
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

 

Anak adalah anugrah Allah yang dititipkan kepada manusia melalui 

orang tuanya. Ia merupakan pilar bagi mahligai masarakat kecil yaitu 

keluarga, dan keluarga merupakan pilar bagi tegaknya masyarakat makro 

yaitu umat. Ia dilahirkan kedua dalam kedaan putih bersih. Anak yang lahir 

itu seperti tabularasa belum ada coretan apapun. Sejak lahir anak telah 

membawa potensi dasar yaitu dalam keadaan fitrah, jadi orang tuanyalah 

yang akan menentukan apakah   anaknya yahudi,  nasrani  maupun  majusi.
1   

Sebagaimana  yang  disabdakan  Sabda  Nabi Saw. Dari hadist tersebut dapat 

disimpulkan bahwa, seorang anak secara psikis merupakan cikal bakal 

yang bisa dicetak dengan berbagai bentuk menurut selera. Dengan 

demikian orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik anak-anaknya 

supaya hidupnya selaras dengan fitrahnya, yaitu membentuk anak yang 

sholih dan sholihah yang berguna bagi nusa dan bangsa. 

Pada masa sekarang ini, peran keluarga mulai melemah 

dikarenakan perubahan sosial, politik dan budaya yang terjadi. Keadaan 

ini memiliki andil yang besar terhadap terbebasnya anak dari kekuasaan 

orang tua, keluarga telah kehilangan fungsinya dalam perkembangan emosi 

anak. 
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Kehidupan anak-anak yang sudah memasuki usia sekolah sebagian 

waktunya  dihabiskan di sekolah mulai pagi hingga  siang  hari.  Hal  ini 

tidak menutup kemungkinan bahwasanya merekapun berinteraksi dengan 

gurunya dan teman-temannya, hasil interaksi inipun akan mempengaruhi 

pola perilaku mereka. Oleh karena itu sekolah merupakan rumah kedua 

setelah kehidupan mereka bersama orang tua dan saudaranya di rumah, 

dimana mereka dapat bermain dan belajar. 

Pengaruh dari adanya perubahan sistem politik, sosial dan budaya 

yang menyebabkan melemahnya fungsi keluarga terhadap perkembangan 

emosi anak, maka peran guru di sekolah sini sangatlah penting dalam 

pembentukan pola perilaku anak-anak. 

Pelaksanan pendidikan tidak mungkin lepas dari faktor psikologis 

manusia di samping faktor lingkungan sekitar, maka dalam proses 

pengajaran perlu bahkan wajib berpegang pada petunjuk-petunjuk dari 

para ahli psikologi terutama psikologi pendidikan dan psikologi 

perkembangan, termasuk psikologi agama. Menurut Al-Farabi dalam buku 

“Risalah Fissiyasah”, bahwasanya perlu untuk memperhatikan faktor 

pembawaan dan tabiat anak-anak. Anak-anak berbeda pembawaanya satu 

sama lain. Oleh karena itu apa yang diajarkan harus sesuai dengan perbedaan 

pembawaan dan kemampuan   itu.
2
 

Namun selama ini hanya sedikit orang tua yang memperhatikan 
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perkembangan kejiwaan anak secara universal. Orang tua biasanya hanya 

memperhatikan pada aspek jiwa yang langsung dapat teramati saat itu 

juga. Seperti pada perkembangan aspek kognisi, orang tua akan merasa 

sangat bahagia bila anaknya yang masih balita sudah dapat menghafal 

abjad  ataupun mengenal bahasa asing. Mereka tidak sadar bahwa anak 

akan mempunyai masalah-masalah di masa depan yang penyelesainya 

tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan orang tua dalam 

mengembangkan aspek kognisinya atau IQ (Intelellegence Qoutien)-nya, 

namun tak kalah penting adalah keberhasilan pengembangan aspek emosi 

anak juga merupakan salah satu faktor penting yang mementukan 

keberhasilan anak di masa depan. Oleh karena itu sekolah/madrasah 

merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam mewujudkan 

keberhasilan, khususnya dalam dunia pendidikan.  

Menurut Undang-undang RI No. 20 thn 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional bahwa fungsi pendidikan adalah mengembangkan 

kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman 

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

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung  jawab.
3
 Dalam dunia pendidikan, guru merupakan figur 

sentral dalam menyelenggarakan pendidikan, karena guru adalah sosok 
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yang diperlukan untuk memacu keberhasilan peserta didiknya. Betapapun 

baiknya kurikulum yang dirancang para ahli dengan ketersediaan peralatan 

dan biaya yang cukup yang sesuai dengan pendidikan, namun pada 

akhirnya keberhasilan pendidikan secara profesional  terletak  ditangan      

guru.  Dengan  demikian  maka  berhasilnya  pendidikan sangat 

tergantung pada pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan tugasnya.
4
 

