PGRI 6 Bandar Lampung 



 

 
80 

 Tahun Pelajaran 2015/2016 

 

B. Pengolahan dan Analisis data 

Pada bab pengolahan dan analisis data ini penulis akan menjelaskan terlebih 

dahulu tentang teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu pengamatan 

(observasi) dan wawancara (interview) sebagai metode pokok dan dokumentasi 

sebagai metode pendukung. 

Metode pengamatan (observasi) penulis gunakan untuk melihat jalanya 

proses pembelajaran di kelas. Metode wawancara (interview) penulis gunakan 

untuk menanyakan kepada guru pendidikan agama Islam, peserta didik serta 

kepala sekolah tentang peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan 

kecerdasan emosional peserta didik. Sedangkan dokumentasi untuk melihat 

managemen sarana dan prasarana yang ada di SMP PGRI 6 Bandar Lampung. 

Dengan demikian,  penulis akan memperoleh data mengenai peran guru 

pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan emosional peserta 

didik yang kemudian akan diolah dan dianalisis sehingga hasilnya dapat 

dijadikan fakta untuk membuktikan kebenaran penelitian yang penulis lakukan. 

1. Pentingnya peran guru pendidikan agama islam dalam mengajar 

peserta didik di SMP PGRI 6 Bandar Lampung  

Berdasarkan hasil penelitian pada bab III, dapat diketahui bahwa peran 

yang dapat dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam adalah sebagai 

berikut : 
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1. Mengajarkan ajaran-ajaran agama islam sesuai materi yang ada di dalam 

pelajaran agama serta mampu mendorong siswa untuk senantiasa belajar 

dalam berbagai kesempatan melalui bermacam-macam sumber dan 

media. 

Penguasaan ajaran-ajaran agama sangat penting bagi peserta didik 

karena agama adalah suatu pedoman hidup bagi setiap umat. Guru 

pendidikan agama Islam  telah berusaha memberikan pengajaran kepada 

peserta didiknya, dimulai dengan mengenalkan ajaran agama menurut 

materi yang telah disampaikan serta mampu mendorong siswa untuk 

belajar melalui bermacam-macam sumber dan media dengan baik dan 

benar. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan guru pendidikan 

agama Islam, dimana beliau menyatakan bahwa “saya selaku guru 

pendidikan agama Islam  berusaha dengan semaksimal mungkin agar 

peserta didik memiliki tingkat yang tinggi dalam meningkatkan 

kecerdasan emosional, hal yang saya lakukan adalah mengajarkan ilmu 

pengetahuan tentang keagamaan agar peserta didik dapat mengerti 

dengan agama. Langkah yang saya lakukan adalah dengan cara 

mendidik ahlak dan prilakunya dengan baik dan benar, kemudian 

peserta didik diharuskan untuk serta meberikan arahan agar anak 

didiknya dapat mengerti tentang ajaran-ajaran agama yang sesuai 

dengan materi yg terlah disampaikan.” 
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2. Menciptakan suasana belajar yang menarik perhatian peserta didik. 

Dalam proses pembelajaran tugas seorang guru salah satunya yaitu 

menciptakan suasana belajar yang menarik perhatian peserta didik. 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa guru 

pendidikan agama Islam benar-benar menciptakan suasana belajar yang 

menarik perhatian peserta didik yaitu dengan cara menggunakan metode 

yang bervariasi. Metode-metode bervariasi yang guru pendidikan Islam 

pergunakan dalam proses pembelajaran yaitu metode ceramah, metode 

tanya jawab, metode diskusi, metode pemberian tugas, metode drill 

(latihan), metode kerja kelompok. Metode-metode tersebut tidak secara 

bersamaan digunakan hanya 2 atau 3 metode mengajar yang digunakan 

setiap pembelajaran berlangsung.  

3. Dalam menyampaikan materi sesuai dengan kemampuan dan 

perkembangan peserta didik. 

