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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Kecerdasan Emosional (EQ) 

a. Pengertian Kecerdasan Emosional 

C.P Chaplin dalam Dwi Sunar P, memberikan pengertian kecerdasan 

sebagai kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap 

situasi terbaru secara cepat dan efektif. Sementara itu, Anita E. 

Woolfolk dalam Dwi Sunar P, mengemukakan bahwa menurut teori 

lama kecerdasan meliputi tiga pengertian, yaitu:
15

 

a) Kemampuan untuk belajar 

b) Keseluruhan pengetahuan yang diperoleh 

c) Kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru atau lingkungan 

pada umumnya. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

merupakan suatu kemampuan untuk memecahkan suatu persoalan atau 

masalah dan kemampuan beradap tasi dengan lingkungan sekitar dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Istilah kecerdasan emosi pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 

oleh Salovey dan Mayer. Menurut Salovey dan Mayer dalam Zubaedi, 

kecerdasan emosi merupakan himpunan bagian dari kecerdasan sosial 

yang melibatkan kemampuan memantau perasaan dan emosi, baik pada 
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diri sendiri maupun pada orang lain memilah-milah semuanya dan 

menggunakan informasi untuk membimbing pikiran dan tindakan serta 

menjalin hubungan dengan orang lain.
16

 

Kecerdasan emosional (EQ) adalah jembatan antara apa yang kita 

ketahui dan apa yang kita lakukan. Semakin tinggi EQ kita semakin 

terampil kita melakukan apa yang kita ketahui benar.
17

 Menurut 

penelitian Daniel Goleman para ahli psikologi sepakat bahwa IQ hanya 

mendukung sekotar 20% faktor-faktor yang menentukan suatu 

keberhasilan, 80% sisanya berasal dari faktor lain, termasuk kecerdasan 

emosional. 

Menurut Golemen dalam Zubaedi, kecerdasan emosional merujuk 

kepada kemampuan mengenali 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.
18

 Shapiro dalam Darmasyah, menyebutkan bahwa kecerdasan 

emosional sebagai himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang 

melibatkan kemampuan memantau perasaan dan emosi, baik pada diri 

sendiri maupun keorang lain. 

Sawaf dalam Darmasyah, menyatakan bahwa kecerdasan 

emosional adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara 

efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, 

                                                             
16

Zubaedi, Op. Cit.,  h. 47 
17

Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 259 
18

Suardi Syam, Op. Cit., h. 99 
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informasi, koneksi dan pengaruh yang manusiawi.
19

 Darmasyah 

menyimpulkan definisi kecerdasan emosional adalah kemampuan 

merasakan, memahami orang lain, dan secara efektif menerapkan daya 

dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi dalam 

bersosialisasi dengan orang lain.
20

 

Berdasarkan  pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

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. 

b. Komponen Kecerdasan Emosi 

Komponen kecerdasan emosional menurut Daniel Golemen dalam 

Suardi Syam, yaitu sebagai berikut:
21

 

1) Mengenali emosi. 

Mengenali emosi yaitu mengetahui apa yang dirasakan seseorang 

pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan 

keputusan diri sendiri, memiliki tolak ukur yang realistis atas 

kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Kesadaran diri 

memungkinkan pikiran rasional memberikan informasi penting untuk 

menyingkirkan suasana hati yang tidak menyenangkan. Pada saat yang 
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21
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sama, kesadaran diri dapat membantu mengelola diri sendiri dan 

hubungan antara personel serta menyadari emosi dan pikiran sendiri. 

2) Mengelola emosi. 

Mengelola emosi yaitu menangani emosi sendiri agar berdampak 

positif bagi pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati dan sanggup 

menunda kenikmatan sebelum tercapainya satu tujuan, serta mampu 

mensterilkan tekanan emosi. Orang memiliki kecerdasan emosional 

adalah orang yang mampu menguasai, mengelola dan mengarahkan 

emosinya dengan baik. Pengendalian emosi tidak hanya berarti  meredam 

rasa tertekan atau menahan gejolak emosi, melainkan juga bisa berarti 

dengan sengaja menghayati suatu emosi, termasuk emosi yang tidak 

menyenangkan. 

3) Memotivasi diri. 

Memotivasi diri yaitu menggunakan hasrat yang paling dalam untuk 

menggerakkan dan menuntun manusia menuju sasaran, membantu 

mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif serta bertahan 

menghadapi kegagalan dan frustasi. Kunci motivasi adalah 

memanfaatkan emosi, sehingga dapat mendukung kesuksesan hidup 

seseorang, dan sebaliknya perilaku sering kali menentukan bagaimana 

emosinya. 

4) Empati. 

Empati yaitu kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh 

orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan 
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hubungan saling percaya dan meyelaraskan diri dengan orang banyak 

atau masyarakat. Hal ini berarti orang yang memiliki kecerdasan 

emosional ditandai dengan kemampuannya untuk memahami perasaan 

atau emosi orang lain. 

5) Membina hubungan. 

Membina hubungan yaitu kemampuan mengendalikan dan 

menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain, 

cermat membaca situasi dan jarinagn sosial, berinteraksi dengan lancer, 

memahami dan bertindak bijaksana dalam hubungan antar manusia. 

Adapun lima komponen dasar kecerdasan emosional, yaitu :
22

 

1) Kesadaran diri, yaitu mengetahui apa yang dirasakan pada suatu kondisi, 

dan menggunakan perasaan tersebut dalam pengambilan keputusan diri 

sendiri. Indikatornya realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri 

yang kuat. 

2) Pengaturan diri, kemampuan menangani emosi sehingga berdampak 

positif kepada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati dan sanggup 

menunda kepuasan sebelum tercapainya suatu sasaran, mampu pulih 

kembali dari tekanan emosi. 

3) Motivasi, menggunakan hasrat untuk menuju sasaran, menuntun dan 

membantu dalam mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif untuk 

bertahan menghadapi kegagalan dan frutasi. 
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4) Empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, mampu 

memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya 

dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang. 

5) Keterampilan sosial, menjaga emosi ketika berhubungan dengan orang 

lain dan cermat membaca situasi, berinteraksi dengan lancar, dan 

menggunakan keterampilan ini untuk mempengaruhi dan memimpin, 

bermusyawarah dan menyelesaikan perselisihan, dan untuk bekerja sama 

dalam tim. 

Kecerdasan emosional bisa diukur dengan menggunakan 5 komponen 

utama, yaitu sebagai berikut:
23

 

1) Self Regard (kemampuan untuk menerima diri sendiri dengan baik). 

2) Kesadaran Emosional Diri (kemampuan untuk mengenali perasaan 

sendiri, yang memungkinkan kita untuk mengelola mereka dan membuat 

keputusan yang lebih baik. Ini menjadi penting karena akan tetap positif 

meski dalam kondisi carut marut sekalipun kita tetap bisa fokus dengan 

diri sendiri) 

3) Ketegasan (kemampuan untuk mengekspresikan perasaan, keyakinan, 

dan pikiran tanpa menjadi antagonis dan tetap kooperatif terhadap orang 

lain). 

4) Kemerdekaan (kemampuan untuk menjadi mandiri dan pribadi yang 

berpikir dan bertindak secara terkontrol, serta bebas dari ketergantungan 

emosional). 

                                                             
23
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5) Aktualisasi Diri (kemampuan untuk menyadari potensi seseorang) 

Berikut adalah 5 komponen kecerdasan emosional:
24

 

1) Kemampuan untuk memahami dan menerapkan emosi pribadi. 

2) Ketrampilan diri. 

3) Kemampuan untuk menangani tantangan/tekanan. 

4) Kemampuan untuk bereaksi dengan cepat, tepat, dan efisien untuk 

mengubah. 

5) Suasana hati secara umum. 

Berdasarkan kelima komponen kecerdasan emosional diatas, dapat 

dipahami bahwa kecerdasan emosi sangat dibutuhkan oleh manusia dalam 

rangka mencapai kesuksesan, baik dibidang akademis, karir, maupun dalam 

kehidupan sosial.  

c. Bentuk- Bentuk Emosi 

Daniel Golemen dalam Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, 

mengidentifikasi sejumlah kelompok emosi, yaitu sebagai berikut:
25

 

1) Amarah. 

Didalamnya meliputi brutal, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal 

hati, terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung, bermusuhan, dan tindak 

kekerasan. 

2) Kesedihan. 

Didalamnya meliputi pedih, sedih, muram, suram, mengasihani diri, 

kesepian, ditolak, putus asa, dan depresi. 
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 Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, Psikologi Remaja, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 
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16 

 

 
 

3) Rasa takut. 

Didalamnya meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan 

takut sekali, sedih, tidak tenang, ngeri, panic, dan fobia. 

4) Kenikmatan. 

Didalamnya meliputi bahagia, gembira, riang, senang, terhibur, bangga, 

kenikmatan indrawi, takjub, terpesona, puas, rasa terpenuhi, girang, senang  

dan sekali. 