Namun hal yang bertolak belakang dengan system pendidikan 

selama ini yakni masih banyaknya pendidikan yang penekanan outputnya   

selalu mengarahkan pada pentingnya nilai akademik, kecerdasan otak (IQ) 

saja, nilai raport dan nilai kelulusan yang tinggi. Mulai dari tingkat 

sekolah dasar sampai perguruan tinggi jarang sekali dijumpai pendidikan 

tentang kecerdasan emosi yang mengajarkan: integritas,; kejujuran; 

komitmen; visi; kreativitas; ketahanan mental; kebijaksanaan; keadilan; 

prnsip kepercayaan; penguasaan diri/sinergi, padahal justru inilah yang 

terpenting.
5
 

Dalam kaitannya dengan hubungan tersebut maka upaya guru 

untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan emosional anak 

patut diperhatikan karena secara psikologis bukan pikiran rasional saja 

yang dapat membantu anak mengalami perkembangan, tetapi pikiran 

emosional juga memberi dampak efektif. Hal ini melihat bahwa masa anak 
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merupakan saat yang tepat untuk menerima dan menyerap informasi-

informasi baru. Jadi agar kecerdasan emosional anak dapat berjalan dan 

berkembang dengan baik, maka seyogyanya diberikan pendidikan dan 

bimbingan yang dilakukan oleh guru, dalam hal ini yang paling 

berkompeten adalah guru kepada anak dalam masa pertumbuhannya agar 

ia memiliki kepribadian dan kecerdasan yang cemerlang baik kecerdasan 

logika maupun kecerdasan emosi. 

Berkaitan dengan masalah diatas peranan serta upaya guru di MTs 

Al Kausar Sidang Iso Mukti Kec.Rawajitu Utara Kab.Mesuji dalam 

meningkatkan  kecerdasan emosional siswa sangat besar sekali 

pengaruhnya terhadap keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran. 

Sebagai seorang guru, hal tersebut merupakan tantangan pertama dalam 

menumbuhkan dan meningkatan kecerdasan emosional anak serta 

membantu memecahkan kesulitan anak terutama dalam kegiatan 

pembelajaran. Menurut Daniel Goleman yang juga menjelaskan pada arti 

penting kecerdasan emosional (EQ) bagi kehidupan manusia dewasa ini. 

Khusus  bagi  anak-anak,   ketrampian kecerdasan emosional (EQ) perlu 

dikembangkan sedini mungkin agar nantinya anak-anak (siswa) ini dapat 

tumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat secara moral, emosional, 

dan sosial. 

Dari berbagai penelitian juga telah banyak terbukti bahwa 

kecerdasan emosi memiliki peran yang jauh lebih penting ketimbang 

kecerdasan intelektual (IQ). Memang bahwa kecerdasan intelektual telah 



 

ikut berperan dalam membantu manusia dalam menjalankan tugas 

kehidupan. Akan   tetapi,   itu   hanyalah   syarat   minimal   untuk   meraih   

keberhasilan. 

Kecerdasan emosilah yang sesungguhnya mampu mengantarkan 

seseorang menuju puncak prestasi.
6
 Dalam hal ini, pendidikan Islam pada 

dasarnya memiliki indikasi-indikasi teoritis yang mengarah pada 

pembinaan aspek mentalitas dan emosionalitas, seperti konsep akhlak, budi 

pekerti, religius, dan kerohanian. Kecerdasan emosional atau emotional 

intelligence  itu  sendiri  menunjuk  kepada kemampuan mengenal perasaan 

kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri 

dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam 

hubungan dengan orang  lain. Atau dapat dikatakan  keterampilan  emosional  

dan  sosial  yang  dewasa  ini  oleh  pakar psikologi disebut kecerdasan 

emosional atau Emotional Quotient (EQ).
7 

Namun begitu, bukan berarti bahwa IQ tidak dianggap penting 

dan tidak mempunyai bagian dalam upaya memberdayakan manusia. 

Keduanya tidaklah bisa kita adutengkarkan sehingga menempati posisi 

berlawanan. Akan tetapi keduanya berinteraksi secara dinamis baik pada 

tingkatan konseptual maupun di dunia nyata.
8 Demikian itu karena baik IQ 

maupun EQ adalah sumber daya sinergis, sehingga tanpa yang satu, yang 

lain  tidak  menjadi  sempurna  dan tidak efektif. IQ tanpa EQ dapat 
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membuat berhasil meraih nilai A dalam ujian, tetapi tidak akan membuat 

keberhasilan dan kemajuan dalam hidup. Sehingga bisa kita simpulkan 

bahwa wilayah EQ adalah hubungan pribadi dan antar pribadi; EQ 

bertanggung jawab atas harga diri, kesadaran diri, kepekaan social dan 

kemampuan adaptasi sosial. 

