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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Guru sebagai pendidik (calon pendidik), dalam mewujudkan diri sebagai 

pendidik yang professional dan bermakna, tugas kemanusiaan kita adalah 

berusaha membelajarkan peserta didik untuk dapat mengembagkan segenap 

potensi yang dimilkiknya, melalui pendekatan dan proses pembelajaran yang 

bermakna, pembelajaran yang menyenangkan dan pembelajaran yang 

menantang, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan kualitas sumber daya 

manusia Indonesia yang baik.
1
  

Menurut Golemen dalam Zubaedi, “kecerdasan intelektual (IQ) hanya 

menyumbang 20% bagi kesuksesan, sedangkan 80% adalah sumbangan 

faktor kekuatan lain, diantaranya adalah kecerdasan emosional (EQ).”
2
 

Kecerdasan emosional atau yang biasa dikenal dengan EQ adalah 

kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol 

emosi dirinya dan orang lain disekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu 

pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Menurut Howard 

Garner, terdapat lima kelompok utama dari kecerdasan emosional seseorang, 

yakni mampu menyadari dan mengelola emosi diri sendiri, memiliki 

kepekaan terhadap emosi orang lain, mampu merespon dan bernegosiasi 
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dengan orang lain secara emosional, serta dapat menggunakan emosi sebagai 

alat untuk memotivasi diri.
3
 

Kecerdasan spiritual (SQ) adalah landasan yang diperlukan untuk 

mengfungsikan IQ dan EQ secara efektif. SQ merupakan kecerdasan tertinggi 

manusia. Kecerdasan spiritual ini mencirikan sejumlah karakter yakni: berani, 

besar hati, keimanan, tindakan memperbaiki, kecerdikan dalam menghadapi 

bahaya dan semua sifat rohaniah. Guru dalam mewujudkan diri sebagai 

pendidik yang professional dan bermakna, tugas kemanusiaan seorang guru 

adalah berusaha membelajarkan para peserta didik untuk dapat 

mengembangkan segenap potensi kemanusiaan yang dimilikinya, melalui 

pendekatan dan proses pembelajaran yang bermakna atau (SQ), pembelajaran 

yang menyenangkan atau (EQ), dan pembelajaran yang menantang-

problematis atau (IQ), sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan kualitas 

sumber daya manusia yang kamil (sempurna), oleh sebab itu, dalam upaya 

mengembangkan kecerdasan emosional dan spiritual siswa guru harus 

mampu berkomunikasi dengan baik (guru dengan siswa maupun guru dengan 

guru), bersikap adil, lemah lembut, sabar dan melibatkan peserta didik dalam 

pembelajaran baik secara fisik, sosial dan emosional.
4
 Didalam kitab suci Al-

Qur’an, Allah SWT memerintahkan kita untuk senantiasa bersabar supaya 

kita mendapatkan pertolongan dari-Nya. Sifat sabar berkaitan dengan 

kecerdasan emosional dan spiritual. Allah SWT berfirman: 
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Artinya: 

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang 

demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu',” (Q.S. 

Al-Baqarah: 45)
5
 

 
Allah SWT berfirman dalam ayat lain yang berkaitan dengan kata sabar 

yang berhubungan dengan moral dan etika. Adapun moral dan etika yang 

baik adalah ciri dari kecerdasan emosional dan spiritual. Bunyi ayat Al-

Qur’an tersebut yaitu: 

                              

                      

Artinya: 

“Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, 
mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezki yang kami berikan 

kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak 

kejahatan dengan kebaikan; orang-orang Itulah yang mendapat tempat 

kesudahan (yang baik)”.(QS.Ar-Rad:22)
6
 

 

Ayat di atas menunjukkan bahwa ajaran moral dan etika dalam Islam 

memiliki kekhasan bersumber dari Allah SWT baik dari segi sumbernya 

maupun tujuannya. Sumbernya adalah perintah Allah subhanahu wa ta’ala, 

dan tujuannya adalah mencapai keridaan-Nya.
7
 

Keberhasilan proses pembelajaran di sekolah sangat dipengaruhi oleh 

penerapan kurikulum di sekolah. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

                                                 
5
 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemahan, (Jakarta: Al-Huda Kelompok 

Gema Insani, 2005), h. 8 
6
 Ibid., h. 253 

7
 Kadar M. Yusuf, Tafsir Tarbawi, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 173 



4 

 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
8
 Dengan demikian 

segala sesuatu bentuk kegitan pembelajaran di sekolah terprogram dalam 

kurikulum terutama dalam pengembangan silabus, RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Sekolah 

Menengah Kejuruan PGRI Pekanbaru, penulis melakukan pengamatan awal 

disaat proses pembelajaran pada mata pelajaran Akuntansi sedang 

berlangsung, penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Masih ada guru mata pelajaran Akuntansi yang kurang melibatkan peserta 

didik dalam aktivitas pembelajaran Akuntansi 

2. Masih ada guru mata pelajaran Akuntansi yang tidak adil atau tidak 

memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik  

3. Masih ada guru mata pelajaran Akuntansi yang tidak sabar dalam 

mengahadapi tingkah laku peserta didik 

4. Masih ada guru mata pelajaran Akuntansi yang kurang mampu 

berkomunikasi dengan baik kepada peserta didik. 