Dalam mengajarkan suatu materi kepada peserta didik khususnya 

kecerdasan emosional tidak boleh sembarangan atau sesuka hati namun 

harus disesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan peserta didik, 

karena hal tersebut akan mempengaruhi tingkatan belajar peserta didik. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan guru pendidikan 

agama Islam, dimana beliau menyatakan bahwa “saya selaku guru 

pendidikan agama Islam  berusaha dengan semaksimal mungkin agar 

peserta didik memiliki tingkatan yang tinggi dalam meningkatkan 
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kecerdasan emosional, hal yang saya lakukan adalah menyampaikan 

materi sesuai dengan kemampuan dan perkembangan peserta didik. 

Karena menurut saya dalam mengajarkan suatu materi kepada peserta 

didik khususnya kecerdasan emosional tidak boleh sembarangan atau 

sesuka hati namun harus disesuaikan dengan kemampuan dan 

perkembangan peserta didik, karena hal tersebut akan mempengaruhi 

tingkat belajar peserta didik”. 

4. Melatih peserta didik untuk meningkatkan kecerdasan emosional. 

Melatih peserta didik untuk meningkatkan kecerdasan emosional 

merupakan cara guru pendidikan agama Islam  agar peserta didik 

terbiasa mengenal EQ. 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa peran 

yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan 

kecerdasan emosional peserta didik adalah melatih untuk peserta didik 

agar dapat meningkatkan kecerdasan emosional. Karena dengan terus 

melatih peserta didik untuk meningkatkan kecerdasan emosional peserta 

didik akan menjadi terbiasa memiliki EQ yang lebih tinggi serta dapat 

membaca Al-Qur’an. 

5. Memberi motivasi untuk selalu belajar dan dapat mengetahui tentang 

kecerdasan emosional siswa. 

Motivasi adalah pendorong seseorang karena adanya keinginan atau 

kebutuhan-kebutuhan dalam diri seseorang. Motivasi itu sangat penting 
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bagi peserta didik, terutama motivasi dari guru dan orang tua agar 

peserta didik selalu belajar dan dapat mengetahui kecerdasan emosional, 

dengan adanya motivasi dari kedua belah pihak maka peserta didik akan 

mempunyai tingkatan yang tinggi untuk belajar dan meningkatkan 

kecerdasan emosional. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan guru pendidikan 

agama Islam, dimana beliau menyatakan bahwa “saya selaku guru 

pendidikan agama Islam  berusaha dengan semaksimal mungkin agar 

peserta didik memiliki tingkatan yang tinggi dalam meningkatkan 

kecerdasan emosional, hal yang saya lakukan adalah dengan memberi 

motivasi kepada peserta didik untuk selalu belajar dan dapat mengetahui 

tentang kecerdasan siswa baik di sekolah, maupun saat di rumah. 

Karena motivasi itu sangat penting bagi peserta didik, terutama motivasi 

dari guru dan orang tua agar peserta didik selalu belajar, dengan adanya 

motivasi dari kedua belah pihak maka peserta didik akan mempunyai 

tingkatan yang tinggi untuk dapat mengetahui tentang kecerdasan 

emosioanl siswa.” 

6. Memberikan pujian atau hadiah kepada peserta didik yang baik nilainya. 

Pemberian penghargaan (reward) mempunyai pengaruh yang 

penting dalam meningkatan kecerdasan emosional (EQ) peserta didik. 

Peserta didik cenderung lebih bersemangat belajar apabila hasil 

belajarnya nanti diberi suatu penghargaan. Pemberian penghargaan 
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(reward) itu baik berupa hadiah, pujian atau bonus nilai itu merupakan 

kepuasan tersendiri bagi peserta didik dalam mencapai prestasi belajar, 

baik berasal dari guru maupun orang tua, dengan hal itu peserta didik 

merasa dihargai atas hasil mereka belajar. Sebaliknya peserta didik yang 

tidak diberikan reward, merasa tidak dihargai dan cenderung kurang 

meningkatkan untuk belajar.  