5) Cinta. 

Didalamnya meliputi penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, 

rasa dekat, bakti, hormat, kasmaran, dan kasih sayang. 

6) Terkejut. 

Didalamnya meliputi takjub, dan terpana 

7) Jengkel. 

Didalamnya meliputi rasa bersalah, malu hati, kesal hati, menyesal, hina, 

aib, dan hati hancur lebur. 

Menurut JB. Waston dalam  Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, bahwa 

pada dasarnya manusia mempunyai tiga emosi dasar, yaitu:
26

 

1. Fear (takut), yang dalam perkembangan selanjutnya bisa menjadi cemas. 

2. Rage (kemarahan), yang akan berkembang antara lain menjadi marah. 

3. Love (cinta), yang akan berkembang menjadi simpati. 

Sedangkan menurut R. Descartes sebagaimana dikutip oleh E. Usman 

Efendi dan Juhaya S. Praja dalam  Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, 

                                                             
26
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bahwa emosi-emosi dasar yang terdapat pada manusia sebanyak enam 

macam, yaitu:
27

  

1. Desire (keinginan). 

2. Hate (benci). 

3. Wonder (kagum). 

4. Sorrow (kesedihan). 

5. Love (cinta). 

6. Kegembiraan. 

Menurut Mayer dalam Darmansyah, bentuk-bentuk emosi yang dialami 

oleh orang adalah:
28

 

1. Sadar diri. 

2. Tenggelam dalam permasalahan.  

3. Pasrah.   

Dengan melihat keadaan itu maka penting bagi setiap individu memiliki 

kecerdasan emosional agar menjadikan hidup lebih bermakna dan tidak 

menjadikan hidup yang di jalani menjadi sia-sia. 

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosional 

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi remaja:
29

 

1) Perubahan jasmani. 

Perubahan jasmani yang ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan 

yang sangat cepat dari anggota tubuh. Pada taraf permulaan pertumbuhan 

ini hanya terbatas pada bagian tertentu saja yang mengakibatkan postur 

                                                             
27
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tubuh menjadi tidak seimbang. Ketidak seimbagan tubuh ini sering 

mempunyai akibat yang tidak terduga pada perkembangan emosi remaja.  

2) Perubahan pola interaksi dengan orang tua. 

Pola asuh orang tua terhadap anak, termasuk remaja sangat 

bervariasi. Ada yang pola asuhnya menurut apa yang dianggap terbaik 

oleh dirinya sendiri saja sehingga ada yang bersifat otoriter, memanjakan 

anak, acuh tak acuh, tetapi ada juga yang penuh kasih saying. Perbedaan 

pola asuh orang tua seperti ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan 

emosi remaja. 

3) Perubahan interaksi dengan teman sebaya. 

Faktor yang sering menimbulkan masalah emosi pada saat ini 

adalah hubungan cinta dengan teman lawan jenis. Pada masa remaja 

tengan, biasanya remaja benar-benar menyukai teman lawan jenisnya. 

Gejala seperti ini tidak jarang dapat menimbulkan konflik atau gangguan 

emosi pada remaja jika tidak diikuti dengan bimbingan dari orang tua. 

4) Perubahan pandangan luar. 

Faktor penting yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi 

remaja selain perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri remaja itu 

sendiri adalah pandangan dunia luar dirinya. Ada sejumlah perubahan 

pandangan dunia luar yang dapat menyebabkan konflik-konflik 

emosionla dalam diri remaja, yaitu sebagai berikut: 
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a) Sikap dunia luar terhadap remaja sering tidak konsisten. 

b) Dunia luar atau  masyarakat masih menerapkan nilai-nilai yang 

berbeda untuk remaja laki-laki dan remaja perempuan. 

c) Sering kali kekosongan remaja dimanfaatkan oleh pihak luar yang 

tidak bertanggung jawab yaitu dengan cara melibatkan remaja 

tersebut kedalam kegiatan-kegiatan yang merusak dirinya dan 

melanggar nilai-nilai moral. 

5) Perubahan interaksi dengan sekolah. 

Para guru merupakan tokoh yang sangat penting dalam kehidupan 

mereka karena selain tokoh intelektual, guru juga sebagai tokoh otoritas 

bagi para peserta didiknya. Oleh karena itu, tidak jarang anak-anak lebih 

percaya, lebih patuh, bahkan lebih takut kepada guru dari pada orang 

tuanya. Posisi guru seperti ini sangat strategis apabila digunakan untuk 

mengembangakan emosi anak melalui penyampaian materi-materi yang 

positif dan konstruktif serta memberikan penguatan dalam pembelajaran 

seperti memberikan pujian, tepuk tangan, acungan jempol, senyum yang 

akan membuat peserta didik lebih termotivasi untuk belajar. Namun 

demikian, tidak jarang terjadi bahwa dengan figure sebagai tokoh 

tersebut, guru memberikan ancaman-ancaman tertentu kepada peserta 

didiknya. Peristiwa semacam ini sering tidak disadari oleh para guru 

bahwa dengan ancaman-ancaman itu sebenarnya dapat menambah 

permusuhan saja dari peserta didik. 
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Goleman dalam Dwi Sunar P menjelaskan bahwa ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi kecerdasan emosi individu yaitu:
30

 

a. Lingkungan keluarga. Kehidupan keluarga merupakan sekolah pertama 

dalam mempelajari emosi. Kecerdasan emosi dapat diajarkan pada saat 

masih bayi melalui ekspresi. Peristiwa emosional yang terjadi pada masa 

anak-anak akan melekat dan menetap secara permanen hingga dewasa. 

Kehidupan emosional yang dipupuk dalam keluarga sangat berguna bagi 

anak kelak dikemudian hari. 

b. Lingkungan non keluarga. Hal ini yang terkait adalah lingkungan 

masyarakat dan pendidikan. Kecerdasan emosi ini berkembang sejalan 

dengan perkembangan fisik dan mental anak. Pembelajaran ini biasanya 

ditujukan dalam suatu aktivitas bermain peran sebagai seseorang diluar 

dirinya dengan emosi yang menyertai keadaan orang lain 

Menurut Le Dove dalam Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi antara lain:
31

 

a. Fisik. Secara fisik bagian yang paling menentukan atau paling 

berpengaruh terhadap kecerdasan emosi seseorang adalah anatomi saraf 

emosinya. Bagian otak yang digunakan untuk berfikir yaitu konteks 

(kadang kadang disebut juga neo konteks). Sebagai bagian yang berada 

dibagian otak yang mengurusi emosi yaitu system limbic, tetapi 

sesungguhnya antara kedua bagian inilah yang menentukan kecerdasan 

emosi seseorang. 
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b. Kecerdasan emosi selain dipengaruhi oleh kepribadian individu, juga 

dapat dipupuk dan diperkuat dalam diri individu. Berdasarkan uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang dapat 

mempengaruhi kecerdasan emosi seseorang yaitu secara fisik dan psikis. 

Secara fisik terletak di bagian otak yaitu konteks dan sistem limbic, 

secara psikis meliputi lingkungan keluarga dan lingkungan non keluarga. 

Menurut Dinkmeyer dalam Darmansyah, faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecerdasan emosi anak adalah:
32

 

a.  Faktor kondisi fisik dan kesehatan. 

b. Tingkat intelegensi. 

c.  lingkungan sosial.  

d. Keluarga.  

Anak yang memiliki kesehatan yang kurang baik dan sering lelah 

cenderung menunjukkan reaksi emosional yang berlebihan. Anak yang 

dibesarkan dalam keluarga yang menerapkan disiplin yang berlebihan 

cenderung lebih emosional. Pola asuh orang tua berpengaruh terhadap 

kecerdasan emosi anak dimana anak yang dimanja, diabaikan atau dikontrol 

dengan ketat (overprotective) dalam keluarga cenderung menunjukkan reaksi 

emosional yang negative. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

emosional dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari jasmani dan 
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segi dan keluarga. Keadaan jasmani berkaitan dengan kondisi kesehatan 

seseorang, sedangkan dari segi keluarga berkaitan dengan pengalaman, 

perasaan, dan kemampuan berfikir dan motivasi. Selain faktor internal, faktor 

eksternal juga ikut memberikan pengaruh terhadap kecerdasan emosional 

seperti rangsangan yang datang dari luar termasuk lingkungan dimana 

individu tersebut berada.  

e. Langkah-Langkah Mengembangkan Kecerdasan Emosi 

Menurut Claude Steiner dalam Agus Ngermanto, ada tiga langkah dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional yaitu sebagai berikut:
33

 

1) Membuka hati. 

Membuka hati adalah langkah pertama karena hati adalah symbol 

pusat emosi. Hati kitalah yang mersa damai saat kita bahagia, dalam 

kasih sayang, cinta atau kegembiraan. Hati kita merasa tidak nyaman 

ketika sakit, marah sedih atau patah hati.dengan demikian kita mulai 

dengan membebaskan pusat perasaan kita dari impuls dan pengaruh yang 

membeatasi kita untuk menunujukkan cinta kepada orang lain. 

