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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Deskripsi Teori 

A. Kecerdasan Emosional 

Intelegensi (kecerdasan) berasal dari kata latin “intelligere”  yang berarti 

menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Dalam bahasa Arab, intelegensi 

disebut dengan ad-dzaka yang berarti pemahaman, kecepatan, dan kesempurnaan 

sesuatu. Dalam arti, kemampuan (al-qudrah) dalam memahami sesuatu secara cepat 

dan sempurna. 

Intelegensi sering diartikan dengan kecerdasan. Istilah “cerdas” sendiri sudah 

lazim dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bila seseorang tahu banyak hal, 

mampu belajar cepat, serta berulang kali dapat memilih tindakan yang efektif dalam 

situasi yang rumit, maka disimpulkan bahwa ia orang yang cerdas. Meski fenomena 

yang dipelajari sama, namun para psikologi yang mempelajari intelegensi 

memberikan pengertian  yang berbeda-beda.1 

Defenisi emosi dirumuskan secara bervariasi oleh para psikolog, dengan 

orientasi teoritis yang berbeda-beda. William James dalam Nyayu Khodijah, 

mendefinisikan emosi sebagai keadaan budi rohani yang menampakkan dirinya 

dengan suatu perubahan yang jelas pada tubuh. Goleman dalam Nyayu Khodijah, 

mendefinisikan emosi sebagai suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian 

kecenderungan untuk bertindak. Emosi biasanya dibangkitkan oleh peristiwa 

                                                           
1
 Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan,( Palembang: Grafika telindo Press, 2011), hlm. 89 
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eksternal dan reaksi emosional yang ditunjukkan pada peristiwa tersebut. Emosi juga 

kadang-kadang dibangkitkan oleh motivasi, sehingga antara emosi dan motivasi 

terjadi hubungan interaktif. Pengalaman menunjukkan bahwa apabila kita 

termotivasi, maka kita akan terstimulasi secara emosional. Suatu keinginan besar 

untuk melarikan diri selalu disertai dengan rasa ketakutan. Suatu gerakan untuk 

menyerang dan menghancurkan, selalu disertai dengan kemarahan. 

Emosi sering kali disamakan dengan perasaan, namun keduanya dapat 

dibedakan. Emosi bersifat lebih intens dibandingkan dengan perasaan, sehingga 

perubahan jasmaniah yang ditimbulkan oleh emosi lebih jelas dibandingkan perasaan. 

Aspek-aspek emosi mencakup: (a) perasaan subjektif, (b) dasar fisiologis perasaan 

emosional, (c) pengaruh emosi terhadap persepsi, berfikir dan berprilaku, (d) 

kelengkapan motivasional tertentu, dan (e) cara emosi ditunjukkan dalam bahasa, 

ekspresi wajah, dan gesture.2 

Fungsi emosi bagi manusia, tidak hanya berfungsi untuk survival atau sekedar 

untuk mempertahankan diri, seperti pada hewan. Emosi juga berfungsi sebagai energi 

atau pembangkit untuk memberikan kegairahan dalam kehidupan manusia. Selain itu, 

emosi juga merupakan pembawa pesan. Sebagai sarana untuk mempertahan hidup, 

emosi memberikan kekuatan pada manusia untuk membela dan mempertahankan diri 

terhadap adanya gangguan atau rintangan. Adanya perasaan cinta, sayang, cemburu, 

marah atau benci, membuat manusia dapat menikmati hidup dalam kebersamaan 

dengan manusia lainnya.  

                                                           
2
Ibid. hlm. 137-138 
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Sebagai pembangakit energi, emosi positif seperti cinta dan sayang 

memberikan pada kita semangat untuk hidup. Sebaliknya emosi yang negatif, seperti 

sedih dan benci, membuat kita merasakan hari-hari yang suram dan tidak ada gairah 

untuk hidup. Sebagai pembawa pesan, emosi memberitahukan kita bagaimana 

keadaan orang-orang yang berada disekitar kita, terutama orang-orang yang kita 

cintai dan sayangi, sehingga kita dapat memahami dan melakukan sesuatu yang tepat 

dengan kondisi tersebut. Bayangkan, jika tidak ada emosi, kita tidak tau bahwa teman 

sekelas kita sedang bersedih karena baru ditinggal mati oleh orang tuanya , mungkin 

kita akan tertawa-tawa bahagia, sehingga dapat membuat teman kita merasa anda 

tidak bersikap empati terhadapnya.3  

Kecerdasan emosional pertama kali dilontarkan tahun 1990 oleh Peter Salovy 

dari Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire. Namun 

istilah EQ menyebar ke berbagai penjuru dunia setelah terbitnya buku best seller 

karya Daniel Goleman, Emotional Intelegence tahun 1995, kemudian meluncurkan 

berbagai jenis buku yang berkarakter hampir sama dalam berbagai bentuk kebutuhan. 

