
BAB II

KAJIAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi banyak didefenisikan oleh para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pengertian persepsi menurut Bimo Walgito: Persepsi adalah proses pengorganisasian,

penginterpretasian terhadap rangsang yang diterima oleh individu sehingga menjadi

sesuatu yang berarti.1

b. Pengertian persepsi menurut Maramis: Persepsi adalah pengalaman tentang objek,

peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi

dan penafsiran pesan. Pesan dapat dikatakan sebagai pemberian makna pada stimulus

indrawi

c. Pengertian persepsi menurut Joseph A. Devito: Persepsi adalah proses menjadi sadar

akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera seseorang.2

d. Sugihartono mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam

menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke

dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam

penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif

maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau

nyata3

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan sebagai berikut:

1 Bimo Walgito, 2004. Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta: Andi. H. 70
2 Sunaryo. 2002. Psikologi Untuk Keperawatan, Jakarta: EGC, h. 98
3 Sugihartono dkk, 2007, Psikologi Pendidikan, Yogyakarta: UNY Press, h. 8



a. Objek yang dipersepsi

Objek yang diamati menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau

reseptor. Artinya bahwa objek yang dipersepsi adalah tampilan yang menjadi model,

sehingga dinilai melalui panca indera sehingga mendapat hasil nilai baik atau buruk.

b. Alat indera dan susunan syaraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, di samping itu

juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima

reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat

untuk mengadakan respon diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi

seseorang.

c. Perhatian

Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian,

yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan

persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas

individu yang ditujukan kepada sesuatu sekumpulan objek.4

3. Syarat Terjadinya Persepsi

Syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

a. Adanya objek yang dipersepsi

b. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam

mengadakan persepsi.

c. Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus

d. Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai

alat untuk mengadakan respon.5

4 Bimo walgito, op cit, h. 71
5 Mifta Thoha, 2003, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Grafindo Persada, h. 154



B. Emotional Quotient

1. Pengertian Emotional Quotient

Istilah emotional quotient pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 oleh psikolog

bernama Peter Salovey dari Harvart University dan John Mayer dari University Of New

Hampshire.6 Sebelum membahas tentang emotional quotient, dijelaskan dahulu tentang

emosi. Adapun defenisi emosi adalah setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan dan

nafsu, atau pergolakan mental yang meluap-luap baik itu bersifat positif atau negatif.

Adapun macam-macam emosi menurut penggolongannya adalah sebagai berikut:

a. Amarah, meliputi: bringas, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati,
terganggu, tersinggung, tindak kekerasan dan lain-lain.

b. Kesedihan, meliputi: pedih, sedih, muram, suram, melankolis, putus asa, defresi berat.
c. Rasa takut, seperti: cemas, gugup, khawatir, waspada, fobia, tidak tenang, ngeri,

waswas dan lain-lain
d. Kenikmatan, misalnya: bahagia, gembira, senang, bangga, puas, riang, kegirangan,

takjub, terpesona.
e. Cinta, meliputi: penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat,

bakti, hormat, cemburu, gembira.
f. Terkejut, seperti: terkesiap, takjub, terpana, tergoda.
g. Jengkel, meliputi: hina, jijik, muak, mual, benci, tidak suka, gusar, bosan.
h. Malu, seperti: rasa salah, malu hati, segan, kesal hati, sesal, hina, aib, dan hati hancur

lebur.7

Emosi dapat dikelompokan kedalam dua bagian, yaitu emosi sensoris dan emosi

kejiwaan (psikis). Emosi sensoris adalah emosi yang timbul dari rangsangan dari luar

terhadap tubuh, seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Sedangkan

emosi psikis diuraikan dalam beberapa rasa, seperti perasaan intelektual, perasaan

kepedulian sosial, perasaan susila atau keinginan berbuat baik dan menjauhi perbuatan

tidak baik, perasaan keindahan, dan perasaan ketuhanan.8

6 Hamzah B Uno, 2008, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara, h. 102
7 Daniel Goleman, Op. Cit, hh. 411- 412
8Syamsu Yusuf LN, 2008, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Bandung: Remaja Rosdakarya,  h.
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Ada dua pendapat tentang terjadinya emosi, yaitu pendapat nativistik mengatakan

bahwa emosi-emosi itu pada dasarnya adalah bawaan sejak lahir, artinya bahwa sejak

lahirnya manusia ke dunia, telah mempunyai enam emosi dasar, yaitu cinta, kegembiraan,

keinginan, benci, sedih dan kagum. Sedangkan pendapat yang kedua  adalah pendapat

empiristik yang mengatakan bahwa emosi dibentuk oleh pengalaman dan proses belajar.