2) Menjelajahi dataran emosi. 

Sekali membuka hati, kita dapat melihat kenyataan dan menemukan 

peran emosi dalam kehidupan. Kita dapat berlatih cara mengetahui apa 

yang kita rasakan, seberapa kuat, dan apa alasannya. 
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3) Bertanggung jawab. 

Untuk memperbaiki dan mengubah kerusakan hubungan, kita harus 

mengambil tanggung jawab. Kita tidak cukup hanya membuka hati, 

memahami dataran emosional orang disekitar kita, dan ketika suatu 

masalah terjadi antara kita dengan orang lain, akan sulit untuk melakukan 

perbaikin tanpa tindakan lebih jauh. 

Menurut John Gottman dan Joan De Claire ada lima langkah untuk 

meningkatkan kecerdasan emosional, yaitu:
34

 

1) Menyadari emosi anak tersebut. 

2) Mengenali emosi sebagai peluang untuk menjadi akrab. 

3) Mendengarkan dan penuh empati dan menegaskan perasaan-perasaan 

anak seperti menjelaskan kembali pembelajaran yang dianggap sulit 

dan membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Karena 

apabila guru tetap melanjutkan pembelajaran maka peserta didik akan 

lebih sulit untuk melanjutkan pembelajaran. 

4) Menolong anak untuk memberikan label emosi dengan kata-kata. 

5) Menentukan batas-batas sambil menolong anak memcahkan 

masalahnya, seperti memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya, karena Bertanya memiliki pengaruh yang sangat berarti, 

tidak hanya pada hasil belajar peserta didik, tapi juga pada suasana 

kelas baik sosial maupun emosional. 
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Norman Rosenthal MD dalam Ary Ginanjar Agustin menjelaskan cara 

untuk meningkatkan kecerdasan emosional, yaitu:
35

 

1) Coba rasakan dan pahami perasaan anda. Jika perasaan tidak nyaman, 

kita mungkin ingin menghindari karena mengganggu. Duduklah, 

setidaknya dua kali sehari dan bertanya, mungkin memerlukan waktu 

sedikit untuk merasakannya. Tempatkan diri anda di ruang yang 

nyaman dan terhindar dari gangguan luar. 

2) Jangan menilai atau mengubah perasaan anda terlalu cepat. Cobalah 

untuk tidak mengabaikan perasaan anda sebelum anda memiliki 

kesempatan untuk memikirkannya. Emosi yang sehat sering naik dan 

turun dalam sebuah gelombang, meningkat hingga memuncak, dan 

menurun secara alami. Tujuannya adalah jangan memotong gelombang 

perasaan anda sebelum sampai puncak. 

3)  Lihat bila anda menemukan hubungan antara perasaan anda saat ini 

dengan perasaan yang sama di masa lalu. Ketika perasaan yang sulit 

muncul, tanyakan pada diri sendiri, melakukan cari ini dapat 

membantu anda untuk menyadari bila emosi saat ini adalah cerminan 

dari situasi saat ini, atau kejadian di masa lalu anda. 

4) Hubungkan perasaan Anda dengan pikiran anda. Ketika anda merasa 

ada sesuatu yang menyerang dengan luar biasa, coba untuk selalu 

bertanya, sering kali, salah satu dari perasaan kita akan bertentangan 
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dengan pikiran. Itu normal. Mendengarkan perasaan anda adalah 

seperti mendengarkan semua saksi dalam kasus persidangan. Hanya 

dengan mengakui semua bukti, anda akan dapat mencapai keputusan 

terbaik. 

5) Dengarkan tubuh anda. Pusing di kepala saat bekerja mungkin 

merupakan petunjuk bahwa pekerjaan anda adalah sumber stres. 

Sebuah detak jantung yang cepat ketika anda akan menemui seorang 

gadis dan mengajaknya berkencan, mungkin merupakan petunjuk 

bahwa ini akan menjadi “sebuah hal yang nyata.” Dengarkan tubuh 

anda dengan sensasi dan perasaan, bahwa sinyal mereka 

memungkinkan anda untuk mendapatkan kekuatan nalar. 

6) Jika anda tidak tahu bagaimana perasaan anda, mintalah bantuan orang 

lain. Banyak orang jarang menyadari bahwa orang lain dapat menilai 

bagaimana perasaan kita. Mintalah seseorang yang kenal dengan anda 

(dan yang Anda percaya) bagaimana mereka melihat perasaan anda. 

anda akan menemukan jawaban yang mengejutkan, baik dan 

mencerahkan. 

7) Masuk ke alam bawah sadar anda. Coba asosiasi bebas. Dalam 

keadaan santai, biarkan pikiran anda berkeliaran dengan bebas. anda 

juga bisa melakukan analisis mimpi. Jauhkan notebook dan pena di sisi 

tempat tidur anda dan mulai menuliskan impian anda segera setelah 

anda bangun. Berikan perhatian khusus pada mimpi yang terjadi 

berulang-ulang atau mimpi yang melibatkan kuatnya beban emosi. 
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8) Tanyakan pada diri anda. Apa yang saya rasakan saat ini, mulailah 

dengan menilai besarnya kesejahteraan yang anda rasakan pada skala 0 

dan 100 dan menuliskannya dalam buku harian. Jika perasaan anda 

terlihat ekstrim pada suatu hari, luangkan waktu satu atau dua menit 

untuk memikirkan hubungan antara pikiran dengan perasaan anda. 

9) Tulislah pikiran dan perasaan anda ketika sedang menurun. Sebuah 

penelitian menunjukkan bahwa dengan menuliskan pikiran dan 

perasaan dapat sangat membantu mengenal emosi anda. Sebuah latihan 

sederhana seperti ini dapat dilakukan beberapa jam per minggu. 

10) Tahu kapan waktu untuk kembali melihat keluar. Ada saatnya untuk 

berhenti melihat ke dalam diri anda dan mengalihkan fokus anda ke 

luar. Kecerdasan emosional tidak hanya melibatkan kemampuan untuk 

melihat ke dalam, tetapi juga untuk hadir di dunia sekitar anda. 

 Beberapa cara untuk untuk mengembangkan emosi dan meredam 

emosi adalah :
36

 

6) Berfikir positif. 

7) Mencoba belajar memahami karakteristik orang lain. 

8) Mencoba menghargai pendapat dan kelebihan orang lain. 

9) Introspeksi dan mencoba melihat apabila kejadian yang sama terjadi 

pada diri sendiri, mereka dapat merasakannya. 

10) Bersabar dan menjadi pemaaf 

                                                             
36 Agus Ngermanto, Op. Cit., h. 105 



27 

 

 
 

11) Alih perhatian, yaitu mencoba mengalihkan perhatian pada objek lain 

dari objek yang pada mulanya memicu pemunculan emosi negatif. 

f. Indikator Kecerdasan Emosional 

Menurut Daniel Golemen dalam Yatim Riyanto menguraikan 

kecerdasan emosional berdasarkan lima indicator sebagai berikut:
37

 

1) Mengenali emosi: Memandu mengambil keputusan sendiri, memiliki 

kepercayaan diri yang kuat, menyingkirkan suasana hati yang tidak 

menyenangkan 

2) Mengelola emosi: mampu menguasai, mengelola dan mengarahkan 

emosi dengan baik 

3) Memotivasi diri sendiri: menggerakkan dan menuntun manusia menuju 

sasaran, membantu mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif, 

bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi 

4) Empati: kemampuan memahami perasaan atau emosi orang lain 

5) Membinahubungan: kemampuan menangani emosi dengan baik ketika 

berhubungan dengan orang lain.  

 

Disisi lain, Salovey dan Mayer dalam Dwi Sunar P, memasukan 

kecerdasan interpersonal dan intrapersonal Gardner dalam lima domain 

kemampuan emosional mereka, antara lain:
38

 

1) Kesadaran diri: Mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi.  

2) Mengelola emosi: Menangani perasaan agar perasaan tersebut dapat 

terungkap dengan pas; menyadari apa yang ada dibalik perasaan; 

menemukan cara untuk menangani ketakutan, kecemasan, amarah dan 

kesedihan. 

3) Memotivasi diri sendiri: Menata emosi sebagai alat untuk mencapai 

tujuan; kontrol diri emosional; menunda kepuasan dan mengendalikan 

impuls.  

4) Empati: Sensitif terhadap perasaan dan keprihatinan orang lain dan 

menerima perspektif mereka; menghargai perbedaan tentang 

bagaimana orang memandang sesuatu.  

5) Membina hubungan: Mengelola emosi dengan orang lain; kompetensi 

sosial dan keterampilan sosial. 
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Menurut Cooper dan Sawaf dalam Darmansyah, kecerdasan emosi 

memiliki empat dimensi batu penjuru utama, yaitu:
39

 

1) Kesadaran emosi (emotional literacy) yang bertujuan membangun rasa 

percaya diri pribadi melalui pengenalan emosi yang dialami dan 

kejujuran terjadap emosi yang dirasakan.  