Beberapa penelitian ilmiah belakangan ini memunculkan  istilah Emotional 

Intellegence yang kemudian lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Emotional 

Quotients (EQ). Namun, pakar yang mempopulerkan kecerdasan emosional 

memyatakan kecerdasan tersebut dengan istilah EI. Selanjutnnya kecerdasan 

emosional dalam disertasi ini menggunakan EI. Ketertarikan banyak orang pada 

kecerdasan emosional memang dimulai dari peranannya dalam membesarkan dan 

                                                           
3
 Ibid, hlm. 138-139 
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mendidik anak-anak, tetapi selanjutnya orang menyadari pentingnya konsep ini, baik 

dilapangan  kerja maupun di hampir semua tempat lain yang mengharuskan manusia 

saling berhubungan termasuk dalam belajar.4 

Kecerdasan emosional, secara sederhananya adalah kepekaan mengenali 

emosi dan mengelola perasaan sendiri dan orang lain. Dan kepekan dalam mengelola 

perasaan-perasaan ini kemudian menjadi kerangka dalam berprilaku, bersosialisasi 

atau mengambil keputusan yang tepat. Setiap orang yang terus mengasah kepekaan 

emosinya dalam berinteraksi, akan lebih mudah meraih kesuksesan dan kebahagian, 

karena kemampuannya untuk memotivasi dan menguasai diri, serta menjaga dan 

mempertahankan level harapan dan optimismenya dalam menghadapi segala hal yang 

terjadi.5 

Menurut Cooper dan Sawaf dalam Enung Fatimah, mengatakatan bahwa 

kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan, memahami dan secara selektif 

menerapkan daya  dan kepekaan emosi sebagai sumber energi dan pengaruh yang 

manusiawi. Kecerdasan emosi menuntut pemilikan perasaan, untuk belajar mengakui, 

menghargai perasaan pada diri dan orang lain serta menanggapinya dengan tepat, 

menerapkan secara efektif energi emosi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya 

Howes dan Herald dalam Enung Fatimah, mengatakan bahwa pada intinya kecerdasan 

emosional merupakan komponen yang membuat seseorang menjadi pintar 

menggunakan emosi. Lebih lanjut dikatakan bahwa emosi manusia berada diwilayah 

                                                           
4
 Darmansyah. Strategi Pembelajaran Menyenangkan dengan Humor (Jakarta: Bumi Aksara, 

2010), hlm. 122 
5
 Dani Ronnie, Guru Cerdas, (Palembang: ALTI Publishing,2011), hlm. 84 
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dari perasaan lubuk hati, naluri yang tersembunyi, dan sensasi emosi yang apabila 

diakui dan dihormati, kecerdasan emosional menyediakan pemahaman  yang lebih 

mendalam dan lebih utuh tentang diri sendiri dan orang lain.6 

Dari beberapa pendapat diatas, dapatlah dikatakan bahwa kecerdasan 

emosional menuntut diri untuk belajar mengakui dan menghargai perasaan diri 

sendiri dan orang lain dan menanggapinya dengan tepat, menerapkan dengan efektif 

energi emosi dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. Unsur penting kecerdasan 

emosional terdiri dari: kecakapan pribadi (mengelola diri sendiri); kecakapan sosial 