Penganut paham ini mengemukakan bahwa emosi itu timbul akibat persepsi seseorang

terhadap sesuatu yang dipelajarinya. Misalnya jika seseorang melihat seeokor Harimau

maka akan timbul rasa takut dan cemas yang timbul akibat orang yang bersangkutan telah

mengetahui bahwa Harimau adalah makhluk yang berbahaya.9

Sedangkan kecerdasan merupakan kekuatan atau kemampuan untuk melakukan

sesuatu. Menurut Howard Gardner kecerdasan dibagi menjadi tujuh macam yaitu

kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan musikal, kecerdasan

kinetik, kecerdasan spasial, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal.10

Selanjutnya, beberapa ahli memberikan pengetian Emotional Quotient atau

kecerdasan emosional sebagai berikut:

a. Menurut Daniel Goleman, Emotional Quotient adalah kemampuan seperti kemampuan
untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan
dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan
menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati dan
berdoa11

b. Menurut Agus Efendi, Emotional Quotient adalah jenis kecerdasan yang fokusnya
memahami, mengenali, merasakan, mengelola, dan memimpin perasaan diri sendiri dan
orang lain serta mengaplikasikannya dalam kehidupan pribadi dan sosial.12

c. Menurut Hamzah B. Uno, Emotional Quotient adalah kemamapuan mengenali perasaan
kita sendiri dan perasaan orang lain , kemampuan mengelola emosi dengan baik pada
diri sendiri, dan dalam hubungannya dengan orang lain.13

9Wirawan Sarwono, 2000, Pengantar Umum Psikologi, Jakarta: Bulan Bintang, h. 52
10Thomas R. Hoerr, 2007, Buku Kerja Multiplel Intelligence, Bandung: Mizan, h. 15
11Daniel Goleman, Op Cit., h. 45
12Agus effendi, 2005, Revolusi Kecerdasan Abad 21, Bandung: Alfabeta, h. 172
13 Hamzah B Uno, Ibid., h. 102



d. Menurut Howard Gardner, Emotional Quotient terdiri dari dua kecakapan yaitu
intrapersonal intelligence (kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertanggung
jawab atas kehidupannya sendiri) dan interpersonal intelligence (kemampuan untuk
berhubungan dengan orang lain dan sekitarnya).14

e. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, Emotional Quotient adalah perasaan-perasaan
dalam perbuatan sehari-hari, seperti perasaan senang atau tidak senang yang meliputi
setiap keadaan pada diri seseorang disertai dengan warna efektif.15

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa emotional quotient adalah

kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, memotivasi

diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam

hubungannya dengan orang lain agar mampu menjalani kehidupannya dengan baik.

2. Unsur-unsur Emotional Quotient

Daniel Goleman mengatakan bahwa emotional quotient bukan berarti memberikan

kebebasan kepada perasaan untuk berkuasa melainkan mengelola perasaan sedemikian

rupa sehingga terekspresikan secara tepat dan efektif.16 Adapun unsur-unsur  dalam

kecerdasan emosi adalah:

a. Mengenali emosi diri

Mengenali emosi diri (kesadaran diri) adalah mengetahui apa yang dirasakan pada

suatu kondisi tertentu dan mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang,

serta memiliki tolak ukur yang realitis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang

kuat17. Dalam mengenali emosi diri, perlu diketahui bahwa adanya perubahan-

perubahan pada tubuh pada saat terjadi emosi, sebab setiap emosi seseorang adalah

14Agus Nggermanto, 2008, Quantum Quotient (Kecerdasan Quantum): Cara Praktis Melejitkan IQ, EQ, dan
SQ, Bandung: Nuansa, h. 98

15 Sarlito Wirawan Sarwono, Op Cit, h. 51
16Daniel Goleman, Op Cit, h. 43
17Esthi Endah Ayuning Tyas, 2008, Cerdas Emosional dengan Musik, Yogyakarta: Arti Bumi  Intaran, h. 70



mencerminkan keadaan jiwanya yang akan tampak nyata dengan perubahan

jasmaninya18 Adapun perubahan-perubahan tubuh pada saat terjadi emosi antara lain:

a. Reaksi elektris pada kulit akan meningkat jika terpesona.
b. Peredaran darah akan bertambah cepat bila marah.
c. Denyut jantung akan bertambah cepat bila terkejut.
d. Pernafasan akan panjang jika kecewa.
e. Pupil mata membesar jika sedih atau marah.
f. Liur mongering jika takut atau tegang.
g. Buluroma berdiri jika takut.
h. Pencernaan mengalami menceret jika tegang.
i. Otot akan tegang jika ketakutan.19

b. Mengelola Emosi

Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam menangani emosinya

dengan baik sehingga berdampak positif dalam melaksanakan tugas, peka terhadap kata

hati sehingga dapat mencapai tujuan dan keinginannya.20 Kemampuan ini mencakup

kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan atau

ketersinggungan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya serta kemampuan untuk

bangkit dari perasaan-perasaan yang menekan. Orang-orang yang buruk kemampuannya

dalam mengelola emosinal mereka akan terus menerus bertarung dalam perasaan

murung, sementara mereka yang pintar dapat bangkit kembali dengan jauh lebih cepat