2) Kebugaran emosi (emotional fitness) yang bertujuan mempertegas 

antusiasme dan ketangguhan untuk menghadapi tantangan dan 

perubahan.  

3) Kedalaman emosi (emotional depth) yang mencakup komitmen untuk 

menyelaraskan hidup dan kerja dengan potensi serta bakat unik yang 

dimiliki.  

4) Alkimia emosi (emotional elchemist) yaitu kemampuan kreatif untuk 

mengalir bersama masalah-masalah dan tekanan-tekanan tanpa larut di 

dalamnya. 

  

Adaptasi Goleman dalam Ary Ginanjar Agustin, meliputi lima dasar 

kecakapan emosional dan sosial sebagai berikut:
40

 

1) Kesadaran diri: Mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat, dan 

menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri 

sendiri; memiliki tolok ukur yang realistis atas kemampuan diri dan 

kepercayaan diri yang kuat. 

2) Pengaturan diri: Menangani emosi kita sedemikian sehingga 

berdampak positif kepada pelaksanaan tugas; peka terhadap kata hati 

dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran; 

mampu pulih kembali dari tekanan emosi.  

3) Motivasi: Menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk 

menggerakan dan menuntun kita menuju sasaran, membantu kita 

mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif, dan untuk bertahan 

menghadapi kegagalan dan frustrasi.  

4) Empati: Merasakan yang dirasakan oleh orang lain, mampu 

memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling 

percaya dan menyelaraskan diri dengan bermaca-macam orang. 

5) Keterampilan sosial: Menangani emosi dengan baik ketika 

berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi 

dan jaringan sosial; berinteraksi dengan lancar; menggunakan 

keterampilan-keterampilan ini untuk mempengaruhi, memimpin, 

bermusyawarah, dan menyelesaikan perselisihan, dan untuk 

bekerjasama dan bekerja dalam tim. 

6)  
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2. Kecerdasan Spiritual (SQ) 

a. Pengertian Kecerdasan Spiritual 

Dalam buku terbarunya, SC, Spiritual Capital, Danah Zohar dan Ian 

Marshall mengatakan bahwa spiritual berasal dari bahasa latin Spiritus 

yang berarti prinsip yang menfasilitasi suatu organisme, bisa juga dari 

bahasa Latin Sapientia (Sophia dalam bahasa Yunani) yang berarti 

kearifan-kecerdasan. Sedangkan, spiritual berasal dari kata spirit yang 

berasal dari bahasa Latin, yaitu Spiritus yang berarti napas.
41

 

Menurut Danah Zohar dan Ian Marshall dalam Abd. Wahab dan 

Umiarso, kecerdasan spiritual (SQ) adalah kecerdasan untuk menghadapi 

persoalan makna, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup 

dalam konteks dan makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk 

menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna 

dibandingkan dengan yang lainnya.
42

 

Marsha Sinetar dalam Abd. Wahab dan Umiarso, manafsirkan 

kecerdasan spiritual sebagai pemikiran yang terilhami yang maksudnya 

adalah kecerdasan yang diilhami oleh dorongan dan efektivitas, 

keberadaan atau hidup keilahian yang mempersatukan manusia sebagai 

bagian-bagiannya. Kecerdasan spiritual melibatkan kemampuan 

menghidupkan kebenaran yang paling dalam. Itu berarti mewujudkan hal 

yang terbaik, utuh, dan paling manusiawi dalam bathin, gagasan, energy, 

nilai, visi, keadaan kesadaran yang hidup bersamaan.  
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Agus Ngermanto mengutip pendapat dari Khalil Khavari dalam Abd. 

Wahab dan Umiarso, bahwa: 

“ Kecerdasan spiritual adalah fakultas dari dimensi non-material 

kita. Inilah intan yang belum terasah yang kita semua miliki. Kita harus 

mengenali seperti apa adanya, menggosoknya sampai mengkilap 

dengan tekat yang besar dan menggunakannya untuk memperoleh 

kebahagian abadi. Seperti dua bentuk kecerdasan lainnya, kecerdasan 

spiritual dapat ditingkatkan dan diturunkan. Akan tetapi, kemauannya 

untuk ditingkatkan tampaknya tidak terbatas.” 

 

Sedangkan Toto Tasmara dalam bukunya Kecerdasan Ruhaniah 

mengatakan bahwa kecerdasan spiritual adalah kemampuan seseorang 

untuk mendengarkan hati nuraninya, baik, buruk dan rasa moral dalam 

caranya menempatkan diri dalam pergaulan.
43

 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.”
44

 

Zohar dan Marshall dalam Abd. Wahab dan Umiarso, mengemukakan 

langkah untuk meningkatkan kecerdasan spiritual, yakni sebagai berikut:
45

 

1) Seseorang harus menyadari dimana dirinya sekarang 

2) Merasakan dengan kuat bahwa dia ingin berubah 

3) Merenung lebih dalam lagi 
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4) Menemukan dan menagatsi rintangan 

5) Menggali banyak kemungkinan untuk melangkah maju 

6) Menetapka hati pada sebuah jalam 

7) Sementara melangkah dikalan yang dipilih sendiri, harus tetap sadar 

bahwa masih ada jalan-jalan yang lainnya. 

8) memberikan gambaran bagaimanana tanda-tanda orang yang memiliki 

kecerdasan spiritual (SQ) yang tinggi 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual 

adalah kecerdasan yang berasal dari batin atau jiwa seseorang yang selalu 

berpikir positif sehingga mampu tumbuh menjadi manusia seutuhnya. 

b. Tanda-Tanda dari Kecerdasan Spiritual yang Berkembang dengan 

Baik 

 

Tanda-tanda dari kecerdasan spiritual yang telah berkembang dengan 

baik mencakup hal-hal berikut:
46

 

1) Kemampuan bersifat fleksibel. 

2) Tingkat kesadaran yang tinggi. 

3) Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan. 

4) Kemampuan untuk mengahadapi dan melampaui rasa sakit. 

5) Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai. 

6) Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu. 

7) Kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal. 
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8) Kecendrungan nyata untuk bertanya “mengapa” atau “bagaimana jika” 

untuk mencari jawaban-jawaban yang mendasar. 

9) Menjadi apa yang disebut oleh para psikologi sebagai “bidang mandiri” 

yaitu memiliki kemudahan dan cenderung menjadi seorang pemimpin 

yang penuh pengabdian, seseorang yang bertanggung jawab untuk 

membawakan visi dan nilai yang lebih tinggi kepada orang lain dan 

memberikan petunujuk penggunaannya, dengan kata lain, seseorang 

yang memberikan inspirasi. 

Tanda-tanda mereka yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi 

sebenarnya dapat dilihat dari:
47

 

1) Sikap dan tindakan dalam kehidupannya sehari-hari. Seseorang yang 

memiliki kecerdasan spiritual tinggi,  

2) Sikap hidupnya tenang dan luwes. Karena dia bisa membawakan 

dirinya dan mudah menyesuaikan diri dalam menghadapi berbagai 

situasi. Dia tidak kaku, tidak memaksakan kehendaknya, bahkan dia 

penuh toleransi dengan siapapun 

3) Dalam hal iman, dia tidak fanatik. Karena dalam mengimani 

keyakinannya dia dasarkan pada kebenaran-kebenaran spiritual dan 

analisa metafisis. 

Menurut Danah Zohar dan Ian Marshal, setidaknya ada sembilan tanda 

bagi orang yang mempunyai kecerdasan spiritual, yakni sebagai berikut:
48
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1. Kemampuan bersifat fleksibel 

Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi ditandai 

dengan sikap hidupnya yang fleksibel atau bisa luwes dalam 

menghadapi persoalan. Fleksibel di sini bukan berarti munafik atau 

bermuka dua. Fleksibel juga bukan berarti tidak mempunyai pendirian. 

Akan tetapi, ini lebih karena pengetahuannya yang luas dan dalam serta 

perwujudan dari hati yang tidak kaku. 

2. Tingkat kesadaran yang tinggi 

Orang yang mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi berarti ia 

mengenal dengan baik siapa dirinya sendiri. Orang yang demikian lebih 

mudah mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan keadaan; 

termasuk dalam mengendalikan emosi. Dengan mengenal diri sendiri 

secara baik maka seseorang lebih mudah pula dalam memahami orang 

lain. Dalam tahap spiritual selanjutnya, lebih mudah baginya untuk 

mengenal Tuhannya. 

3. Kemampuan menghadapi penderitaan 

Tidak banyak orang yang bisa menghadapi penderitaan dengan 

baik. Pada umumnya manusia ketika dihadapkan dengan penderitaan 

akan mengeluh, kesal, marah, atau bahkan putus asa. Akan tetapi, orang 

yang mempunyai kecerdasan spiritual yang baik akan mempunyai 

kemampuan dalam menghadapi penderitaan dengan baik. 
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4. Kemampuan menghadapi rasa takut 

Setiap orang pasti mempunyai rasa takut, entah sedikit atau 

banyak. Takut terhadap apa saja, termasuk menghadapi kehidupan. 