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa guru 

pendidikan agama Islam benar-benar memberikan pujian atau hadiah 

kepada peserta didik yang baik nilainya. Pemberian penghargaan 

(reward) itu baik berupa hadiah, pujian atau bonus nilai, dan hal tersebut 

membuat peserta didiknya menjadi semangat dan lebih meningkat 

dalam kecerdasan emosional siswa. 

7. Mengevaluasi secara lisan maupun tulisan sesuai kemampuan peserta 

didik. 

Evalusi merupakan suatu proses yang menyediakan informasi 

tentang sejauh mana kegiatan itu dicapai. Evaluasi sangat perlu 

dilakukan, karena dengan adanya evaluasi kita bisa mengetahui atau 

bisa mengukur kemampuan peserta didik. 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan bahwa peran yang 

dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam  dalam meningkatkan 

kecerdasan emosional peserta didik adalah dengan mengevaluasi secara 

lisan maupun tulisan kemampuan dapat meningkat bagi peserta didik.  
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8. Memberi tambahan waktu belajar baca Al-Qur’an 10 menit sebelum 

pelajaran dimulai setiap harinya. 

Memberikan tambahan waktu belajar mungkin memang diperlukan 

untuk beberapa mata pelajaran khususnya mata pelajaran dengan jumlah 

jam belajar yang kurang memadai untuk melakukan aktivitas 

pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pendidikan agama 

Islam, dimana beliau menyatakan bahwa “saya selaku guru pendidikan 

agama Islam berusaha dengan semaksimal mungkin agar peserta didik 

dapat meningkat yang tinggi dalam membaca Al-Qur’an, hal yang saya 

lakukan adalah memberi tambahan waktu belajar baca Al-Qur’an 10 

menit sebelum pelajaran dimulai setiap harinya. Hal ini saya lakukan 

karena jumlah jam pembelajaran saya tidak maksimal, seharusnya saya 

mengajar 4 jam pelajaran setiap kelasnya, namun disini saya hanya bisa 

mengajar 3 jam pelajajaran di setiap kelasnya karena terbatasnya 

waktu”.  

Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi yang penulis lakukan 

di lapangan bahwa semua peserta didik dari kelas VII sampai kelas XI 

rutin belajar baca Al-Qur’an selama 10 menit sebelum pelajaran dimulai 

setiap harinya dikelas masing-masing. 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa peran guru pendidikan 

agama Islam  dalam meningkatkan kecerdasan emosional pada peserta 
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didik di SMP PGRI 6 Bandar Lampung Kecamatan Sukarame 

Kabupaten Kota Bandar Lampung yaitu sebagai berikut : 

1. Mengajarkan ajaran-ajaran agama islam sesuai materi yang ada di 

dalam pelajaran agama serta mampu mendorong siswa untuk 

senantiasa belajar dalam berbagai kesempatan melalui bermacam-

macam sumber dan media. 

2. Menciptakan suasana belajar yang menarik perhatian peserta didik. 

3. Dalam menyampaikan materi sesuai dengan kemampuan dan 

perkembangan peserta didik. 

4. Melatih peserta didik untuk meningkatkan kecerdasan emosional. 

5. Memberi motivasi untuk selalu belajar membaca dan dapat 

mengetahui tentang kecerdasan emosional siswa. 

6. Memberikan pujian atau hadiah kepada peserta didik yang baik 

nilainya. 

7. Mengevaluasi secara lisan maupun tulisan kemampuan peserta 

didik. 