dari kemerosotan dan kejatuhan dalam kehidupan21

c. Memotivasi Diri Sendiri

Motivasi merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu sehingga menuntun

seseorang untuk menuju sasaran, dan membantu dalam mengambil inisiatif dan

18Triantoro & Nofrans Eka Saputra, Op. Cit., h. 11
19Wirawan Sarwono, Op Cit., h. 53
20Endah Ayuning Tyas, 2008, Cerdas Emosional dengan Musik, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, h. 70
21Daniel Goleman, Op. Cit, h. 58



bertindak secara efektif untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi22. Pengertian

lain menyebutkan bahwa motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri

seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam

memenuhi kebutuhannya. Untuk mendapatkan prestasi yang terbaik dalam kehidupan,

kita harus memiliki motivasi dalam diri kita, yang berarti memiliki ketekunan untuk

menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati, serta mempunyai

perasaan motivasi yang positif, yaitu antusianisme, gairah, optimis dan keyakinan diri.

Orang yang pandai dalam memotivasi diri, mereka cenderung jauh lebih produktif dan

efektif dalam hal apapun yang mereka kerjakan. Dalam pembelajaran motivasi

dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan prilaku

manusia, termasuk prilaku belajar.23 Motivasi belajar sangat penting dalam

pembelajaran khususnya bagi siswa dan guru. Diantaranya bagi siswa motivasi dapat

menyadarakan kedudukan pada awal belajar, proses dan hasil akhir; menginformasikan

tentang kekuatan usaha belajar, yang dibandingkan dengan teman sebaya; mengarahkan

kegiatan belajar; membesarkan semangat belajar. Sedangkan bagi guru, motivasi siswa

juga sangat penting diketahui oleh guru diantaranya motivasi dapat membangkitkan,

meningkatkan, dan memelihara semangat siswa untuk belajar sampai berhasil,

membangkitkan bila siswa tidak bersemangat, meningkatkan bila semangat belajar

siswa timbul timbul tenggelam, memelihara bila siswa yang telah kuat untuk mencapai

tujuan belajar.

d. Mengenali Emosi Orang Lain

22Endah Ayuning Tyas, Op., Cit., h. 70
23Hamzah B. Uno, 2008, Teori Motivasi dan Pengukuranaya: Analisis Bidang Pendidikan, Jakarta: Bumi

Aksara, h. 3



Kemampuan untuk mengenali emosi orang lain disebut juga empati. Empati atau

kecakapan sosial adalah kemampuan dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain,

mampu memahami prespektif mereka menyelaraskan diri dengan bermacam-macam

orang. Menurut Goleman empati merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali

orang lain atau peduli, menunjukkan kemampuan empati seseorang. Individu yang

memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang

tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan orang lain sehingga ia lebih

mampu menerima sudut pandang orang lain, peka terhadap perasaan orang lain dan

lebih mampu untuk mendengarkan orang lain. Orang-orang seperti ini cocok untuk

pekerjaan-pekerjaan keprawatan, mengajar, penjualan, dan manajemen24

Robert Rosenthal dalam penelitiannya menunjukkan bahwa orang-orang yang

mampu membaca perasaan dan isyarat non verbal lebih mampu menyesuiakan diri

secara emosional, lebih populer, lebih mudah beraul, dan lebih peka. Adapun kunci

untuk memahami perasaan orang lain adalah mampu membaca isyarat non vebal seperti,

nada bicara, gerak-gerik, ekspresio wajah, dan sebagainya.25

e. Membina Hubungan

Membina hubungan merupakan suatu keterampilan yang dapat menagani emosi

dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi

dan jaringan sosial, berinteraksi dengan menggunakan keterampilan untuk

mempengaruhi, dan menyelesaikan permasalahan dengan cermat. Keterampilan dalam

berkomunikasi merupakan kemampuan dasar dalam keberhasilan membina hubungan.

Untuk mengembangkan kemampuan membina hubungan, yang perlu kita lakukan

24 Daniel Goleman, Op Cit., h. 59
25 Ibid., h. 58



adalah memperhatikan bahasa tubuh, intonasi dan volume suara, serta kecepatan gerak

orang lain. Petunjuk-petunjuk tersebut akan memberikan informasi yang anda butuhkan

dalam menentukan perasaan mereka, sehingga tercipta keterampilan sosial.26

Orang-orang yang hebat dalam keterampilan membina hubungan ini akan

sukses dalam bidang apapun tak terkecuali bidang akademik. Orang-orang ini populer

dalam lingkungannya dan menjadi teman yang menyenangkan karena kemampuannya

berkomunikasi, ramah tamah, baik hati, hormat dan disukai orang lain dapat dijadikan

petunjuk positif untuk mengetahui bagaimana siswa mampu membina hubungan dengan

orang lain dan sejauh mana kepribadian siswa berkembang dilihat dari banyaknya

hubungan interpersonal yang dilakukannya.