Dalam menghadapi rasa takut ini, tidak sedikit dari manusia yang 

dijangkiti oleh rasa khawatir yang berlebihan; bahkan berkepanjangan. 

Padahal, hal yang ditakutkan itu belum tentu terjadi. Takut menghadapi 

kemiskinan, misalnya, bila berlebihan maka rasa takut itu bisa membuat 

seseorang lupa terhadap hukum dan nilai. Akhirnya, dalam rangka 

supaya hidupnya tidak miskin, tak segan ia menipu, berbohong, 

mencuri, atau melakukan korupsi. 

Berikut ini juga merupakan tanda-tanda kecerdasan spiritual:
49

 

1. Kemampuan untuk berpikir diluar materi fisik dan diluar panca indra.  

Orang yang memiliki kecerdasan spiritual (SQ) memiliki 

kemampuan untuk berpikir tentang segala sesuatu diluar materi fisik 

dan panca indra manusia. Kecerdasan spiritual (SQ) mampu berfikir 

dan percaya bahwa ada kekuatan lain yang melebihi kekuatan apapun 

didunia ini. Kecerdasan spiritual (SQ) meyakini bahwa segala sesuatu 

yang nampak atau materi bukanlah segala-galanya. Namun ada sebuah 

kekuatan yang menggerakkan manusia untuk menjadi orang yang lebih 

baik lagi. Ada kekuatan yang menjaga dan memberikan keseimbangan 

pada alam. 
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2. Kemampuan untuk mengungkapkan dan menemukan makna dari dari 

suatu hal. 

Kecerdasan spiritual (SQ) mengajarkan pada anda bagaimana harus 

bersikap dan melihat semua peristiwa dalam kehidupan anda dari 

perspektif yang luas dan dari sudut pandang yang positif sehingga anda 

mampu menemukan makna dibalik setiap peristiwa yang terjadi dalam 

kehidupan anda. Makna hidup yang bisa anda temukan adalah 

terbebasnya rohai anda dari unsur duniawi seperti godaan nafsu, 

keserakahan, kesombongan, rasa benci, dendam dan lain-lain. 

3. Kemampuan untuk mengabdi pada sesama dan membuat dunia mejadi 

lebih baik. 

Kecerdasan spiritual (SQ) membuat anda tumbuh menjadi manusia 

seutuhnya dan mampu meihat makna dari hubungan manusia dengan 

sesama dan alam semesta. Hal ini menjadikan anda  mampu menjadi 

orang yang memiliki rasa kepedulian, simpati, empati, saling berbagi, 

dan menyatu dengan sesama maupun alam semesta. Dengan memiliki 

sifat yang seperti ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap 

perkembangan diri anda sendiri, lingkungan anda maupun alam semesta 

sehingga membuat diri anda, lingkungan anda dan alam semseta 

menjadi lebih baik. 

Jadi, dari tanda-tanda kecerdasan spiritual diatas dapat disimpulkan 

bahwa, mereka yang kecerdasan spiritualnya bagus, sangat menyadari 

potensi dirinya dan memanfaatkannya secara maksimal. Mereka juga 
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mempunyai kesadaran terhadap orang lain dan lingkungan/alam 

semesta. Sehingga mereka sangat peduli terhadap sesama, dan berusaha 

untuk bisa membantu mencari dan menyelesaikan persolannya.. 

Menghadapi masalah yang rumit dan kompleks seperti kondisi saat ini, 

sangat dibutuhkan orang yang berkecerdasan spiritual. Karena orang 

tipe ini mampu berpikir dan melihat hubungan atau kaitan satu masalah 

dengan lainnya secara menyeluruh, tidak terkotak-kotak. Sehingga dia 

juga mampu mengatasinya segala masalah tanpa menimbulkan masalah 

baru. Dalam mengambil kebijaksanaan atau bertindak, mereka berani 

melawan arus dan berani mengambil resiko.  

c. Indikator Kecerdasan Spiritual 

Toto Tasmara mengemukakan beberapa indikator, yang mana indicator 

sebagai berikut:
50

 

1. Berzikir dan berdoa 

2. Memiliki kualitas sabar 

3. Cenderung pada kebaikan  

4. Memiliki empati yang kuat  

5. Berjiwa besar memiliki visi 

6. Bagaimana melayani. 

 

Danah Zohar dan Ian Marshal dalam Abd. Wahab dan Umiarso 

memberikan indikator-indikator kecerdasan spiritual (SQ) sebagai berikut:
51

 

1. Kemampuan bersifat fleksibel 

2. Tingkat kesadaran yang tinggi 

3. Kemampuan untuk mengahadapi penderitaan 

4. Kemampuan untuk menghadapi dan melampui rasa takut 

5. Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai 

6. Enggan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu 
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7. Kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal 

8. Kecenderungan untuk bertanya “mengapa” atau “bagaimana jika” 

untuk mencari suatu jawaban 

9. Mandiri. 

 

Indikator SQ (Spiritual Quotient) menurut Hamdani B.A.D dalam Toto 

Tasmara:
52

 

1. Dekat & mencintai Allah 

2. Ihsan 

3. Amanah (dapat dipercaya) 

4. Tabligh (jujur) 

5. Istiqomah (teguh pendirian) 

6. Ikhlas 

7. Selalu bersyukur 

8. Malu berbuat dosa. 

 

Berdasarkan teori Zohar dan Marshall dan Sinetar, indikator 

kecerdasan emosional adalah sebagai berikut : 

1) Mempunyai kesadaran diri 

2) Fleksibel 

3) Berpandangan holistik 

4) Melakukan perubahan 

5) Sumber inspirasi 

6) Refleksi diri. 

 

d. Manfaat  Kecerdasan Spiritual (SQ) 

Manfaat dari adanya kecerdasan spiritual adalah membuat orang 

mampu memahami bahwa setiap saat apa yang dilakukannya selalu 

diperhatikan dan tidak pernah lepas dari pengawasan Allah SWT. Dengan 

demikian manusia akan melakukan kegiatan positif. Dan pada akhirnya 

dengan kecerdasan spiritual seseorang akan mengenal dirinya, mengenal 
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Allah. Berikut adalah manfaat yang bisa  didapatkan dari kecerdasan 

spiritual (SQ):
53

 

1. Membantu melihat hal-hal dari sudut pandang yang lebih luas dan 

kompleks 

2. Membantu berpikir lebih jernih 

3. Membuat pikiran lebih tenang 

4. Membuka wawasan dan motivasi tentang bagaimana cara memaknai 

hidup 

5. Menurunkan sifat egoisme dalam diri  

6. Memunculkan sikap menghargai orang lain dengan menempatkan orang 

lain diposisi yang lebih tinggi dari pada diri sendiri 

7. Menyadari pentingnya nilai-nilai kehidupan seperti keadilan, kejujuran, 

kebenaran dan kehormatan 

8. Memunculkan sikap belas kasih terhadap orang lain 

9. Memunculkan sikap selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki 

10. Memunculkan rasa cinta kasih terhadap diri sendiri, orang lain maupun 

pada alam semesta.  

Dalam buku Danah Zohar dan Ian Marshall, menyebutkan bahwa, 

Semakin Anda memiliki kecerdasan spiritual (SQ), semakin mudah Anda 

untuk bisa menemukan kebahagian dan memaknai hidup. Kecerdasan 

spiritual (SQ) tidak hanya berhubungan dengan pikiran, batin dan jiwa Anda 

sendiri, namun kecerdasan spiritual (SQ) juga berhubungan dengan orang 
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lain dan alam semesta. Semakin tinggi kecerdasan spiritual (SQ) yang 

dimiliki, semakin tinggi pula kontribusi pada sesama dan alam semsesta. 

Dengan memiliki kecerdasan spiritual (SQ) yang tinggi, tidak akan terbawa 

arus zaman yang semakin kehilangan nilai-nilai kehidupan, kurangnya rasa 

simpati dan empati pada sesama dan kurangnya kesadaran untuk menjaga 

alam semesta demi terjaganya kelangsungan hidup umat manusia. 