8. Memberi tambahan waktu belajar baca Al-Qur’an 10 menit sebelum 

pelajaran dimulai setiap harinya. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui faktor yang 

mempengaruhi tingkat kecerdasan emosional rendah di SMP PGRI 6 

Bandar Lampung Kecamatan Sukarame Kabupaten Kota Bandar 

Lampung adalah kurangnya motivasi belajar dalam diri peserta didik, 



 

 
88 

rendahnya intelegensi peserta didik, peserta didik tidak berbakat, orang 

tua yang kurang mendukung, dan lingkungan sekolah maupun 

lingkungan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi 

sebagai berikut :  

Indikasi pertama bahwa peserta didik SMP PGRI 6 Bandar 

Lampung tidak bertanya kepada guru atau peserta didik lain apabila ada 

yang tidak dimengerti, hal ini disebabkan karena rasa takut salah dan 

malu saat ingin bertanya di kelas. 

Indikasi kedua bahwa peserta didik SMP PGRI 6 Bandar Lampung 

jarang mengerjakan tugas  yang diberikan oleh guru, hal ini disebabkan 

karena tidak bisa mengerjakan, malas, dan kurangnya ketegasan dari 

seorang guru. 

Indikasi ketiga bahwa peserta didik SMP PGRI 6 Bandar Lampung  

tidak rajin membuat rangkuman tentang pelajaran yang diterimanya, hal 

ini disebabkan karena malas untuk mencatat. 

Indikasi keempat bahwa peserta didik SMP PGRI 6 Bandar 

Lampung terkadang tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan 

dengan benar, hal ini disebabkan karena memang tidak tahu jawabanya, 

dan tidak berbakat dalam meningkatkan kecerdasan emosional. 

Indikasi kelima bahwa peserta didik SMP PGRI 6 Bandar Lampung 

tidak adanya usaha untuk mempelajari bahan pelajaran yang diberikan 

oleh guru, hal ini disebabkan karena mereka kurang termotivasi untuk 
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rajin belajar, rendahnya rasa ingin tahu, lebih suka bermain, lebih sering 

menggunakan atau melihat media massa, orang tua sibuk dan kurang 

memperhatikan sehingga di saat berada di rumah juga tidak ada usaha 

untuk mempelajari kembali bahan pembelajaran yang diberikan oleh 

guru saat berada di sekolahan. 

Indikasi keenam bahwa peserta didik SMP PGRI 6 Bandar 

Lampung kurang memperhatikan pada saat guru  menerangkan 

pelajaran, hal ini disebabkan karena teman sebangku mengajak bermain 

dan mengobrol di belakang. 

Walaupun banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkatan 

kecerdasan emosisonal, namun baik guru penddikan agama Islam 

maupun kepala sekolah akan terus berusaha untuk menanganinya 

dengan berbagai cara agar tujuan pembelajaran bisa berjalan dengan 

baik dan peserta didik mempunyai tingkatan yang tinggi dalam belajar 

terutama untuk meningkatkan kecerdasan emosional. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pendidikan agama Islam  

beliau mengatakan bahwa “tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi, 

disini saya nantinya akan lebih berperan lagi untuk mengatasi tingkatan 

peserta didik dan juga faktor yang mempengaruhinya yaitu dengan cara 

lebih perhatian terhadap peserta didik yang tingkat belajarnya rendah 

dan juga akan menemui langsung wali murid dari peserta didik yang 
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tingkat belajarnya rendah untuk meminta bekerjasama demi anaknya 

tersebut agar memiliki tingkatan belajar yang tinggi.” 

Hal ini didukung oleh kepala sekolah, yaitu Bapak Riyanto, melalui 

hasil wawancara beliau mengatakan bahwa “Untuk masalah ini saya 

akan menanganinya lebih lanjut yaitu dengan lebih menekankan kepada 

guru pendidikan agama Islam  untuk lebih perhatian dengan peserta 

didik yang tingkat kecerdasan emosionalnya  kurang, dan saya juga akan 

memanggil orang tua peserta didik bila perlu untuk memastikan apa 

yang sudah dilakukan oleh orang tua untuk membuat anaknya 

mempunyai tingkatan belajar yang tinggi dan mengajak para orang tua 

peserta didik agar lebih perhatian kepada anaknya. Dengan demikian 

saya rasa kedepannya tingkat belajar peserta didik tinggi khususnya 

untuk meningkatkan kecerdasan emosional siswa.”  