3. Pandangan Islam Tentang Emotional Quotient

Mendidik anak yang cerdas secara emosional dengan kemampuan mengenali emosi

diri, mengelola emosi, memanfaatkan emosi secara produktif, empati dan kesanggupan

membina hubungan menjadi bagian dari pendidikan agama Islam. Emotional quotient di

dalam ajaran islam lebih dekat dengan ajaran mengenai akhlak. Akhlak sebagai

perangai/watak manusia tidak lahir bersama dengan kelahiran manusia, tetapi akhlak

dibentuk sepanjang hidup manusia. bahkan ketinggian akhlak di dalam Islam merupakan

jenjang tertinggi bagi manusia. Ajaran zuhud, sabar, jujur, menahan amarah, ikhlas, qonaah

dan ajaran lain dalam akhlak sejatinya adalah pendidikan untuk cerdas secara emosional.27

Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi

Muhammad adalah figur yang harus diteladani untuk membentuk akhlak manusia.

Muhammad, sejak masa kanak-kanak dan remaja, maupun setelah menjadi Rasul,

26Hamzah B. Uno, Op. Cit., h. 17
27 Hamim Thohari dan Ika Rais, 2006, Tumbuh Kembang Kecerdasan Emosi Nabi. Jakarta: Pustaka Inti, h.
33



mempunyai sebuah keistimewaan yang dewasa ini sering disebut sebagai kecerdasan

emosi. Yakni, kemampuan untuk mengendalikan emosi dirinya, maupun merasakan

perasaan orang lain dan sebagai inspirasi untuk menentukan keputusan. Pada setiap

tahapan dan fragmen kehidupan Nabi Muhammad, nyata sekali kecerdasan emosinya yang

luar biasa. Nabi Muhammad, dalam kehidupannya sarat dengan kemampuan yang cerdas

dalam mengendalikan emosi diri, serta memahami perasaan orang lain, sehingga berbagai

keputusan yang diambil menjadi begitu menggugah hati, karena merasa emosi mereka

dilibatkan. Jelas sekali, dalam diri Muhammad, terkandung kecerdasan luar biasa yang bisa

kita jadikan rujukan.28

Seperti dikutip oleh Abdul Mujib dkk, bahwa kepribadian  sebagai organisasi

dinamis dari peralatan fisik dan psikis dalam diri individu yang membentuk karakter yang

unik dalam penyesuaiannya dengan lingkungannya. Secara garis besar potensi manusia

dapat dibedakan menjadi empat bagian yaitu, al-ghariyah (naluri), al-hassiyah (inderawi),

al-aqliyah (akal) dan aldiniyah (keagamaan). Emotional quotient merupakan potensi

alghariyah, yaitu potensi yang secara etimologi berarti insting, naluri, tabiat, perangai,

kejadian laten, ciptaan dan sifat bawaan.29

Aktualisasi dari emotional quotient dapat membentuk kepribadian manusia.

Meskipun demikian dalam aktualiasasinya, emotional quotient itu juga dipengaruhi oleh

faktor keturunan dan lingkungan, sehingga tingkat emotional quotient antara manusia

sangat bervariatif. Menurut Zakiah Daradjat, insan kamil artinya manusia utuh rohani dan

28 Muhammad Fathi, Metode Nabi dalam Mendidik dan Mengajar: Konsep Pendidikan sesuai  Al-Qur’an
dan Sunnah, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, h. 22

29Abdul Mujib dan Jusuf  Mudzakir, 2001, Nuansa-nuasa Psikologi Islam, Jakarta: RajaGrafindo Persada,
hh. 47-48



jasmani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena takwanya pada

Allah Swt.30

Emotional quotient mencakup keterampilan pribadi dan sosial. Dalam rangka habl

min al-nas, seorang muslim diberi pedoman yang tercakup dalam al-Qur'an dan sunnah,

bagaimana karakter atau sifat yang harus dimiliki seorang muslim. Diantara fungsi al-

Qur’an adalah sebagai petunjuk (huda), penerang jalan hidup (bayyinat), pembeda antara

yang benar dan yang salah (furqan), penyembuh penyakit hati ( syifa’), nasihat (mau’izah)

dan sumber informasi (bayan) sehingga orang yang mengikutinya akan selamat dunia dan

akhirat.31

Adapun beberapa karakter yang dapat melihat relevansi aspek-aspek emotional

quotient menurut perspektif Islam antara lain:

a. Zuhud

Menurut bahasa zuhud berarti meninggalkan atau menghindar. Yakni

meninggalkan atau menghindar dari kesenangan duniawi yang berlebih-lebihan,

misalnya dalam hal makanan, pakaian, rumah atau kendaraan karena pengabdian kepada

Allah Swt melebihi dari segalanya. Al-Qur’an menyerukan sikap zuhud terhadap

keduniaan dan memperingatkan ketenggelaman dalam berbagai kenikmatan hidup.32

Allah berfirman dalam al-Qur’an Surat Luqman ayat 33 berikut:

….



...Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan
(pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah.

Selanjutnya Allah menegaskan dalam al-Qur’an Surat Al Hadid ayat 23 :

30Zakiah Daradjat, 2000, Ilmu Jiwa Agama, Jakarta: Bulan Bintang, h. 78
31Said Agil Husin Al Munawar, Aktualisasi Nilai-nilai Qur’ani Dalam Sistem Pendidikan  Islam, Ciputat:
PT Ciputat Press, 2005, h. 4

32Muhammad Fauqi Hajjaj, Tasawuf  Islam dan Akhlak. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal 27









(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap
apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira, terhadap apa yang
diberikan-Nya kepadamu. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang sombong lagi
membanggakan diri.

b. Sabar

Sabar adalah menahan dan mencegah jiwa dari cemas, menahan lisan dari

mengeluh yang dengannya urusan segala urusan jiwa menjadi baik.33 Hal ini banyak

ditegaskan Allah Swt dalam al-Qur’an, diantaranya adalah al-Qur’an Surat Al-Baqarah

ayat 45 berikut:





Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang

demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu',

Kemudian dijelaskan juga dalam al-Qur’an Surat Al-Ma’ariij ayat 5 berikut:


Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang indah, penuh rasa senag hati

c. Menahan Marah

Islam mengajarkan menahan marah dan segera memaafkan. Amarah memang

sangat sulit dikendalikan, sehingga Allah Swt akan memberikan cinta dan ridhaNya

kepada yang mampu mengendalikan amarahnya. Hal ini ditegaskan Allah dalam al-

Qur’an Surat Ali-Imran ayat 134 berikut:34

33Muhammad Chirzin, 2008, 40 Hiasan Mukmin, Bandung: Mizaniah, h. 287
34Ibid., 297












(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun
sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan)
orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

d. Tenggang Rasa

Tenggang rasa adalah ikut merasakan apa yang sedang dialami orang lain, dalam

hal ini saudara seiman. Allah menjelaskan dalam al-Qur’an Surat Al- Hujarat ayat 11

berikut:





















Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki
merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari
mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya,
boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri
dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk
panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah imandan Barangsiapa yang tidak
bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Selain daripada itu, Rasulullah Saw bersabda:



لِنَْفِسھِ یُِحبُّ َماِألَِخھِ یُِحبَّ َحتَّىأََحُدُكمیُْؤِمنُ الَ 
Iman salah seorang dari kalian tidak sempurna sebelum ia mencintai saudaranya

seperti ia mencintai dirinya sendiri35

e. Mengendalikan Hawa Nafsu

Hawa nafsu cenderung membawa kepada kebatilan dan keburukan. Ibnu Qayyim

Al-Jauziyah berkata, “Hendaknya mengendalikan nafsu dengan ketaatan dan takwa,

dengan begitu ia akan mendapatkan keteguhan, kekuatan, dan keluhuran. Dalam hal ini

Allah berfirman dalam al-Qur’an Surat an-Naziat ayat 40-41 berikut ini:36







40. dan Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri
dari keinginan hawa nafsunya,
41. Maka Sesungguhnya syurgalah tempat tinggal(nya).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa aspek kecerdasan emosional

(kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial) termasuk dalam

tujuan pendidikan Islam. Jadi sistem nilai dalam pendidikan Islam berpusat pada sikap

mencari ridha Allah, pengendalian hawa nafsu dan kemampuan berbuat kebajikan serta

menjauhi perbuatan jahat. Suatu sistem nilai yang menyeluruh yang tidak hanya berkaitan

dengan kehidupan pribadi dan sosial semata tetapi juga memberikan arah bagi manusia

untuk berinteraksi dengan penciptannya.37

4. Pengembangan Emotional Quotient dalam pembelajaran

35 HR. Bukhari-Muslim,Tirmidzi, dan Nasa`i
36 Muhammad Chirzin , Op Cit., h. 267
37 Said Agil Husin Al Munawar, Aktualisasi Nilai-nilai Qur’ani Dalam Sistem Pendidikan Islam, Ciputat:

PT Ciputat Press, 2005, h. 4



Lawrence E. Shapiro memaparkan berbagai pemikirannya tentang bagaimana

mengajarkan emotional quotient pada siswa. Berbagai penelitian para ahli menunjukkan

bahwa emotional quotient lebih penting bagi keberhasilan anak dibandingkan dengan

kecerdasan kognitif yang diukur melaui intelegensi quotient, dimana Emotional quotient

dapat diajarkan pada setiap tahap perkembangan siswa. Adapun saran praktis yang

diberikan untuk mengajarkan emotional quotient pada siswa adalah tentang bagaimana

membina hubungan persahabatan, bekerja dalam kelompok, berbicara dan mendengankan

secara efektif, mencapai prestasi lebih tinggi, mengatasi masalah dengan teman yang nakal,

berempati kepada sesame, mengatasi konflik, membangkitkan rasa humor, memotivasi,

menjalin kekraban dan lain-lain. Adapun pengukurannya bukan didasarkan kepintaran

seseorang anak, akantetapi melaui suatu yang disebut dengan karakteristik pribadi.38