Pentingnya kecerdasan spiritual bagi kehidupan adalah dengan memiliki 

kecerdasan spiritual (SQ), akan mampu memaknai hidup. Makna hidup 

yang dapat diperoleh ketika memiliki kecerdasan spiritual (SQ) yang tinggi 

adalah terbebasnya rohani, batin dan jiwa dari godaan nafsu, keserakahan, 

lingkungan yang penuh persaingan dan konflik yang akan membawa 

kehancuran bagi umat manusia.
54

 

Dari penjelasan mengenai pentingnya dan manfaat kecerdasan spiritual, 

maka peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya kecerdasan spiritual kita 

bisa menyadari siapa diri kita dan bagaimana orang memberi makna 

terhadap kehidupan kita dan seluruh dunianya. Orang membutuhkan 

perkembangan kecerdasan spiritual (SQ) untuk mencapai perkembangan diri 

yang lebih utuh karena kecerdasan spiritual ini digunakan pada saat kita 

melakuan apa saja baik pada saat kita merasa terpuruk, khawatiran, takut, 

sedih, marah dan juga, pada saat kita mempunyai masalah, itu membuat kita 

mampu menanganinya. 
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e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kecerdasan 

Spiritual 

 

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangkan 

kecerdasan spiritual:
55

 

1. Lingkungan keluarga 

a. Lingkungan beragama yang baik dalam keluarga 

Hal yang perlu dilakukan orang tua terlebih dahulu adalah 

bagaimana memberikan teladan kepada anak dalam menjalankan 

kewajiban-kewajiban agamanya. Orang tua tidak hanya cukup 

menggunakan kata-kata, tetapi lebih jauh harus mewujudkannya 

dalam bentuk tindakan konkret yang bisa diihat anaknya.  

b. Mempunyai waktu bersama antar sesama anggota keluarga 

c. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga 

Keluarga yang saling menghargai akan memudahkan terjalinnya 

hubungan yang erat antara orang tua dan anak. Hubungan yang erat 

ini akan memudahkan orang tua mengarahkan anaknya. Karena 

adanya rasa percaya anak pada orang tuanya, sehingga meyebabkan 

pengaruh orang tua semakin kuat. 

d. Jika terjadi permasalahan dalam keluarga, maka hal tersebut dapat 

diselesaikan dengan baik. 

2. Lingkungan masyarakat 

Salah satu yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan spiritual 

pada anak adalah pengaruh lingkungan masyarakat yang positif. 
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Kesadaran anak yang kokoh untuk melawan semua pengaruh negatif dari 

lingkungannya merupakan salah satu bukti bahwa anak telah mampu 

mengembangkan kecerdasan spiritualnya. 

3. Kelompok teman sebaya 

Faktor teman sebaya ini akan sangat berpengaruh pada 

perkembagan spiritual anak, terutama ketika anak memasuki usia remaja, 

mereka akan lebih condong mengikuti pengaruh teman sebaya. Jika anak 

memilih teman sebaya yang baik maka pengaruhnya pada anak juga akan 

baik, dan sebaliknya jika banyak teman sebaya anak yang tidak baik, 

maka pengaruhnya akan buruk pada anak.  

Zohar dan Marshall mengungkapkan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kecerdasan spiritual yaitu:
56

 

1. Sel saraf otak 

Otak menjadi jembatan antara kehidupan bathin dan lahiriah. Ia 

mampu menjalankan semua ini karena bersifat kompleks, luwes, adaptif 

dan mampu mengorganisasikan diri. Menurut penelitian yang dilakukan 

pada era 1990-an dengan menggunakan WEG (Magneto–Encephalo–

Graphy) membuktikan bahwa osilasi sel saraf otak pada rentang 40 Hz 

merupakan basis bagi kecerdasan spiritual. 

2. Titik Tuhan 

Ada bagian dalam otak, yaitu lobus temporal yang meningkat 

ketika pengalaman religious atau spiritual berlangsung yang disebut 
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sebagai titik Tuhan atau God Spot. Titik Tuhan memainkan peran 

biologis yang menentukan dalam pengalaman spiritual. Namun demikian, 

titik Tuhan bukan merupakan syarat mutlak dalam kecerdasan spiritual.  

Perlu adanya integrasi antara seluruh bagian otak, seluruh aspek dari dan 

seluruh segi kehidupan. 

Menurut Marsha Sinetar dalam Triantoro Safaria, faktor-faktor yang 

mempunyai kecerdasan spiritual adalah sebagai berikut: 

1. Kejujuran 

2. Keadilan 

3. kesamaan perlakuan terhadap semua orang. 

Menurut Ary Ginanjar Agustin, faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecerdasan spiritual adalah:
57

 

1. Inner value (nilai-nilai spiritual dari dalam) yang berasal dari dalam diri 

(suara hati), seperti transparency (keterbukaan), responsibilities 

(tanggung jawab), accountabilities (kepercayaan), fairness (keadilan) dan 

social wareness (kepedulian sosial) 

2. Drive yaitu dorongan dan usaha untuk mencapai kebenaran dan 

kebahagiaan. 

3. Guru dalam Mengembangkan EQ dan SQ 

Kata upaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti 

usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, 
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mencari jalan keluar).
58

 Berdasarkan makna dalam kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI),  dapat disimpulkan bahwa kata upaya memiliki 

kesamaan arti dengan kata usaha, dan demikian pula dengan kata ikhtiar, 

dan upaya dilakukan dalam rangka mencapai suatu maksud, memecahkan 

persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. 

Guru mempunyai posisi yang sangat penting dalam mengembangkan 

kecerdasan emosional dan spiritual peserta didik. Langkah pertama yang 

diambil adalah mengembangkan emosinya sendiri, dan dalam waktu yang 

sama mengembangkan emosi peserta didiknya. Guru harus mengetahui 

pribadi siswa, dimana siswa sebagai peserta didik merupakan salah satu 

input yang ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan. 

Boleh dikatakan hampir semua kegiatan di sekolah pada akhirnya 

ditujukan untuk membantu siswa mengembangkan potensi dirinya. Upaya 

itu akan optimal jika siswa sendiri secara aktif berupaya mengembangkan 

diri sesuai dengan program-program yang dilakukan oleh sekolah. Oleh 

karena itu, sangat penting untuk menciptakan kondisi agar siswa dapat 

mengembangkan diri secara optimal seperti memberikan tugas kepada 

peserta baik dalam bentuk individual maupun kelompok. Dalam kelompok 

ini siswa bisa saling menghargai pendapat, memberikan kritikan, 

memberikan saran kepada sesame teman dikelas. 
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Tugas guru menurut Roestiyah N. K dalam Syaiful Bahri Djamarah 

adalah sebagai berikut:
59

 

1) Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, 

kecakapan dan pengalaman-pengalaman  

2) Membentuk kepribadian anak yang harmonis, sesuai cita- cita dan dasar 

negara kita pancasila 

3) Menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik sesuai Undang- 

undang pendidikan yang merupakan keputusan MPR No. II Tahun 1983 

4) Sebagai perantara dalam belajar. Didalam proses belajar guru hanya 

sebagai perantara/medium, anak harus berusaha sendiri 

mendapatkan/insight timbul perubahan dalam pengetahuan, tingkah 

laku dan sikap. 

5) Guru adalah pembimbing, untuk membawa anak didik kearah 

kedewasaan, pendidik tidak maha kuasa, tidak dapat membentuk anak 

didik menurut kehendaknya.  

6) Guru adalah motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik 

agar bergairah dan aktif dalam pembelajaran. 

7) Guru adalah penghubung antara sekolah dan masyarakat. Anak 

nantinya akan hidup dan bekerja, serta mengabdikan diri dalam 

masyarakat, dengan demikian anak harus dilatih dan dibiasakan di 

sekolah terlebih dahulu. 
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8) Guru sebagai administrator dan menejer. Disamping mendidik, seorang 

guru haru dapat mengerjakan urusan tata usaha membuat buku kas, 

daftar induk, rapor, daftar gaji, dan sebagainya, serta dapat 

mengkoordinasi segala pekerjaan di sekolah secara demokratis, 

sehingga suasana pekerjaan penuh dengan rasa kekeluargaan. 

9) Pekerjaan guru sebagai suatu profesi. Orang yang menjadi guru karena 

terpaksa tidak dapat bekerja dengan baik, maka harus menyadari benar- 

benar pekerjaannya sebagai suatu profesi. 

10) Guru sebagai perencana kurikulum. Guru mengahdapi anak- anak setiap 

hari, gurulah yang paling tahu kebutuhan anak- anak dan masyarakat 

sekitar, maka dalam menyusun kurikulum, kebutuhan ini tidak boleh di 

tinggalkan. Guru harus mampu merancang rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) sesuai dengan silabus agar peserta didik dapat 

mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan dan mampu menguasai 

bahan pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik.  

11) Guru sebagai pemimpin. Guru mempunyai kesempatan dan tanggung 

jawab dalam banyak situasi untuk membimbing anak kearah pemecahan 

soal, membentuk keputusan, dan menghadapkan anak- anak kepada 

problem yang tujuannya adalah untuk memancing rasa ingin tahu 

peserta didik. Sebagai pemimpin, guru harus menunjukkan sikap yang 

yang baik kepada peserta baik diluar kelas maupun didalam kelas. 
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12) Guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak- anak. Guru harus turut aktif 

dalam segala aktifitas anak, misalnya dalam ekstrakurikuler membentuk 

kelompok belajar dan sebagainya.                    