Demikian juga dalam masalah keberhasilan kita dalam kehidupan 

adalah tidak ditentukan dari kemenonjolanan dari salah satunya, IQ atau 

EQ. Akan tetapi ditentukan oleh keduanya. Oleh karena itu, untuk 

mencapai suatu keberhasilan perlu adanya keseimbangan antara keduanya. 

Namun demikian perlu untuk diingat bahwa melatih kebiasaan kognitif 

umumnya lebih mudah dibandingkan melatih kecerdasan emosi. Sebagai 

contoh bahwa melatih orang untuk mengoperasikan komputer, menghitung,  

menghafal  daftar  dan menghafal sederetan angka adalah lebih mudah 

dibandingkan melatih orang untuk menjadi konsisten, memiliki komitmen, 

berintegritas tinggi, berpikiran terbuka,   bersikap   jujur,   memiliki   

prinsip,   mempunyai   visi,   memiliki kepercayaan diri, bersikap adil, 

bijaksana atau kreatif.
9
 

Namun demikian, karena meningkatkan emosional anak (siswa) 

dilingkungan sekolah dalam pembelajaran bukanlah hal yang mudah, 

melainkan masih banyak problem- problem yang dihadapi guru, maka 

kreatifitas dan profesionalitas guru-guru dan ketekunan serta keuletan 

dengan berbagai usaha yang dapat mengantarkan pada tumbuhnya 
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emosional anak dengan baik. 

Masih adanya siswa yang masih sering berbohong/tidak jujur, 

tidak komitmen,kurang kreatifitasnya, tidak terbuka sertu belum memiliki 

rasa percaya diri pada sebagian siswa di MTs Al Kautsar Sidang Iso Mukti 

Rawajitu Utara yang dibuktikan dengan sering adanya perilaku seperti 

tidak percaya diri ketika menjadi petugas upacara, masih sering bolos, 

sering tidak mengerjakan tugas, serta berbohong ketika ditanya. Hal ini 

menjadi tugas bagi seluruh guru untuk dapat merubah keadaan tersebut. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli seperti yang sudah 

penulis paparkan diatas bahwa keadaan seperti yang terjadi pada siswa 

MTs Al Kautsar merupakan salah satu bentuk dari fenomena kecerdasan 

emosional yang terjadi pada seorang anak atau siswa. Sehingga hal 

tersebut harus disikapi oleh guru khususnya di MTs Al Kautsar untuk 

berupaya meningkatkan kecerdasan emosional siswa agar lebih terbentuk 

dan menjadi dasar perkembangan psikologis siswa sehingga menjadi 

manusia yang bukan hanya memiliki IQ cerdas tetapi juga mempunyai EQ 

yang berkepribadian dan berbudaya. 

Dengan mempertimbangkan dan memahami khususnya tentang 

perkembangan kecerdasan emosional anak maka, dalam penelitian ini 

penulis tertarik untuk menuangkan berbagai permasalahan emosional anak 

yang dihadapi guru, terutama tentang upaya guru dalam meningkatkan 

kecerdasan emosional siswa sekolah di MTs Al Kausar Sidang Iso Mukti 

Kec.Rawajitu Utara Kab.Mesuji.  



 

 

B. Pembatasan Masalah 

Guna menghindari melebarnya pembahasan dan waktu penelitian serta 

biaya yang harus dikeluarkan, maka penulis membatasi penelitian ini dan 

memfokuskannya pada masalah “Upaya Guru dalam Meningkatkan 

Kecerdasan Emosional Siswa di MTs Al-Kautsar Sidang Iso Mukti Rawa Jitu 

Utara Tahun Pelajaran 2014/2015 “ 

C. Rumusan Masalah 

 

Mengacu pada persoalan yang telah dikemukakan diatas, maka 

penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana upaya guru dalam meningkatkan kecerdasan emosional siswa? 

 

2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat guru dalam 

meningkatkan kecerdasan emosional siswa di MTs Al Kausar Sidang Iso 

Mukti Rawajitu Utara? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

 

1. Mengetahui peran guru dalam meningkatkan kecerdasan emosional (EQ) 

anak di MTs Al Kausar Sidang Iso Mukti Rawajitu Utara. 

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

meningkatkan kecerdasan emosional siswa di MTs Al Kausar Sidang Iso 

Mukti Rawjitu Utara. 

Manfaat penelitian ini adalah : 

 



 

1. Bagi guru, penelitian ini menjadi umpan balik (feed back) dalam rangka 

meningkatkan kemampuannya agar tidak semata mementingkan aspek 

kogntif, tapi juga memperhatikan aspek emosi peserta didik. 