Peran yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan kecerdasan emosional peserta didik sudah cukup luar 

biasa, yaitu mulai dari mengajarkan ajaran-ajaran agama islam sesuai 

materi yang ada didalam pelajaran agama serta mampu mendorong 

siswa untuk senantiasa belajar dalam berbagai kesempatan melalui 

bermacam-macam sumber dan media, menciptakan suasana belajar yang 

menarik perhatian peserta didik, dalam menyampaikan materi sesuai 

dengan kemampuan dan perkembangan peserta didik, melatih peserta 

didik untuk meningkatkan kecerdasan emosiona, memberi motivasi 
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untuk selalu belajar dan dapat mengetahui tentang kecerdasan emosional 

siswa, memberikan pujian atau hadiah kepada peserta didik yang baik 

nilainya, mengevaluasi secara lisan maupun tulisan sesuai kemampuan 

peserta didik, serta memberi tambahan waktu belajar baca Al-Qur’an 10 

menit sebelum pelajaran dimulai setiap harinya. Tetapi kenyataan yang 

terjadi di lapangan tetap belum maksimal, semua itu kembali kepada 

siswa yang bersangkutan. Masih ada peserta didik di SMP PGRI 6 

Bandar Lampung yang kurang memiliki tingkat dalam kecerdasan 

emosional karena adanya kendala-kendala yaitu masih ada peserta didik 

yang tidak bertanya apabila tidak paham tentang pembelajaran, sering 

ribut di kelas, kurangnya memperhatikan penjelasan guru dalam belajar 

mengajar, dan kurang perhatian kedua orang tua. Dan tentunya semua 

itu tidak ada dengan sendirinya namun dipengaruhi oleh beberapa faktor 

baik itu yang datang dari dalam diri peserta didik maupun yang datang 

dari luar, yaitu contohnya seperti kurangnya motivasi belajar dalam diri 

peserta didik, rendahnya intelegensi peserta didik, peserta didik tidak 

berbakat, orang tua yang kurang mendukung, dan lingkungan sekolah 

maupun lingkungan masyarakat. Namun yang terjadi di lapangan, 

walaupun banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya meningkatkan 

kecerdasan emosional, namun baik guru penddikan agama Islam 

maupun kepala sekolah akan terus berusaha untuk menanganinya 

dengan berbagai cara agar tujuan pembelajaran bisa berjalan dengan 
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baik dan peserta didik mempunyai tingkat yang tinggi dalam 

meningkatkan kecerdasan emosional peserta didik. 

2. Peran guru pendidikan agama islam dalam meningkatkan kecerdasan 

emosional peserta didik di SMP PGRI 6 Bandar Lampung 

Kecerdasan emosional pada peserta didik dapat ditingkatkan dengan 

berbagai cara yang dimulai dari diri peserta didik itu sendiri. Ketika anak 

mulai berada pada lingkup sekolah maka gurulah yang memiliki adil untuk 

membantu mengembangkan kecerdasan emosional anak dengan berbagai 

cara melalui kegiatan belajar dan mengajar. Banyak cara yang dilakukan 

guru dalam meningkatkan kecerdasan emosional peserta didik, yaitu dengan 

pendampingan, pengarahan, memberi kasih sayang, memberi pujian, 

menanamkan hal-hal yang positif kepada peserta didik. 

Kecerdasan emosional itu adalah jenis kecerdasan yang fokusnya 

memahami, mengenali, merasakan, mengelola, dan memimpin motivasi diri 

sendiri dan orang lain untuk mengoptimalkan pencapaian-pencapaian tujuan 

yang dikehendaki dan ditetapkan.  