13) Guru adalah sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak 

anak didik. Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan 

membangun kepribadiaan anak didik menjadi seorang yang berguna 

bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Guru harus bertanggung jawab 

atas segala sikap dan tingkah laku, kesopanan, saling menghargai dan 

perbuatannya dalam rangka membina jiwa dan watak anak didik. 

Menurut Wens Tanlain dan kawan-kawan dalam Syaiful Bahri 

Djamarah, sesungguhnya guru yang bertanggung jawab memiliki beberapa 

sifat, yaitu:
60

 

2) Menerima dan mematuhi norma, nilai- nilai kemanusiaan; 

3) Memikul tugas mendidik dengan bebas, berani, gembira (tugas bukan 

menjadi beban baginya) 

4) Sadar akan nilai- nilai yang berkaitan dengan perbuatan serta akibat- 

akibat yang timbul jika melanggar suatu peraturan yang telah 

ditetapkan. 

5) Menghargai orang lain termasuk anak didik 

6) Bijaksana dan hati- hati 

7) Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
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Guru adalah figur seorang pemimpin. Guru adalah sosok yang dapat 

membentuk jiwa dan watak anak didik. Guru mempunyai kekuasaan untuk 

membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang 

berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan anak 

didik yang cakap yang dapat diharapkan membenagun dirinya dan 

membangun bangsa dan Negara. Tugas guru sebagai suatu profesi 

menuntuk kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan 

melatih anak didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi. Tugas guru 

sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup 

kepada anak didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didik. 

Teknologi informasi apabila memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai  

sumber dan alat/media pembelajaran dalam proses belajar mengajar maka 

peserta didik akan memiliki pemahaman yang bagus tentang materi yang 

didapatkan, sehingga besar kemunkinan dengan memperhatikan alat/ media 

pengajaran itu tujuan pembelajaran akan tercapai dengan efektif dan efisien. 

Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan 

menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik seperti 

penggunaan metode yang tepat akan turut menentukan efektivitas dan 

efisiensi pembelajaran.
61
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Menurut Saiful Bahri Djamarah, secara keseluruhan guru adalah figure 

yang menarik perhatian semua orang, entah dalam keluarga, dalam 

masyarakat atau disekolah. Guru dalam pendidikan islam menurut Ahmad 

Tafsir adalah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan 

peserta didik. Seorang guru harus menjadi contoh dan teladan yang akan 

ditiru oleh peserta didik. Yang harus diperhatikan oleh guru: sikap dasar, 

bicara dan gaya bicara, kebiasaan bekerja, sikap melalui pengalaman dan 

kesalahan, pakaian, hubungan kemanusiaan, proses berfikir, perilaku, 

ketepatan waktu, selera, keputusan, kesehatan, gaya hidup secara umum 

perilaku guru sangat mempengaruhi peserta didik, Dalam islam, orang yang 

paling bertanggung jawab tersebut adalah orang tua.
62

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa guru adalah orang dewasa yang secara 

sadar bertanggung jawab dalam pekerjaannya yaitu untuk membuat peserta 

didik berubah atau berhasil, sebagai seorang guru harus mempunyai 

pendidikan yang tinggi untuk menunjang pekerjaannya. Seorang guru dalam 

pembelajaran  memiliki peran utama dalam menentukan kualitas 

pengajarran yang dilaksanakannya yakni, memberikan pengetahuan 

(kognitif), sikap dan nilai (afektif), serta keterampilan (psikomotor) kepada 

peserta didik. Dengan kata lain tugas guru bukan hanya mengajar tetapi juga 

harus mendidik. 
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a. Upaya Guru dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional (EQ) Siswa 

Faktor emosi sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar 

anak. De Porter, Reardon dan Singer menyarankan agar guru memahami 

emosi para siswa mereka. Dengan memperhatikan dan memahami emosi 

siswa akan dapat membantu guru mempercepat proses pembelajaran yang 

lebih baik. Memperhatikan dan memahami emosi siswa berarti membangun 

ikatan emosional, dengan menciptakan kesenangan dalam belajar seperti 

menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan pengelolaan kelas yang 

terampil dilakukan oleh guru karena peserta didik belajar memang tergantung 

pada faktor fisik (suasana lingkungan), faktor emosional (suasana hati) dan 

faktor sosiologi atau lingkungan teman, guru, orang tua dan budaya sekitar. 

Rasa senang dalam belajar dapat tercipta jika terjalin keakraban antara guru 

dan siswa, menjalin hubungan, dan menyingkirkan segala ancaman dari 

suasana belajar. Dengan kondisi belajar yang demikian, para siswa akan lebih 

sering ikut serta dalam kegiatan sukarela yang berhubungan dengan bahan 

pelajaran.
63

  

Kecerdasan emosional akan berkembang dengan baik tergantung pada 

proses pelatihan dan pendidikan yang terus menerus, disinilah peran sekolah 

sebagai lingkungan pendidikan kedua untuk mengembangkan kecerdasan 

emosional pada anak.  
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Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan 

emosional dalam pembelajara antara lain:
64

 

1) Menyediakan lingkungan belajar yang kondusif 

2) Menciptakan iklim pembelajaran yang demokratis 

3) Mengembangkan sikap empati dan merasakan yang sedang dirasakan 

peserta didik 

4) Membantu peserta didik menemukan solusi dalam setiap masalah yang 

dihadapinya 

5) Melibatkan peserta didik secara optimal dalam pembelajaran baik secara 

fisik, sosial maupun emosional 

6) Merespon setiap perilaku peserta didik secara positif dan menghindari 

respon negative 

7) Menjadi teladan dalam mengakkan aturan dan disiplin dalam 

pembelajaran. 

 

Ada beberapa hal yang juga perlu dilakuakn oleh guru untuk 

mengembangkan kecerdasan emosional siswa, yaitu:
65

 

1) Untuk membangkit antusias siswa, guru harus bersemangat 

2) Posisikan diri sebagai teman yang berbagi pengetahuan dari pada 

memposisikan sebagai guru yang mendiktekan pelajaran 

3) Masuklah kedunia siswa, baru kemudian bawa mereka kedunia kita 

sebagai pendidik 

4) Menciptakan pelajaran yang multi sensor. 

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar pengendalian emosi pada siswa 

berjalan dengan baik:
66

 

1. Hindari kritik yang berlebihan, komentar yang menghina, atau 

mengolok-olok 

2. Lebih banyak menggunakan pujian dan kurangi hanya melihat 

kesalahan peserta didik dengan melihat sikap anak yang positif 
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3. Kembangkan pengendalian yang lebih mendalam secara mantap tentang 

kehidupan emosi siswa sehari-hari 

4. Bersabar dan jangan memaksakan pemecahan dari sisi orang tua atau 

guru pada siswa 

5. Sebanyak mungkin memberikan pilihan-pilihan praktis konkrit sambil 

menghormati keinginan siswa 

6. Bersikap jujur pada siswa, terutama dalam mengungkapkan perasaan 

sendiri 

7. Bersedia bersabar dalam proses pengembangan emosi siswa. 

b. Upaya Guru dalam Mengembangkan Kecerdasan Spiritual (SQ) Siswa 

 

Berikut adalah upaya yang dapat dilakukan pendidik atau guru dalam 

mengembangkan kecerdasan spiritual peserta didik:
67

 

1) Melalui jalan tugas. 

Berikan ruang kepada peserta didik untuk melakukan kegiatannya 

sendiri dan latih mereka memecahkan masalahnya sendiri. 

2) Melalui jalan pengasuhan. 

Pendidik atau guru perlu menciptakan suasana kelas penuh 

kegembiraan dimana setiap peserta didik saling menghargai, saling 

memaafkan apabila terjadi konflik satu dengan yang lain 

3) Melalui jalan pengetahuan. 

Pendidik perlu mengembangkan pelajaran dan kurikulum sekolah yang 

mampu mengembangkan realisasi diri peserta didik. 
4) Malalui jalan perubahan pribadi (kreativitas). 

Dalam setiap kegiatan belajar-mengajar seharusnya guru merangsang 

kreativitas peserta didik. 

5) Melalui jalan persaudaraan. 

Guru perlu mendorong peserta didik untuk saling menghargai dan 

saling memahami pendapat dan perasaan masing-masing. 

6) Melalui jalan kepemimpinan yang penuh pengabdian. 

                                                             
67

Monty P. Satiadarma dan Fidelis E. Waruwu, Mendidik Kecerdasan Pedoman Bagi 

Orang Tua dan Guru dalam Mendidik Anak Cerdas, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), h. 51-

53  



52 

 

 
 

Gurulah yang menjadi model seorang pemimpin yang diamati oleh 

peserta didiknya. 

 

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam mengembangkan 

kecerdasan spiritual peserta didik:
68

 

1. Membantu anak agar memiliki rasa empati, simpati dan belas kasih 

terhadap orang lain, semua makhluk ciptaan Tuhan maupun alam 

semesta. 