(menangani suatu hubungan), keterampilan sosial (kepandaian menggugah tanggapan 

yang dikehendaki pada orang lain). Kecerdasan emosional bukan merupakan lawan 

kecerdasan intelektual yang biasa dikenal dengan IQ, namun keduanya berinteraksi 

secar dinamis. Pada kenyataannya, perlu diakui juga bahwa kecerdasan emosional 

memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan disekolah, tempat 

kerja, dan dalam berkomunikasi  di lingkungan masyarakat.7 

B. Wilayah Kecerdasan Emosional 

 Goleman dalam Enung Fatimah, mengungkapkan lima wilayah kecerdasan 

emosional yang dapat menjadi pedoman bagi induvidu untuk mencapai kesuksesan 

dalam kehidupan sehari-hari, hal ini sangat berguna bagi seorang guru dalam 

memahami wilayah kecerdasan emosional, karena hal ini sangat membantu dalam 

dunia pendidikan. Diantaranya adalah:8 

                                                           
6
 Enung Fatimah, Psikologi Perkembangan, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.115 

7
 Ibid, hlm. 115 

8
 Ibid, hlm. 116-117 
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a. Mengenali Emosi Diri 

     Kesadaran diri dalam mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi 

merupakan dasar kecerdasan emosional. Pada tahap ini diperlukan adanya 

pemantauan persaan dari waktu ke waktu agar timbul wawasan psikologi dan 

pemahaman tentang diri. Ketidakmampuan untuk mencermati perasaan yang 

sesungguhnya membuat diri berada dalam kekuasaan perasaan sihingga tidak peka 

akan perasaan yang sesungguhnya yang berakibat buruk bagi pengambilan keputusan 

dalam masalah. 

b. Mengelola Emosi 

  Mengelola emosi berarti menangani perasaan agar terungkap dengan tepat. 

Hal ini merupakan kecakapan yang sangat bergantung pada kesadaran diri. Emosi 

dikatakan berhasil dikelola apabila mampu menghibur diri ketika ditimpa kesedihan, 

dapat melepas kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan dan bangkit kembali 

dengan cepat. Sebaliknya, orang buruk kemampuannya dalam mengelola emosi akan 

terus-menerus bertarung melawan perasaan murung atau melarikan diri pada hal-hal 

yang negatif yang merugikan dirinya sendiri. 

c. Memotivasi Diri 

 Kemampuan seseorang memotivasi diri dapat ditelusuri melalui hal-hal 

berikut: a) cara mengendalikan dorongan hati; b) derajad kecemasan yang 

berpengaruh terhadap unjuk kerja seseorang; c) kekuatan berfikir positif; d) 

optimisme dan e) keadaan flow (mengikuti aliran), yaitu keadaan ketika perhatian 

seseorang sepenuhnya tercurah ke dalam apa yang sedang terjadi, pekerjaannya hanya 



27 

 

 

terfokus pada satu objek. Dengan kemampuan memotivasi diri, seseorang cenderung 

memiliki pandangan yang positif dalam menilai segala sesuatu yang terjadi dalam 

dirinya. 

d. Mengenali Emosi Diri 

 Empati atau mengenal emosi orang lain dibangun berdasarkan kesadaran diri. 

Jika seseorang terbuka pada emosi sendiri, ia akan terampil membaca perasaan orang 

lain. Sebaliknya, apabila seseorang tidak mampu menyesuaikan diri dengan emosinya 

sendiri, ia tidak akan mampu menghormati perasaan orang lain. 

Membina hubungan dengan orang lain 

 Seni dalam membina hubungan dengan orang lain merupakan keterampilan 

sosial yang mendukung keberhasilan dalam pergaulan dengan orang lain. Tanpa 

memiliki keterampilan, seseorang akan mengalami kesulitan dalam pergaulan sosial. 

Tidak dimilikinya keterampilan-keterampilan semacam ini menyababkan seringkali 

dianggap angkuh, mengganggu, atau tidak berperasaan. 

Tingkat IQ atau kecerdasan intelektual atau kecerdasan otak seseorang 

umumnya tetap, sedangkan  EQ (kecerdasan emosional) dapat terus menerus 

ditingkatkan. Hal ini didukung oleh pendapat pakar seorang EQ, Daniel Goleman 

dalam Enung Fatimah sebagai berikut: dalam peningkatan inilah kecerdasan emosi 

sangat berbeda dengan IQ, yang umumnya hampir tidak berubah selama kita hidup. 

Bila kemampuan murni kognitif tidak berubah, kecakapan emosi dapat dipelajari 

kapan saja.tidak peduli orang yang tidak peka, pemalu, pemarah, kikuk, atau sulit 
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bergaul dengan orang lain, dengan memotivasi dan usaha yang benar kita dapat 

mempelajari dan menguasai kecakapan emosi.  

Kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara 

efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, 

koneksi, dan pengaruh manusia. Emosi adalah bahan bakar yang tidak tergantikan 

bagi otak agar mampu melakukan penalaran yang tinggi. Emosi menyalurkan 

kreativitas, kaloborasi, inisiatif, dan transformasi; sedangkan penaran logis berfungsi 

mengatasi dorongan-dorongan yang keliruan menyelaraskan dengan proses, dan 

teknologi dengan sentuhan manusiawi. Emosi juga salah satu kekuatan penggerak: 

bukti-bukti menunjukkan bahwa nilai-nilai dan watak dasar seseorang dalam hidup 

ini tidak berakar pada IQ tetapi pada kemampuan emosional. Dalam Islam hal-hal 

yang berhubungan dengan kecakapan emosi seperti konsistensi (Istiqomah), 

kerendahan hati (tawadlu), berusaha dan berserah diri (tawakal), ketulusan hati 

(keikhlasan), totalitas (kaffah), keseimbangan (tawazun), integritas dan 

penyempurnaan (ihsan), semua itu dinamakan akhlakul karimah. Dalam kecerdasan 

emosi, hal-hal tersebut adalah yang dapat dijadiakan sebagai tolak ukur kecerdasan 

emosi/EQ, seperti integritas, komitmen, konsistensi, totalitas. Oleh karena itu bahwa 

kecerdasan emosional sebenarnya adalah akhlak di dalam agama Islam, dimana hal 

itu telah diajarkan oleh rasullulah seribu empat ratus tahun yang lalu jauh sebelum 

konsep EQ diperkenalkan saat ini sebagai sesuatu yang lebih penting dari IQ.  

 Robert K. Cooper, Ph.D. dan Ayman Sawaf dalam Ary Ginanjar, memberikan 

suatu metode untuk meningkatkan kecerdasan emosi yaitu: a) meluangkan waktu dua 
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atau tiga menit dan bangun lima menit lebih awal daripada biasanya, b) duduklah 

dengan tenang, pasang telinga dan hati anda, keluarlah dari pikiran anda dan 

masuklah kedalam hati, yang penting disini menulis apa yang anda rasakan.menurut 

pengamatan Cooper dan Sawaf bahwa cara ini langsung akan membawanya 

kepermukaan sehingga anda dapat menggunakannya secara selektif. Menurut para 

peneliti, pengalaman itu dapat lebih banyak memberi makna pada hari-hari panjang 

anda dan kehidupan anda secara umum. Terlepas dari metode yang dikemukan 

tersebut, tujuan utama metode tersebut adalah untuk masuk ke dalam hari dan keluar 

dari pikiran anda. Begitupun makna sholat khusuk yang sebenarnya adalah untuk 

menyelami hati yang terdalam dan untuk menemukan sifat-sifat Ilahiyah yang luhur 

yang berada didasar hati dan mengangkat kepermukaan.9  

C. Pengertian Guru 

a. Pengertian guru  

Secara terminologi, guru sering disebut pendidik. Dalam bahasa Arab, ada 

beberapa kata yang menunjukkan profesi ini, seperti mudarris, mu’alim, murabbi dan 

mu’addib, yang meski memilikin makna yang sama, namun masing-masing 

mempunyai karakteristik yang berbeda. Disamping kata-kata tersebut, juga digunakan 

kata ustadz  atau syaikh. Penyebutan ini tidak terlepas dari rekomendasi konferensi 

pendidikan Internasional di Makkah pada tahun 1977, yang antara lain 

merekomendasikan bahwa pengertian  pendidikan mencakup tiga pengertian, yaitu 

                                                           
9
 Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosional dan 

Spiritual  ESQ Emotional Spiritual Quotient Berdasarkan 6 rukun Iman dan 5 Rukun 
Islam. (Jakarta: Arga, 2001). hlm. 199-200 
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tarbiyah, ta’lim dan ta’dib. Maka pengertian guru atau pendidik mencakup  mu’alim, 

murabbi dan mu’addib.10 

 Pengertian murabbi mengisyaratkan bahwa guru adalah orang yang memiliki 

sifat Rabbani, artinya orang yang bijaksana, bertanggung jawab, berkasih sayang 

terhadap siswa dan mempunyai pengetahuan tentang Rabb. Dalam pengertian 

mu’allim, ia mengandung arti bahwa guru adalah orang berilmu yang tidak hanya 

menguasai ilmu secara teori tetapi mempunyai  komitmen yang tinggi dalam 

mengembangkan ilmu yang dimilikinya. Sedangkan dalam konsep ta’dib, terkadang 

pengertian  integrasi antara ilmu dan amal sekaligus. 