Agar pembelajaran berlangsung optimal dan menghasilkan hasil belajar yang

maksimal ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengembangkan emotional quotient

dalam pembelajaran adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan lingkungan yang kondusif

Agar pembelajaran berlangsung optimal dan menghasilkan hasil belajar anak

didik yang maksimal lingkungan harus kondusif. Lingkungan kondusif seperti jumlah

peserta didik dalam suatu kelas tidak terlalu banyak. Letak sekolah jauh dari keramaian,

seperti dekat pasar karena suara hiruk- pikuk pasar menganggu kosentrasi pembelajaran,

kelas yang bersih dan lain–lain.39

b. Menciptakan iklim pembelajaran yang demokratis.

Secara etimologis, demokrasi berasal dari yunani yakni demos berarti rakyat dan

cratein yakni memerintah. Dilihat dari asal katanya, demokrasi berarti pemerintahan

38Hamzah B. Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara, h. 101
39 Mulyasa, 2006, Menjadi Guru Professional, Bandung: Rosda karya, h.  162



oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi

memiliki beberapa unsur penting yakni asas kemerdekaan, asas persamaan, dan asas

persaudaraan.40 Demokrasi dalam pembelajaran bertujuan untuk melahirkan komitmen

bersama bahwa pendidik dan anak didik memiliki posisi yang sedang belajar bersama

sehingga kelas menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak didik sehingga mereka

dapat leluasa dalam mengatualisasikan dirinya. Hal terpenting yang harus diperhatikan

dalam menciptakan iklim demokrasi dalam pembelajaran adalah menempatkan kelas

sebagai ruang belajar yang mendidik, memberi kepuasan tersendiri tidak lagi seperti

penjara yang banyak melakukan penindasan, siswa terkadang tidak  optimal dalam

proses pembelajaran karena ada beberapa faktor diantaranya:

a. Pola mengajar yang dijalankan oleh pendidik sangat otoriter sehingga anak didik
harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru.

b. Model pembelajaran yang membosankan hingga anak didik merasa jenuh dan tidak
memiliki semangat.

c. Pendidik tidak memberikan ruang bagi anak didik untuk menyampaikan pendapat
mengenahi persoalan dalam pelajaran yang sedang dibahas.

d. Pendidik menganggap dirinya paling pintar dan mengetahui bahan pelajaran yang
disampaikan sehingga anak didik tidak perlu berkomentar apapun.41

c. Mengembangkan sikap empati

Empati atau kecakapan sosial adalah kemampuan dapat merasakan apa yang

dirasakan orang lain. Dalam hal pembelajaran seorang pendidik harus merasakan atau

peka terhadap apa yang dirasakan oleh anak didik, misalnya jika anak didik merasa

jenuh dalam pembelajaran, hendakya pendidik bisa membuat suasana lebih ceria dan

menyenangkan sehingga anak didik dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik.

Zakiah Daradjat menyatakan “ hubungan antara siswa dan guru hendaknya
berdasarkan pengertian dan kasih saying, sehingga siswa itu hormat dan saying pada

40M. Sirozi, 2007, Politik Pendidikan, Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik.
Jakarata: Raja Grafindo Persada, h. 155

41Moh. Yamin, 2009, Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan, Jogyakarta: Diva press,  hh. 208 - 209



gurunya, bukan takut dan benci. Hubungan ini akan membantu kecintaan anak pada
pelajaran yang diberikan kepdanya sehingga menghasilkan pendidikan terbaik.42

d. Student Center (terpusat pada siswa)

Melibatkan peserta didik secara optimal dalam pembelajaran, baik secara fisik,

sosial maupun emosional adalah hal yang sangat penting agar pembelajaran dapat

optimal baik secara fisik, sosial maupun emosional. Secara fisik seperti peserta didik

disuruh mencaritemukan informasi berkaitan dengan pembelajaran, mengerjakan soal di

depan kelas. Sedangkan secara emosional anak didik saling berinteraksi dengan guru,

dan sesama teman dalam pembelajaran.43

e. Ketanggapan Guru

Dalam proses pembelajaran, berbagai tindakan kelas yang bervariasi akan terjadi

dimana guru harus merespon setiap prilaku peserta didik secara positif, dan menghindari

respon negatif. Agar pembelajaran berlangsung optimal dan menghasilkan hasil belajar

yang optimal seorang pendidik dapat menanggapi atau merespon prilaku peserta didik

apabila mereka mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal yang diberikan, dan tidak

berkata dengan kata-kata yang menyinggung perasaan mereka seperti ” mengerjakan

begitu saja tidak bisa! “. Hal itu mengakibatkan anak didik menjadi putus asa dan tidak

mau berusaha menyelesaikan soal yang diberikan. Disamping itu pendidik juga bisa

memberikan pujian (reward) ketika anak didik dapat menyelesaikan tugasnya dengan

baik dan memberi dukungan pada peserta didik jika mereka belum bisa mengerjakan

tugas dengan baik.