Kecerdasan emosional bermanfaat untuk peserta didik agar mampu 

menghargai dirinya sendiri maupun diri orang lain, memahami perasaan 

terdalam orang-orang yang di sekelilingnya. Dengan menumbuhkan 

kemampuan mengelolah emosi, mengenali emosi, memotivasi diri, membina 

hubungan sosial, dan mengenali emosi orang lain (empati), maka dapat 



 

 
93 

memberikan pengaruh dalam meningkatkan kecerdasan emosional peserta 

didik. 

Ada 5 peran guru dalam meningkatkan kecerdasan emosional siswa 

antara lain: 

1. Peran guru dalam meningkatkan kemampuan mengenali emosi diri pada 

peserta didik adalah dengan mengajarkan pada peserta didik 

mengungkapkan tindakan-tindakan ketika sedang marah, sedih, kecewa, 

dan senang. 

Penguasan peran guru sangat penting bagi peserta didik karena guru 

dapat mengajarkan cara meningkatkan kemampuan emosi diri yang 

seperti halnya mengungkapkan tindakan-tindakan ketika sedang marah, 

sedih, kecewa, dan senang. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan guru pendidikan 

agama islam, dimana beliau menyatakan bahwa “guru pendidikan 

agama islam berusaha dengan semaksimal mungkin agar peserta didik 

memiliki kemampuan mengenali emosi diri sendiri, hal yang saya 

lakukan adalah mengajarkan mengenali emosi diri agar peserta didik 

dapat mengerti, langkah yang saya lakukan adalah dengan cara 

mendidik ahlak dan perilakunya dengan baik. 

2. Peran guru dalam meningkatkan kemampuan mengelola emosi adalah 

dengan memberikan penanaman karakter pada peserta didik berupa 

penanaman akhlak yang baik melalui kegiatan sholat berjamaah, 
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berjabat tangan dengan guru ketika masuk kelas setiap pagi hari, 

memberikan contoh tentang akibat dari emosi yang meninggi dan 

dampak yang terjadi. 

Peran guru sangat penting bagi peserta didik karena guru dapat 

mengajarkan kemampuan mengelola emosi, contohnya seperti 

penanaman akhlak yang baik melalui kegiatan sholat berjamaah, 

berjabat tangan dengan guru ketika masuk kelas setiap pagi hari. 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa guru 

benar-benar mendidik dan mengajarkan tentang penanaman karakter 

pada peserta didik berupa penanaman akhlak yang baik melalui kegiatan 

sholat berjamaah, berjabat tangan dengan guru, dan guru memberikan 

contoh akibat dari emosi yang meninggi. 

3. Peran guru dalam meningkatkan kemampuan mengenali emosi orang 

lain (empati) adalah dengan menanamkan rasa peduli terhadap orang 

lain dengan mangajak peserta didik menjenguk teman yang sakit, ikut 

merasakan apa yang orang lain rasakan ketika terkena musibah, dan 

memahami perasaan orang lain dengan menanamkan rasa saling 

menghargai terhadap sesama. 

Peran guru sangat penting bagi peserta didik karena guru dapat 

mengajarkan kemampuan mengenali emosi orang lain, yaitu dengan 

cara menanamkan rasa peduli terhadap orang lain dengan mengajak 

peserta didik menjenguk teman yang sedang sakit, dan memahami 
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perasaan orang lain dengan menanamkan rasa saling menghargai 

terhadap sesama. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pendidikan agama islam, 

dimana beliau menyatakan bahwa “ saya selaku guru pendidikan agama 

islam berusaha semaksimal mungkin agar peserta didik dapat mengerti 

apa yang sudah di sampaikan oleh guru”. Langkah yang saya lakukan 

adalah dengan cara mengajarkan mengenali emosi orang lain seperti 

halnya dapat memahami perasaan orang lain dengan menanamkan rasa 

saling menghargai terhadap sesama, rasa peduli terhadap orang lain 

dengan menjenguk teman yang sedang sakit, dan ikut merasakan apa 

yang orang lain rasakan ketika terkena musibah. 