2. Bagi masyarakat umum, penelitian ini memberikan informasi tentang 

kecakapan guru dalam meningkatkan kecerdasan emosional (EQ) kepada 

siswa 

 

 

E. Kerangka Pikir 

Telah banyak kejadian dan contoh nyata dikehidupan kita sehari hari 

yang menunjukkan bahwa orang yang memiliki kecerdasan otak ( IQ ) 

tinggi dan memiliki gelar akademik yang berderet belum tentu sukses dalam 

berkiprah didunia pekerjaanya. Seringkali justru yang berpendidikan rendah 

atau sedang justru berhasil dan sukses dalam karier dan usahanya. 

Kebanyakan program pendidikan hanya berpusat pada kecerdasan akal (IQ), 

padahal diperlukan pula bagaimana mengembangkan kecerdasan emosi 

seperti: ketangguhan, inisiatif, optimisme, kemampuan beradaptasi.
10

 

Kemampuan akademik, nilai rapor yang bagus, predikat kelulusan 

yang memuaskan tidak bisa menjadi tolak ukur seberapa baik kinerja 

seseorang dalam pekerjaan dan profesinya atau seberapa tinggi sukses yang 

mampu dicapai. Menurut makalah McCleand tahun 1973 yang berjudul “ 

Testing for Competence Rather than intelegence “ dijelaskan tentang: 

seperangkat kecakapan khusus seperti: empati, disiplin diri, dan inisiatif 
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akan membedakan antara mereka yang sukses sebagai bintang kinerja 

dengan yang hanya sebatas bertahan dilapangan pekerjaan.
11

 Saat ini 

perusahaan-perusahaan raksasa dunia telah banyak menyadari hal ini. 

Mereka menyimpulkan bahwa inti kemampuan pribadi dan social yang 

merupakan kunci utama keberhasilan seseorang sesungguhnya adalah 

kecerdasan emosi.
12

 

Begitu besarnya pengaruh kecerdasan emosi terhadap kehidupan 

manusia seharusnya menjadi sebuah perhatian khusus dalam mendidik siswa 

disekolah. Sebagai sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas  

pendidikan anak-anak bangsa seharusnya peningkatan kecerdasan emosional 

pada siswa selalu menjadi tolok ukur atas keberhasilan pendidikan di sebuah 

lembaga pendidikan.  Diharapkan ada upaya-upaya peningkatan kecerdasan 

emosional siswa sehingga output yang dihasilkan bukan hanya generasi 

yang memiliki kecerdasan akademik  (IQ) semata melainkan juga generasi 

yang memiliki kepribadian berdisiplin, memiliki inisiatif atas penyelesaian 

masalah pribadi, kejujuan serta empati sehingga mereka akan dapat menuai 

keberhasilan dan kesuksesan dalam usaha dan dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

MTs. Al Kautsar sebgai salah satu lembaga pendidikan formal merasa 

memiliki tanggung jawab yang besar dalam rangka menciptakan generasi 

yang memiliki kecerdasan emosional yang  baik. Upaya yang selalu 

dilakukan oleh lembaga melalui guru yang walau tidak diwujudkan dalam 
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Upaya meningkatkan 
Kecerdasan Emosiona 

Siswa: 
 
1. penyediaan lingkungan 

belajar yang kondusif,  
2. menumbuhkan sikap 

empati,  
3. Menjadikan guru sebagai 

tauladan bagi siswa,  
4. memberikan motifasi 

kepada siswa 

program khusus namun tetap mengedepankan pengembangan kecerdasan 

emosional siswa melalui berbagai cara yang dikemas menyatu dengan 

pembelajaran baik didalam maupun diluar kelas. Berbagai upaya yang 

dilakukan tersebut misalnya:  

1. penyediaan lingkungan belajar yang kondusif,  

2. menumbuhkan sikap empati,  

3. Menjadikan guru sebagai tauladan bagi siswa,  

4. memberikan motifasi kepada siswa 

 

Agar mudah dipahami kerangka pikir dalam penelitian ini berikut akan 

penulis sajikan skema kerangka piker tentang upaya guru dalam 

meningkatkan kecerdasan emosional siswa di MTs Al Kautsar Sidang Iso 

Mukti Rawajitu Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kecerdasan Emosiona Siswa : 

1. Siswa lebih peka terhadap apa yang 
terjadi di sekelilingnya, mampu 
mengendalikan dirinya dan mampu 
mengekspresikan emosinya secara 
wajar. 

2. Siswa lebih termotivasi untuk 
berprestasi, komitmen terhadap 
tugas, mempunyai inisiatif dan 
optimis 

3. Siswa lebih mempunyai kesadaran, 
kontrol diri, toleransi dan tidak 
arogan sehingga mampu 
berkomunikasi dan menjalin 
hubungan yang baik dengan orang 
lain 

 

Gambar 1 
Kerangka Pikir Upaya meningkatkan  

kecerdasan emosional siswa 