f. Keteladanan

42Zakiah Daradjat, Op. Cit., h. 79
43Mulyasa, Op. Cit ., h. 165



Menjadi teladan dalam menegakkan aturan dan disiplin dalam pembelajaran

sangat penting. Pendidik harus bisa menjadi teladan dalam menegakkan disiplin bukan

hanya kata-kata belaka. Karena keteladanan dapat mempengaruhi prilaku dan tindakan

peserta didik. Anak didik sekarang umumnya lebih senang melihat teladan daripada

diceramahi panjang lebar. Seorang guru harus mampu menjadi role model kepada

siswa-siswanya dalam semua sudut kehidupan.44

Buku Goleman yang lebih baru yang di tulis bersama Ricard Boyatziz dan Annie

McKee yang berjudul Primal Leadership, menggambarkan pentingnya keteladanan

dalam kepemimpinan. Mereka menyatakan bahwa emosi seseorang sangat mudah

menular. Mereka mengharapkan agar guru sebagai pemimpin di dalam lingkup kelas

dapat menularkan sikap-sikap emosi yang baik dan terarah pada perkembangan akhlak

siswa.45

Selain daripada itu, cara lain yang dapat digunakan sebagai intervensi edukatif untuk

mengembangkan emotioanal quotient adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang di

dalamnya terdapat materi yang dikembangkan oleh Daniel Goleman yang kemudian diberi

nama Self Science Curriculum, sebagaimana dipaparkan berikut ini:

1. Belajar mengembangkan kesadaran diri, caranya adalah mengamati sendiri dan
mengenali perasaan sendiri dengan berusaha membuka diri

2. Belajar mengambil keputusan pribadi melalui pencermatan terhadap tindakan-tindakan
dan akibat-akibat terhadap suatu keputusan, pikiran atau perasaan.

3. Belajar mengelolah perasaan dengan cara memantau pembicaraan sendiri untuk
menangkap pesan-pesan negatif yang ada di dalamnya, menemukan cara-cara untuk
menangani rasa takut, cemas, amarah dan kesedihan.

4. Belajar menangani stress dengan cara mempelajari pentingnya berolahraga, perenungan
yang terarah dan relaksasi.

44 Abuyah Ashaari Muhammad At Tamimi, Sistem Pendidikan Melahirkan Pribadi Agung, Jakarta: Media
Ikhwan, h. 130

45 Charles C. Manz, Emotional Discipline, 5 langkah Menata Emosi Untuk Merasa Lebih Baik Setiap Hari,
Jakarta: PT. Gremedia Pustaka Utama, h. 65



5. Belajar berempati, yaitu dengan memahami perasaan dan masalah orang lain, berfikir
dengan sudut pandang orang lain, dan menghargai perbedaan perasaan orang lain
terhadap sesuatu.

6. Belajar berkomunikasi, yaitu belajar menjadi pendengar dan penanya yang baik,
berbicara sopan dan tidak mengumpat.

7. Belajar mengembangkan pemahaman dengan cara mengidentifikasi pola-pola
kehidupan emosional dan reaksi-reaksinya pada diri dan orang lain.

8. Belajar menerima diri sendiri melalui cara merasa bangga dan memandang diri sendiri
dari sisi positif dengan mengenali kekuatan dan kelemahan diri, serta mampu belajar
mentertawakan diri sendiri.

9. Belajar mengembangkan ketegasan yaitu melaui cara mengungkapkan  keprihatinan
tanpa rasa marah atau berdiam diri.

10. Mempelajari dinamika kelompok dengan cara bekerja sama, memahami kapan dan
bagaimana memimpin, serta memahami kapan harus mengikuti.46

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan agar pengembangan emotional quotient pada

pembelajaran agar berjalan dengan baik adalah:

1. Hindari kritik yang berlebihan, komentar yang menghina, atau mengolok-olok
2. Lebih banyak menggunakan pujian dan kurangi hanya melihat kesalahan siswa dengan

memperhatikan sikap anak yang positif
3. Mengembangkan pengenalan mendalam terhadap kehidupan siswa sehari-hari
4. Menghormati keinginan siswa
5. Bersikap jujur pada siswa terutama mengungkapkan perasaan sendiri47

