
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara sehingga

mampu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang

berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggung jawab.1

Persoalannya adalah sumber daya manusia Indonesia masih belum mencerminkan cita-

cita pendidikan yang di harapkan. Salahsatu penyebabnya adalah permasalahan pendidikan

yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini tidak terlaksana dengan baik.

Jika mengamati proses pendidikan di Indonesia, proses pembelajaran lebih banyak

diarahkan pada kemampuan kognitif saja.2 Seharusnya proses pembelajaran di sekolah

bersifat kompleks dan menyeluruh. Banyak orang yang berpendapat bahwa  untuk meraih

prestasi belajar yang tinggi, seseorang harus memiliki Intelligence Quotient ( IQ ) yang tinggi.

Kenyataannya, dalam proses pembelajaran banyak dijumpai siswa yang cerdas dengan

prestasi akademik cemerlang, namun tidak mampu mengelolah emosinya dengan baik, seperti

mudah  marah, mudah tersinggung, suka mengeluh, pesimis, defresi, angkuh, manja, suka

1Azyumardi Azra, 2006, Agama, Budaya dan Pendidikan Karakter Bangsa, Jakarta: Gema Insani, h. 32
2 Triantoro Safaria & Nofrans Eka Saputra, 2009, Manajemen Emosi, Jakarta: PT Bumi Aksara, h. 4



berbuat onar, ikut tawuran, dan sombong sehingga prestasi tersebut tidak bermanfaat untuk

dirinya dan orang lain.3

Inteligensi bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan seseorang

dalam belajar. Kecerdasan intelektual (IQ) hanya menyumbang 20 % untuk meraih

kesuksesan, sedangkan 80 % adalah sumbangan faktor kekuatan lain,4 diantaranya adalah

kecerdasan emosional atau emotional quotient (EQ) yaitu kemampuan memotivasi diri,

mengatasi frustasi, mengontrol desakan hati, mengatur suasana hati, empati, dan kemampuan

bekerjasama.5 Untuk itu seorang guru harus benar-benar dapat mengelolah emosi diri dan

siswanya dengan optimal, terutama pada aspek pengalaman emosional siswa, yaitu mengenali

emosi siswa, merasakan emosi siswa, mengekspresikan emosi, bertindak sesuai emosi, dan

mengendalikan serta mengatur emosi.6

Konsep emotional quotient memang masih relatif baru, oleh karena itu belum dikenal

sebagaimana kita mengenal hebatnya kecerdasan intelektual. Selain itu juga belum banyak

dikembangkan oleh dunia pendidikan. Sehingga konsep-konsep dan praktik pendidikan yang

berlangsung masih cenderung mengedepankan kecerdasan intelektual. Stigma anak cerdas

diberikan kepada mereka yang memiliki nilai rapor tinggi, ranking 10 besar di kelas ataupun

nilai ujian yang tinggi. Walaupun di satu sisi di kelas mereka termasuk anak yang mau

menang sendiri, tidak dapat bergaul dengan teman dan selalu berbuat onar. Padahal untuk

mencapai keberhasilan hidup tidak cukup hanya dengan bekal cerdas secara intelektual tetapi

juga harus cerdas secara emosional.

3 Hamzah B. Uno & Masri Kuadrat, 2009, Mengelolah Kecerdasan dalam Pembelajaran, Jakarta: PT Bumi
Aksara, h. 17

4 Daniel Goleman, 2004, Emotional Intelligence, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, h. 44
5 Triantoro Safaria & Nofrans Eka Saputra, Op Cit., h. 8
6 Carole Wade & Carol Tavris, Psikologi Edisi Kesembilan , Jakarta: Erlangga, h. 113



Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap proses pembelajaran

pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Pekanbaru, bahwa terdapat

gejala-gejala berikut:

1. Guru-guru agama Islam masih cenderung transfer of knowledge atau hanya pada proses

transfer ilmu pengetahuan agama Islam saja.