 Secara terminologis, guru sering diartikan sebagai orang yang bertanggung 

jawab terhadap perkembangan siswa dengan mengupayakan perkembangan seluruh 

potensi siswa, baik potensi kognitif, potensi afektif, maupun psikomotorik. Guru juga 

berarti orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada siswa 

dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, 

maupun berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah, dan 

mampu sabagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individual yang mandiri.11 Dari 

berbagai pengertian guru di atas dapat disimpulkan bahwa guru adalah orang dewasa 

yang mempunyai tanggung jawab terhadap anak didiknya dalam menuntut ilmu 

pengatahuan dan guru juga bertanggung jawab supaya akhlak siswa yang diajarnya 

menjadi lebih baik lagi. 

                                                           
10 Chaerul Rochman  dkk.,  Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru (Bandung: Nuansa 

Cendekia, 2011). hlm. 23-24 
11

  Ibid, hlm. 23-24 
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D.  Peran Guru dalam Pembelajaran 

 Semua orang yakin bahwa guru memiliki andil yang sangat besar terhadap 

keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dala membantu 

perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. 

Keyakinan ini muncul karena manusia makhluk lemah, yang dalam 

perkembangannya senantiasa membutuhkan orang lain, sajak lahir bahkan pada saat 

meninggal. Semua itu menunjukkan bahwa setiap orang membutuhkan orang lain 

dalam perkembagannya, demikian halnya peserta didik, ketika orang tua 

mendaftarkan anaknya ke sekolah pada saat itu juga ia menaruh harapan terhadap 

guru, agar anaknya dapat berkembang secara optimal . 

 Guru juga harus berpacu dalam pembelajaran, dengan memberikan 

kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik, agar dapat mengembangkan potensinya 

secara optimal. Dalam hal ini guru harus kreaktif, professional dan menyenangkan 

dengan memposisikan diri sebagai berikut:12 

1. Orang tua yang penuh kasih sayang pada peserta didiknya. 

2. Teman, tempat mengadu, dan mengutarakan perasaan bagi para perserta didik. 

3. Fasilisator yang selalu memberikan kemudahan, dan melayani peseta didik sesuai 

minat, kemampuan, dan bakatnya. 

4. Memberikan sumbangan pemikiran kepada orang tua untuk dapat mengetahui 

permasalahan yang dihadapi anak dan memberikan saran pemecahan terhadap masalh 

tersebut. 

                                                           
12

 Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 35-36 
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5. Memupuk rasa percaya diri, berani dan bertanggung jawab. 

6. Membiasakan peserta didik untuk saling berhubungan dengan orang lain secara 

wajar. 

7. Mengembangkan proses sosialisasi  yang wajar antara peserta didik, orang lain dan 

lingkungannya.  

8. Mengembangkan kreativitas. 

9. Menjadi pembantu ketika diperlukan. 

Untuk memenuhi tuntutan di atas, guru harus mampu memaknai 

pembelajaran, serta menjadikan pembelajaran sebagai ajang pembentukan 

kompetensi dan perbaikan kualitas pribadi peserta didik. Untuk kepentingan tersebut, 

dengan memperharikan kajian Pullias dan Young, Manan serta Yelon dan Weinstein 

dalam Mulyasa, setidaknya ada beberapa peran guru dalam pembelajaran. 

Diantaranya adalah:13 

a. Guru sebagai Pendidik 

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan indentifikasi bagi 

peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu guru harus memiliki standar 

kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan 

displin. 

b. Guru sebagai Pengajar 

Sejak adanya kehidupan, sejak itu pula guru telah melaksanakan 

pembelajaran, dan memang hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawabnya 

                                                           
13

 Ibid, hlm. 37-61 
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yang pertama dan utama.guru membantu peserta didik yang  sedang berkembang 

untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan 

memahami materi standar yang dipelajari. 

Berkembangnya tekonologi khususnya teknologi informasi yang begitu pesat 

perkembangannya, belum mampu menggantikan peran seorang guru terutama sebagai 

pengajar. Teknologi digunakan untuk peran pembantu pembelajaran saja. Tetapi tidak 

dapat menggantikan peran seorang guru sebagai pengajar. 

c.  Guru sebagai Pembimbing 

Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan, yang berdasarkan 

pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. 

Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak hanya menyangkut  fisik tetapi juga perjalanan 

mental, emosional, kreativitas, moral, dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks. 

Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuan yang jelas, menetapkan waktu 

perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk 

perjalanan, serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

peserta didik. Sebagai pembimbing, guru memiliki  berbagai hak dan tanggung jawab 

dalam setiap perjalanan yang direncanakan dan dilaksanakannya. Istilah perjalanan 

merupakan suatu proses belajar, baik dalam kelas maupun di luar kelas yang 

mencakup seluruh kehidupan. Analogi perjalanan itu sendiri merupakan 

pengembangan setiap aspek yang terlibat dalam proses pmbelajaran. Sebagai 

pembimbing guru mempunyai hak sepenuhnya untuk mengarahkan peserta didiknya. 
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d.  Guru sebagai Pelatih 

Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan, baik 

intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih. 

Hal ini lebih ditekankan lagi dalam kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi, 

karena tanpa latihan seorang peserta didik tidak akan mampu menunjukkan 

penguasaan kompetensi dasar, dan tidak  akan mahir dalam berbagai keterampilan 

yang dikembangkan sesuai dengan materi standar. Oleh karena itu, guru harus 

berperan sebagai pelatih, yang bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan 

kompetensi dasar, sesuai dengan potensi masing-masing. 

e. Guru sebagai Penasihat 

Guru adalah seorang penasihat bagi persrta didik, bahkan bagi orang tua, 

meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasihat dan dalam 

beberapa hal tidak dapat berharap untuk menasihati orang. Agar guru dapat 

menyadari perannya sebagai orang kepercayaan, dan penasehat secara lebih 

mendalam, ia harus memahami psikologi kepribadian dan ilmu kesehatan mental. 

Pendekatan psikologis dan kesehatan mental akan banyak menolong guru dalam 

menjalankan fungsinya sebagai penasihat, yang telah banyak dikenal bahwa ia 

banyak membantu peserta didik untuk dapat membuat keputusan sendiri. Dalam hal 

ini guru harus lebih memahami karakteristik siswanya. Agar lebih mudah 

memberikan nasihat kepada anak didiknya. Guru harus memberikan nasihat-nasihat 

yang dapat memberikan motivasi terhadap siswanya. 
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f. Guru sebagai Pribadi 

Sebagai individu yang berhubungan lansung dalam pendidikan, guru harus 

memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik. Tuntutan akan 

kepribadian sebagai pendidik kadang-kadang dirasakan lebih berat dibanding profesi 

lainnya. Ungkapan yang sering dikemukakan adalah bahwa”guru bisa digugu dan 

ditiru”. Digugu maksudnya bahwa pesan-pesan yang disampaikan guru bisa 

dipercaya untuk dilaksanakan dan pola hidupnya bisa ditiru atau dilteladani. Ujian 

berat bagi guru dalam hal kepribadian ini adalah rangsangan yang memancing emosi. 

Kestabilan emosi sangat diperlukan, namun tidak semua orang mampu menahan 

emosi terhadap rangsangan yang menyinggung perasaan, dan memang diakui bahwa 

setiap orang mempunyai tempramen yang berbeda-beda dengan orang lain. Untuk 

keprluan tersebut, upaya dalam membentuk latihan mental sendiri sangat berguna. 

Sebagai pribadi yang hidup ditengah-tengah masyarakat, guru juga perlu 

memiliki kemampuan untuk berbaur dengan masyarakat melalui kemampuannya, 

antara lain kegiatan pengajian. Keluwesan bergaul harus dimiliki, sebab kalau tidak 

pergaulannya akan menjadi kaku dan berakibat yang bersangkutan kurang bisa 

diterima oleh masyarakat. 

g.  Guru sebagai pendorong kreativitas 

Kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran, dan guru 

dituntut untuk merekomendasikan dan menunjukkan proses kreativitas tersebut. 