Meskipun emotional quotient merupakan karakteristik perorangan, diakhir abad ke-

19 muncul upaya-upaya yang serius untuk mengukur penerapan kecerdasan emosional ini

secara formal. Emotional quotient ini bisa diukur, namun akan banyak hambatan untuk

dapat mengukurnya. Secara sederhana, seseorang dapat menilai pribadi orang lain dengan

hasil baik atau buruk, berhasil atau gagal.48 Ini adalah konsep pemikiran awal bahwa

kecerdasan emosional itu dapat di ukur melalui penerapan berbagai kondisi-kondisi emosi

sebagai dasar penerapan emotional quotient oleh seorang guru, yaitu:

a. Mengembangkan kemampuan intelegensi dengan menambah bacaan
b. Bersikap asersif

46 Mohammad Ali & Mohammad Asrori, 2008, Psikologi Remaja, Jakarta: Bumi Aksara, h. 74
47 Aflinar Aziz, 2003, Psikologi Pendidikan, Jakarta:Rineka Cipta, h. 34
48 Martin McCormack, 2006, Ukurlah EQ Anda: Tes Mandiri Mengukur dan Meningkatkan Kecerdasan
Emosional, Jakarta: Prestasi Pustakarya, h. 13



c. Mengambil tindakan yang otentik
d. Mampu menghibur diri
e. Menyampaikan keluhan dengan strategis
f. Dapat bernegosiasi
g. Menerima keritik
h. Mampu mengembangkan rasa humor
i. Menuntaskan yang belum tuntas
j. Mampu menyederhanakan bahasa
k. Bergaul dengan semua siswa
l. Berkomunikasi secara bertanggungjawab
m. Pelajari keterampilan baru
n. Bersikap ulet
o. Menghormati semua siswa49

Teori-teori yang dipaparkan di atas adalah langkah awal peneliti untuk menemukan

jawaban atas permaslahan yang akan di cari, yaitu impelementasi emotional quotient guru

yang merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dikembangkan.

C. Penelitian Yang Relevan

1. Syafrizon meneliti tentang upaya guru pendidikan agama Islam membina kecerdasan

emosional dengan pendekatan pendidikan agama Islam di Madrasah Shanawiyah Negeri

Kampar. Hasilnya adalah pembinaan kecerdasan emosional terhadap siswa cukup baik

dengan nilai 73,59 % didapat dari angket.50

2. Amalia Sawitri Wahyuningsih meneliti tentang hubungan kecerdasan emosional dengan

prestasi belajar di SMU Lab Scholl Jakarta Timur. Hasilnya terbukti adanya hubungan

antara kecerdasan emosional dengan prestasi belajar siswa di SMU itu.

D. Konsep Operasional

Operasionalisasi merupakan variabel yang digunakan dalam rangka memberikan

batasan terhadap konsep teoritis. Konsep operasional ini sangat diperlukan untuk menghindari

49 Jeanne Anne Craig, 2004, Bukan Seberapa Cerdas Diri Anda, Tetapi Bagaimana Anda Cerdas, Batam:
Interaksara, h. 6-8
50 Syafrizon, Upaya Guru Pendidikan Agama Islam membina Kecerdasan Emosional Siswa dengan
Pendekatan Pendidikan Agama Islam di MTs Negeri Kampar, Skripsi, Pekanbaru, Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan UIN Suska Riau, 2006



kesalah fahaman dalam penelitian ini. Seperti yang telah dikemukakan diawal, bahwa

penelitian ini berkenaan dengan implementasi emotional quotient pada pembelajaran

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Pekanbaru, maka dari itu

penelitian ini membutuhkan data-data dilapangan guna menjawab permasalahan tersebut

dengan membuat beberapa indikator berikut ini:

1. Guru mepersiapkan Rencana Rancangan Pembelajaran (RPP) sebagai bentuk rasa

tangggungjawab

2. Guru datang tepat waktu sebagai bentuk teladan kedisiplinan

3. Guru memiliki suara yang jelas untuk dapat memberikan kemudahan pada siswa

memahami materi yang disampaikan guru

4. Guru bersikap peduli kepada siswa

5. Guru menyambut siswa dengan kebahagiaan yaitu dengan wajah berseri

6. Guru bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran

7. Guru mengembangkan rasa humor pada pembelajaran untuk mengendalikan ketegangan

8. Guru mengaprisiasi siswa yang aktif

9. Guru memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar

10. Guru memberikan motivasi kepada siswa yang tidak bersemangat dalam belajar

11. Guru menegur siswa yang bersalah dengan cara yang baik

12. Guru dapat menerima kritik siswa

13. Guru membuka kesempatan pada siswa untuk mengekspresikan dirinya terhadap jalannya

pembelajaran melalui diskusi

14. Guru mencontohkan keterampilan mengkomunikasikan perasaan siswa dengan baik.

15. Guru menanggapi perasaan siswa

16. Guru melatih siswa mengendalikan diri

17. Guru mengajak siswa untuk saling menghargai

18. Guru mengajak siswa untuk peduli terhadap teman sekelas

19. Guru bersabar dalam mengelolah kelas dalam setiap situasi

20. Guru menutup pembelajaran dengan doa