4. Peran guru dalam meningkatkan kemampuan memotivasi diri adalah 

dengan selalu memberikan contoh-contoh tentang orang-orang yang 

sukses, dengan memberikan cerita yang dapat memotivasi peserta didik, 

memotivasi peserta didik untuk tidak mudah putus asa dan selalu 

berusaha untuk menggapai cita-citanya. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan guru pendidikan 

agama islam, dimana beliau menyatakan bahwa “saya selaku guru 

pendidikan agama islam berusaha semaksimal mungkin agar peserta 

didik memiliki kemampuan memotivasi diri agar selalu memberikan 

contoh tentang orang-orang yang sukses, dengan memberikan cerita 

yang dapat memotivasi peserta didik, memotivasi peserta didik untuk 
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tidak mudah putus asa dan harus berusaha untuk menggapai cita-citanya 

setinggi mungkin. 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa guru 

pendidikan agama islam tidak pernah ada bosannya dalam memberikan 

motivasi kepada peserta didik untuk selalu berusaha menggapai cita-

cita. 

5. Peran guru dalam meningkatkan membina hubungan sosial adalah 

dengan  meningkatkan rasa percaya diri anak dengan meminta anak 

sering tampil ke depan, membiasakan peserta didik untuk mudah 

bergaul dengan orang lain, dan mampu menciptakan suasana harmonis 

dengan sesama teman. 

Peran guru sangat penting bagi peserta didik karena guru dapat 

mendidik dan mengajarkan membina hubungan sosial dengan cara 

meningkatkan rasa percaya diri anak dengan meminta anak sering 

tampil ke depan, juga membiasakan peserta didik untuk mudah bergaul 

dengan orang lain, dan mampu menciptakan suasana harmonis dengan 

sesama teman. 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa peran 

yang dilakukan oleh guru pendidikan agama islam dalam meningkatkan 

membina hubungan sosial adalah dengan cara meningkatkan rasa 

percaya diri anak dengan meminta anak sering tampil ke depan, serta 
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membiasakan peserta didik untuk mudah bergaul dengan orang lain, dan 

mampu menciptakan suasana harmonis dengan sesama temen.  

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa peran guru pendidikan 

agama islam dalam meningkatkan kecerdasan emosional pada peserta 

didik di SMP PGRI 6 Bandar Lampung yaitu sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kemampuan mengenali emosi diri 

2. Meningkatkan kemampuan mengelola emosi 

3. Meningkatkan kemampuan mengenali emosi orang lain 

4. Meningkatkan kemampuan memotivasi diri 

5. Meningkatakan kemampuan membina hubungan sosial 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui faktor yang 

mempengaruhi tingkat kecerdasan emosional rendah di SMP PGRI 6 

Bandar Lampung Kecamatan Sukarame Kabupaten Kota Bandar 

Lampung adalah kurangnya motivasi belajar dalam diri peserta didik, 

rendahnya intelegensi peserta didik, peserta didik tidak berbakat, orang 

tua yang kurang mendukung, dan lingkungan sekolah maupun 

lingkungan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi 

sebagai berikut :  

Indikasi pertama bahwa peserta didik SMP PGRI 6 Bandar 

Lampung tidak bertanya kepada guru atau peserta didik lain apabila ada 

yang tidak dimengerti, hal ini disebabkan karena rasa takut salah dan 

malu saat ingin bertanya di kelas. 
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Indikasi kedua bahwa peserta didik SMP PGRI 6 Bandar Lampung 

jarang mengerjakan tugas  yang diberikan oleh guru, hal ini disebabkan 

karena tidak bisa mengerjakan, malas, dan kurangnya ketegasan dari 

seorang guru. 

Indikasi ketiga bahwa peserta didik SMP PGRI 6 Bandar Lampung  

tidak rajin membuat rangkuman tentang pelajaran yang diterimanya, hal 

ini disebabkan karena malas untuk mencatat. 