2. Melatih anak untuk selalu bersikap bijaksana 

3. Melatih kemampuan berpikir anak untuk berpikir dari sudut pandang 

yang lebih luas 

4. Melatih anak menjadi pribadi yang berkarakter 

5. Melatih anak menjadi orang yang selalu bijaksana dalam bertindak 

6. Membiasakan peserta didik mengungkapkan perasaan mereka secara 

sehat, bukan dengan marah yang diatahan, tetapi menunjukkan marah 

yang perlu dipelajari pengendaliannya. 

7. Melatih untuk bisa mengekspresikan perasaannya dengan baik 

8. Melatih peserta didik  mengenali perasaannya dengan baik 

9. Melatih peserta didik bersabar dan tidak selalu mengikuti dorongan 

emosinya.  

B. Penelitian yang Relevan 

1. Upaya Guru Pembimbing dalam Mengembangkan Kecerdasan 

Emosional siswa di SMKN 02 Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan 

Tengah Kabupaten Kuantan Singigi Oleh Sutri Yenti, 2011.  
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Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa upaya guru pembimbing dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional siswa berpersentase 73,5 %, 

maka tergolong dalam kategori cukup baik.
69

 Berdasarkan penelitian 

diatas, kajian penelitian penulis sangat memiliki perbedaan, yang mana 

penelitian yang dilakukan oleh Sutri Yenti hanya pada upaya guru 

dalam mengembangkan kecerdasan emosional (EQ) siswa saja, 

sedangkan yang penulis lakukan mengkaji tentang upaya guru dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual 

(SQ) siswa. Sedangkan persamaan antara penelitian ini sama-sama jenis 

penelitian kulaitatif dengan persentase dan juga dari teknik 

pengumpulan datanya, yaitu sama-sama menggunakan observasi dan 

dokumentasi. 

2. Pengaruh Hidden Curruculum pada Mata Pelajaran Ekonomi terhadap 

Kecerdasan Spiritual Siswa disekolah Menengah Atas Negeri 3 

Pekanbaru, Oleh Destri Yaldi, 2015. 

Penelitian ini menunjukkan hasil pada r        > r       pada teraf 

signifikan 5% dan 1% (0, 195 < ), 335 > 0, 256) yang berarti bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara hidden curriculum pada mata 

pelajaran ekonomi terhadap kecerdasan spiritual siswa di Sekolah 
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Menengah Atas Negeri 3 Pekanbaru.
70

 Berdasarkan penelitian ini, 

kajian yang akan penulis lakukan sangat berbeda, baik dari segi judul 

yaitu Upaya Guru Mata Pelajaran Akuntansi dalam Mengembangkan 

Kecerdasan Emosional (EQ) dan Kecerdasan Spiritual (SQ) Siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Pekanbaru, populasi, sample dan 

lainnya. Sedangkan persamaan dari penelitian yang penulis lakukan 

adalah sama-sama mengupas tentang kecerdasan spiritual (SQ) peserta 

didik disekolah.  

3. Intensitas Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengembangankan 

Kecerdasan Emosi Siswa di Madrasah Tsanawiyah Al-Kholidiyah 

Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Oleh Leni 

Yuniarti, 2015  

Peneltian ini menunjukkan hasil bahwa Intensitas Guru Pendidikan 

Agama Islam dalam Mengembangankan Kecerdasan Emosi Siswa di 

Madrasah Tsanawiyah Al-Kholidiyah Sedinginan Kecamatan Tanah 

Putih Kabupaten Rokan Hilir sangat tinggi dibidang ekstrakurikuler, 

sarana prasarana, program kultum, pengumpulan dana infak karena 

kesungguhan guru piket. Sedangkan dalam pembelajaran kurang intens 

karena kurangnya pemahaman beberapa orang guru tentang kecerdasan 

emosi dalam pembelajaran.
71

 Berdasarkan penelitian ini, kajian yang, 
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kajian penelitian penulis sangat memiliki perbedaan yakni dari segi 

judulnya, yaitu upaya guru mata pelajaran akuntansi dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual 

(SQ) di Sekolah Menengah Keguruan PGRI Pekanbaru, populasi dan 

sample  dan juga teknik pengumpulan data yang digunakanyang 

digunakan. Sedangkan persamaan antara penelitian ini sama-sama jenis 

penelitian kulaitatif dan sama-sama mengkaji tentang kecerdasan 

emosional, tetapi penulis juga mengkaji tentang kecerdasan spiritual. 

2. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini adalah konsep yang digunakan sebagai acuan dalam 

menerapkan konsep teoritis dilapangan. Fokus penelitian untuk mengukur 

variable. Penelitian ini berkenaan dengan upaya guru dalam mengembangkan 

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

Menengah Kejuruan PGRI Pekanbaru. Untuk mendapatkan data-data 

dilapangan guna untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis perlu 

untuk memaparkan indikator dari kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan 

spiritual (SQ) dibawah ini yaitu: 

a. Upaya guru dalam mengembangkan kecerdasan emosional (EQ) siswa 

1. Menyediakan lingkungan belajar yang kondusif. 

a. Guru Akuntansi menciptakan suasana kelas yang nyaman saat 

proses pembelajaran.  
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b. Guru Akuntansi terampil dalam pengelolaan kelas saat proses 

pembelajaran. 

2. Menciptakan iklim pembelajaran yang demokratis. 

a. Guru Akuntansi memberikan tugas kelompok kepada peserta didik 

untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

b. Guru Akuntansi memberikan kesempatan peserta didik untuk 

berdiskusi. 

3. Mengembangkan sikap empati dan merasakan yang sedang dirasakan 

peserta didik. 

a. Guru Akuntansi menjelaskan kembali pembelajaran yang dianggap 

sulit oleh peserta didik. 

b. Guru Akuntansi membantu peserta didik yang mengalami kesulitan 

dalam belajar. 

4. Membantu peserta didik menemukan solusi dalam setiap masalah yang 

dihadapinya. 

a. Guru Akuntansi membimbing serta mengarahkan peserta didik 

yang mengalami kesulitan dalam belajar. 

b. Guru Akuntansi ikut memecahkan masalah peserta didik dalam 

pembelajaran. 

5. Melibatkan peserta didik secara optimal dalam pembelajaran baik 

secara fisik, sosial maupun emosional. 

a. Guru Akuntansi memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk bertanya. 
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b. Guru Akuntansi menampilkan kegiatan untuk memancing rasa 

ingin tahu peserta didik. 

6. Merespon setiap perilaku peserta didik secara positif dan menghindari 

respon negatif. 

a. Guru Akuntansi mengacungkan jempol untuk peserta didik yang 

menjawab pertanyaan dengan benar. 

b. Guru Akuntansi memberikan pujian untuk setiap keberhasilan yang 

dicapai peserta didik dalam pembelajaran. 

7. Menjadi teladan dalam menegakkan aturan dan disiplin dalam 

pembelajaran. 

a. Guru Akuntansi selalu tepat waktu masuk kelas untuk memulai 

pembelajaran. 

b. Guru Akuntansi berpakaian sopan saat proses pembelajaran. 

 

b. Upaya guru dalam mengembangkan kecerdasan spiritual (SQ) 

1. Berzikir dan berdo’a. 

a. Guru Akuntansi membiasakan peserta didik untuk berdoa sebelum 

dan sesudah pembelajaran. 

b. Guru Akuntansi memandu peserta didik untuk membacakan ayat 

suci Al-Qur’an sebelum proses pembelajaran dimulai. 

2. Memiliki kualitas sabar. 

a. Guru Akuntansi selalu sabar dalam menghadapi tingkah laku 

peserta didik dalam proses pembelajaran. 
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b. Guru Akuntansi tidak berkata kasar dan mudah marah kepada 

peserta didik dalam proses pembelajaran.  

3. Cenderung pada kebaikan. 

a. Guru Akuntansi selalu mendisiplinkan peserta didik untuk patuh 

pada peraturan. 

b. Guru Akuntansi memberikan dorongan dan motivasi kepada 

peserta didik untuk lebih banyak dan aktif dalam pembelajaran.  

4. Memiliki empati yang kuat. 

a. Guru Akuntansi bersedia untuk menjelaskan kembali pembelajaran 

yang dianggap atau pembelajaran yang masih belum dimengerti 

sulit oleh peserta didik 

b. Guru Akuntansi mengajak peserta didik untuk memberikan 

sumbangan mingguan pada hari jum’at 

5. Berjiwa besar dan memiliki visi. 

a. Guru Akuntansi meminta peserta didik untuk menghargai pendapat 

teman dalam diskusi kelompok untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

b. Guru Akuntansi mendorong peserta didik untuk bersikap sopan 

dalam diskusi kelompok. 

6. Bagaimana melayani. 

a. Guru Akuntansi memilih metode pembelajaran yang kreatif untuk 

membuat peserta didik lebih semangat dalam mengemukakan 

gagasan atau ide yang dimilikinya. 
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b. Guru Akuntansi merancang rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) sesuai dengan silabus agar peserta didik dapat mencapai 

kompetensi dasar yang ditetapkan.  

 

 

 

 

 