2. Masih banyak siswa yang tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran

3. Masih banyak siswa yang melakukan tindakan-tindakan negatif di dalam kelas selama

pembelajaran

4. Suara guru agama Islam terlalu kecil, sehingga sebagian siswa tidak mendengar penjelasan

materi yang disampaikan oleh guru

5. Masih ada guru agama Islam yang menyelesaikan masalah dengan amarah.

Untuk mewujudkan tujuan yang dimaksud, perlu adanya pembinaan akhlak secara

terpusat, artinya bahwa pembelajaran yang dilakukan benar-benar terfokus pada pembentukan

akhlak siswa, yaitu dengan upaya pengembangan kecerdasan emosional atau emotional

quotient dalam pembelajaran pendidikan agama islam. Upaya yang dimaksud adalah

serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dengan tujuan untuk

memberikan pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman bagi siswa sehingga dapat memiliki

kemampuan, baik kemampuan akademis maupun kemampuan emosional (emotional

quotient).7

Berdasarkan uraian di atas, peneliti sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan

judul: “Persepsi Siswa Tentang Implementasi Emotional Quotient Guru Pada Pembelajaran

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

7Isjoni, 2010, Cooperativ Learning, Bandung: ALFABETA, h. 82.



Kajian penelitian ini adalah tentang Persepsi Siswa Tentang Implementasi Emotional

Quotient Guru Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama

Negeri 20 Pekanbaru. Beberapa istilah yang perlu ditegaskan adalah:

1. Persepsi, yaitu pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang

diperoleh dengan menyimpulkan informasi. Adapun maksud dari persepsi pada penelitian

ini adalah sudut pandang siswa tentang implementasi emotional quotient guru agama Islam

dalam pembelajaran.

2. Implementasi, yaitu suatu proses penerapan ide, konsep kebijakan, atau inovasi dalam

suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak berupa pengetahuan, keterampilan,

nilai dan sikap.8 Adapaun maksud dari implementasi pada penelitian ini adalah penerapan

atau pelaksanaan pengelolaan emotional quotient oleh guru Pendidikan Agama Islam pada

proses pembelajaran.

3. Emotional Quotient atau kecerdasan emosional, yaitu kemampuan untuk mengelolah setiap

kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu dari setiap keadaan mental yang hebat

atau meluap-luap.9 Adapun yang dimaksud dengan Emotional Quotient pada penelitian ini

adalah kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam mengelolah emosi, baik emosi

diri pribadi guru yang bersangkutan maupun kemampuan mengelolah emosi siswa pada

proses pembelajaran.

4. Pembelajaran, adalah keseluruhan proses interaksi yang berkaitan dengan hubungan guru

dengan siswa, hubungan siswa dengan siswa maupun hubungannya pada kondisi sosial

dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.10

8Kunandar, 2010, Guru Profesional Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, Jakarta:
Rajawali Grafindo Persada, h. 233.

9 Triantoro Safaria & Nofrans Eka Saputra, 2009, Manajemen Emosi, Jakarta: PT Bumi Aksara, h. 12
10 Ramayulis, 2008, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, Edisi Revisi, Cet. VI, h. 220.



5. Pendidikan Agama Islam, secara sempit adalah suatu upaya membelajarkan atau suatu

upaya mengarahkan aktivitas siswa ke arah aktivitas belajar agama Islam.11

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang dan gejala gejalah yang

ada, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana persepsi siswa tentang guru agama Islam terkait implementasi emotional

quotient pada pembelajaran?

b. Bagaimana implementasi emotional quotient pada pembelajaran pendidikan agama

Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Pekanbaru?

c. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi siswa tentang implementasi emotional

quotient guru Pendidikan Agama Islam pada pembelajaran?

d. Bagaimana emotional quotient guru yang dikritik oleh siswa terkait cara mengajarnya

yang tidak sesuai?

e. Bagaimana guru menyelesaikan masalah-masalah masalah yang terjadi dalam

pembelajaran?

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis

membatasi masalah-masalah tersebut pada Persepsi Siswa Tentang Implementasi

Emotional Quotient Guru Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 20 Pekanbaru

3. Rumusan Masalah

11 Tohirin, 2008, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,  h.
8



Berdasarkan judul dan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis

merumuskan masalah:

a. Bagaimanakah Persepsi Siswa Tentang Implementasi Emotional Quotient Guru Pada

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 20

Pekanbaru

b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Siswa Tentang Implementasi

Emotional Quotient Guru Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 20 Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Persepsi Siswa Tentang

Implementasi Emotional Quotient Guru Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor-faktor apa

yang mempengaruhinya.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

a. Sebagai persyaratan utama untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Tarbiyah dan

Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau.

b. Dapat memberikan input bagi guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah

Pertama Negeri 20 Pekanbaru tentang pentingnya implementasi emotional quotient

pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam



c. Memahami bahwa pentingnya mengembangkankan emotional quotient pada

pembelajaran dan kehidupan sehari-hari