Indikasi keempat bahwa peserta didik SMP PGRI 6 Bandar 

Lampung terkadang tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan 

dengan benar, hal ini disebabkan karena memang tidak tahu jawabanya, 

dan tidak berbakat dalam meningkatkan kecerdasan emosional. 

Indikasi kelima bahwa peserta didik SMP PGRI 6 Bandar Lampung 

tidak adanya usaha untuk mempelajari bahan pelajaran yang diberikan 

oleh guru, hal ini disebabkan karena mereka kurang termotivasi untuk 

rajin belajar, rendahnya rasa ingin tahu, lebih suka bermain, lebih sering 

menggunakan atau melihat media massa, orang tua sibuk dan kurang 

memperhatikan sehingga di saat berada di rumah juga tidak ada usaha 

untuk mempelajari kembali bahan pembelajaran yang diberikan oleh 

guru saat berada di sekolahan. 

 

  



 

 
99 

BAB V 

KESIMPULAN, SARAN, PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa data maka penulis 

menyimpulkan peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 

kecerdasan emosional peserta didik di SMP PGRI 6 Bandar Lampung 

Kecamatan Sukarame Kabupaten Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung 

sudah maksimal yaitu  

1. Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan 

emosional adalah kesadaran diri anak, yaitu membina sehingga anak-anak 

dapat mengendalikan emosinya dengan baik. 

2. Peran Guru dalam meningkatkan pengaturan diri anak, yaitu dengan cara 

Guru memberikan kreatifitas-kreatifitas pada anak melalui permainan-

permainan, karena pada dasarnya permainan tersebut membuat anak menjadi 

kreatif. 

3. Peran Guru dalam meningkatkan emosi anak, yaitu menciptakan suasana 

ruang kelas yang nyaman, memberikan reward pada anak yang berprestasi. 

4. Peran Guru dalam meningkatkan empati, Guru selalu memberikan nasehat-

nasehat pada anak untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. 

5. Peran Guru dalam keterampilan sosial anak, yang dilakukan dengan 

kebiasaan prilaku anak sehari-hari dilingkungan sekolah. Selain itu seorang 



 

 
100 

Guru juga membimbing, dan memberikan pengarahan serta memberikan 

suritauladan yang baik pada anak didiknya, sehingga kesan dan pesan yang 

dilihat dan disampaikan Guru dapat dicontoh dan diikuti oleh anak didiknya 

 

B. Saran-saran  

Berdasarkan hasil pembahasan dan penarikan kesimpulan di atas, maka 

penulis ingin memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran sebagai 

berikut :  

1. Kepada pihak sekolah khususnya Guru Pendidikan Agama Islam agar lebih 

konsent untuk meningkatkan kualitas dalam proses belajar mengajar 

sehingga peserta didik memiliki peningkatan yang tinggi khususnya dalam 

kecerdasan emoaional siswa. 

2. Kepada peserta didik diharapkan agar terus belajar khususnya untuk mata 

pelajaran agama islam, karena Al-Qur’an merupakan pedoman hidup bagi 

umat Islam serta dapat ditingkatkan EQ kecerdasan emosional nya. 

3. Pihak keluarga khususnya para orang tua diharapkan lebih pro aktif 

membantu pihak sekolah dengan memperhatikan belajar anaknya di rumah 

serta lebih memperketat pergaulan anak-anaknya dalam lingkungan rumah. 
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C. Penutup 

Pada bagian akhir ini penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat 

Allah SWT, yang telah memberikan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, disebabkan oleh keterbatasan ilmu atau teori yang penulis kuasai. 

Karena itu, para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran 

yang sifatnya membangun sehingga skripsi ini menjadi sempurna sangat penulis 

harapkan. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat adanya, khususnya 

bagi penulis serta umumnya bagi pembaca, serta pada Allah jugalah penulis 

makhfirahnya. Aamiin ya Robbal Alamin. 
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