Berdasarkan gejala ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: “Upaya guru mata pelajaran akuntansi dalam 

mengembangankan kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual 

(SQ) siswa di Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Pekanbaru” 
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B. Penegasan Istilah 

Penulis perlu menegaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul 

untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, 

adapun istilah-istilah tersebut adalah: 

1. Kecerdasan emosional (EQ). 

Menurut Sawaf dalam Darmasyah, menyatakan bahwa kecerdasan 

emosional adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif 

menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energy, informasi, 

koneksi dan pengaruh yang manusiawi.
9
 Sedangkan menurut Darmasyah, 

definisi kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan, memahami 

orang lain, dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi 

sbagai sumber energy, informasi, koneksi dalam bersosialisasi dengan 

orang lain. 
10

 

Berdasarkan definisi diatas, kecerdasan emosional adalah 

kemampuan untuk meningkatkan kearah yang lebih baik dan kemampuan 

seseorang untuk memotivasi diri sendiri dan mampu dalam menghadapi 

kegagalan, mengontrol dorongan yang tiba-tiba muncul sehingga tidak 

mempengaruhi kemampuan berfikir.  

2. Kecerdasan spiritual (SQ). 

Menurut Danah Zohar dan Ian Marshall, kecerdasan spiritual adalah 

kecerdasan untuk menghadapi persoalan makana, yaitu kecerdasan untuk 

menempatkan perilaku perilaku dan hidup kita dalam konteks makna 
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yang lebih luas dan kaya.
11

 Sedangkan menurut Menurut Ary Ginanjar 

Agustin dalam buku ESQ, menyebutkan kecerdasan spiritual (SQ) adalah 

kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan 

kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, 

menuju manusia yang seutuhnya dan memiliki pola pemikiran tauhid, 

serta berprinsip “hanya kepada Allah.”
12

 

Berdasarkan definisi diatas, Kecerdasan spiritual adalah suatu 

kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk bisa memecahkan masalah 

atau persoalan yang ia hadapi dengan cara yang bijaksana. 

3. Upaya guru mengembangkan kecerdasan emosional dan kecerdasan 

spiritual 

Menurut E. Mulyasa, upaya yang dilakukan guru dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional siswa adalah suatu usaha yang 

dilakukan oleh seorang untuk menjadikakan peserta didik mempunyai 

kecerdasan emosional yang tinggi dengan cara membangkitkan antusias 

siswa, menciptakan pembelajaran yang multi sensori, memposisikan diri 

sebagai teman dan masuk kedunia siswa baru kemudian membawa 

mereka kedunia kita sebagai pendidik.
13

 

Menurut Suardi Syam, upaya guru dalam mengembangkan 

kecerdasan spiritual adalah cara guru untuk mngembangkan kecerdasan 

yang dimiliki oleh siswa salah satunya yaitu kecerdasan spiritual dengan 
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cara membantu anak agar memiliki rasa simpati, belas kasih, bersikap 

bijaksana, bertanggung jawab, bersikap sabar dan lain-lain.
14

 

Berdasarkan definisi diatas, upaya guru dalam mengembnagkan 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual ini adalah suatu bentuk 

usaha yang dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan tujuan tertentu 

yang mana tujuannya adalah unruk menjadikan peserta didik cerdas 

dalam hal emosional dan spiritual.  

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

1) Upaya guru mata pelajaraan akuntansi dalam mengembangkan 

kecerdasan emosional (EQ) siswa belum maksimal. 

2) Upaya guru mata pelajaran akuntansi dalam mengembangakan 

kecerdasan spiritual (SQ) siswa belum maksimal. 

2. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitin ini adalah bagaimanakah upaya 

guru mata pelajaran akuntansi dalam mengembangkan kecerdasan 

emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan PGRI Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya guru mata 

pelajaran akuntansi dalam mengembangkan kecerdasan emosional (EQ) 
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dan kecerdasan spiritual (SQ) siswa di Sekolah Menengah Kejuruan 

PGRI Pekanbaru 

2. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan penulis dalam membuat karya ilmiah dan 

juga penelitian ini bertujuan sebagai syarat menyelesaikan studi pada 

jurusan P-IPS Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

2. Bagi peserta didik, dengan diadakannya penelitian ini yang 

tujuannya untuk membentuk kecerdasan emosional dan kecerdasan 

spiritual siswa peserta didik. 

3. Bagi guru, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan dalam menigkatkan upaya mengembangkan kecerdasan 

emosional dan kecerdasan spiritual siswa  

4. Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan 

pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan disekolah.  

 

 