Kreativitas merupakan suatu yang bersifat universal dan merupakan ciri aspek dunia 

kehidupan disekitar kita. Kreativitas ditandai oleh adanya kegiatan menciptakan 
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sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan dilakukan oleh seseorang atau adanya 

kecendrungan untuk menciptakan sesuatu. Akibat dari fungsi ini, guru senantiasa 

berusaha untuk menemukan cara yang lebih baik dalam melayani perseta didik, 

sehingga peserta didik akan menilainya bahwa ia memang kreaktif dan tidak 

melakukan sesuatu secara rutin saja. Kreativitas menunjukkkan bahwa apa yang akan 

dikerjakan oleh guru sekarang lebih baik dari yang telah dikerjakannya sebelumnya 

dan apa yang dikerjakannya di masa mendatang lebih baik dari sekarang. 

h. Guru sebagai Evaluator 

Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks, 

karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variabel lain yang 

mempunyai arti apabila hubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat 

dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Sebagai suatu proses, penilaian dilaksanakan 

dengan prinsip-prinsip dan teknik yang sesuai, mungkin tes atau nontes. Teknik 

apapun yang dipilih, penilaian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, yang 

meliputi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut.  

Selain menilai hasil belajar peserta didik, guru harus pula menilai dirinya 

sendiri, baik sebagai perencana, pelaksana, maupun penilai program pembelajaran. 

Oleh karena itu, dia harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang penilaian 

program sebagaimana memahami penilaian hasil belajar. Sebagai perancang dan 

pelaksana program, dia memerlukan balikan tentang efektifitas programnya agar bisa 

menentukan apakah program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan sebaik-
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baiknya. Perlu diingat bahwa penilaian bukan merupakan tujuan, melainkan alat 

untuk mencapai tujuan.  

Dari berbagai penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa kecerdasan emosional 

guru adalah kepekaan seorang guru dalam mengenali emosi dan mengelola perasaan 

sendiri dan orang lain dalam hal ini adalah peserta didiknya. Dan kepekan dalam 

mengelola perasaan-perasaan ini kemudian menjadi kerangka dalam berprilaku, 

bersosialisasi atau mengambil keputusan yang tepat. Kecerdasan emosi seorang guru 

sangat berpengaruh terhadap pembelajaran yang diberikannya. Semakin cerdas guru 

mengelola emosinya semakin mudah pula siswa untuk menyerap pelajaran yang 

diberikan oleh seorang guru tersebut. Dan suasana pembelajaran akan menyenangkan 

dan siswa akan terasa nyaman belajar dengan guru tersebut. Serta ilmu yang akan 

diajarkan oleh guru akan mudah diserap oleh anak didiknya. 

E. Pengertian Akhlak Siswa 

            Kata akhlak berasal dari bahasa Arab “Khuluq”, jamaknya “Khuluqun” 

menurut lughat diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. 

Akhlak ialah daya kekuatan yang tertanam dalam jiwa dan mendorong perbuatan-

perbuatan spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Jadi akhlak merupakan 

sikap melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku 

dan perbuatan.  

 Selain istilah akhlak lazim juga dipergunakan istilah etika, perkataan ini 

berasal dari bahasa Yunani, “Ethes” yang berarti adat kebiasaan. Dalam pelajaran 
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filsafat, etika merupakan cabang dari ilmu filsafat. Mengenai hal ini para ahli 

memberikan pengertian yang berbeda-beda antara lain: 

1. Etika ialah ilmu tentang tingkah laku manusia dan tentang tindakan moral 

yang betul. 

2. Bagian filsafat yang memperkembangkan teori tentang tindakan, diarahkan 

pada makna tindakan yang dilakukan manusia. 

3. Ilmu tentang filsafat moral, tindakan mengenai fakta yang dilakukan manusia 

4. Ilmu tentang moral atau prinsip-prinsip tentang kelakuan manusia. 

 Pada dasarnya, tujuan pokok akhlak adalah agar setiap muslim berbudi 

pekerti, bertingkah laku, berperangai beradat istiadat yang baik sesuai dengan ajaran 

islam dan Rasulnya. Ajaran Islam tentang akhlak itu sangat indah, mulai dari cara kita 

menghormati orang tua tetangga, orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, 

menghormati antar sesama manusia serta bisa menempatkan diri dimanapun kita 

berada. Di samping itu, setiap muslim yang berakhlak yang baik dapat memperolah 

hal-hal yang akan membawa dia ke jalan Allah SWT, akan membawa ke jalan surga 

yang sangat diharapkan oleh semua orang, hal-hal tersebut adalah  sebagai berikut: 

a. Ridho Allah SWT 

 Orang yang berakhlak sesuai dengan ajaran islam, senantiasa melaksanakan 

segala perbuatannya dengan hati yang ikhlas, semata-mata karena mengharap ridho 

Allah. Allah SWT berfirman: 
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öΝ ä.r&y‰ t/ tβρßŠθãès? ∩⊄∪     

29. Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". dan (katakanlah): 

"Luruskanlah muka (diri)mu di Setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan 

mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. sebagaimana Dia telah menciptakan kamu 

pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)". (Q.S Ar-

Araf[7]: 29)14 

Penafsiran Q.S Ar-Araf[7]: 29 adalah: 

 Setelah Allah mengingkari orang-orang kafir yang mengaku mengetahui 

perintah Allah mengenai perbuatan mereka, maka Allah menerangkan pula apa yang 

Dia perintahkan, berupa perbuatan-perbuatan yang baik dan akhlak serta sifat yang 

mulia. Maka berlaku adillah kalian dan luruskanlah wajahmu disetiap masjid, 

maksudnya mengahadap Allah Swt, berikanlah hak-Nya berupa niat yang benar 

dalam hati dan singkirkanlah segala kesibukan hati yang lain pada setiap tempat 

kamu menyembah Allah , memurnikan agama, dan janganlah kamu menghadap hati 

selain kepada Allah. Diantara hamba-hambanya yang memuliakan, seperti malaikat, 

para nabi, dan orang-orang saleh dengan anggapan bahwa mereka memberi syafaat 

                                                           
14Departemen Agama RI Al-Hikmah, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 

2010), hlm. 153 
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kepadamu di sisi Allah dan dapat mendekatkan kalian sedekat-dekatnya. Dan 

sesungguhnya kalian telah menjadikan hal ini termasuk agama, sesuatu anggapan 

yang dusta terhadap Allah, dan termasuk mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Karena 

pada Allah-lah kamu akan kembali.15 

b. Kepribadian yang muslim 

 Segala prilaku muslim, baik ucapan, perbuatan pikiran maupun hatinya 

mencerminkan sikap ajaran Islam. Allah berfirman: 

ôtΒ uρ ß|¡ ômr& Zω öθ s%  £ϑÏiΒ !%tæ yŠ ’n<Î) «!$# Ÿ≅Ïϑtã uρ $[sÎ=≈|¹ tΑ$s%uρ  Í_̄ΡÎ) zÏΒ tÏϑ Î=ó¡ßϑ ø9$# ∩⊂⊂∪     

 “Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada 

Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "sesungguhnya aku termasuk 

orang-orang yang menyerah diri?" (Q.S Fushshilat [41]: 33)16 

Penafsiran Q.S Fushshilat [41]: 33 adalah: 

 Tidak ada seorangpun yang lebih baik perkataannya daripada orang yang 

memiliki tiga sifat sebagai berikut: 

1. Menyeru manusia agar mengesakan dan mematuhi Allah. 

Ibnu Sirin As-Suddi, Ibnu Zaid dan Hasan berkata: orang yang menyeru ialah 

Rasulullah Saw. 

Al-Hasan, apabila membaca ayat ini maka berkata: inilah Rasulullah; inilah 

Habibullah; inilah Waliyullah; inilah Safwatullah; inilah Khairatullah; inilah, 

                                                           
15

 Ahmad Mustafa Al-Maragi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi 7, Terjemahan Hery Noer Aly, 
Anshori Umar Sitanggal, Bahrun Abubakar, Cet. 2 ((Semarang: Toha Putra, 1992), hlm. 229-230 

16
 Ibid, hlm. 480 
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demi Allah penduduk bumi yang paling dicintai Allah. Dia memenuhi seruan 

Allah dan menyeru manusia agar memenuhi seruan Allah. 

2. Amal saleh, yaitu dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan dan menghindari 

hal-hal yang diharamkan. 

3. Mengambil Islam sebagai agamanya dan ikhlas kepada Tuhannya. Yakni, 

seperti kata orang; ini adalah qaul si Fulan, yang artinya mahzab dan 

keyakinan dia. 

 Tapi mungkin juga yang dimaksud adalah: bahwa orang itu mengucapkan 

Innani Minal-Muslimin sebagai ungkapan kesenangannya, bahwa ia tergolong orang-

orang Islam dan bangga dengan tujuan agar memperoleh pahala. Dan setelah Allah 

SWT menyebutkan amal-amal baik yang menghubungkan antara hamba dan 

Tuhannya, maka Dia menyebutkan pula amal-amal baik yang dilakukan di antara 

sesama hamba Allah, sebagai pengembiraan bagi Rasulullah Saw, agar tetap bersabar 

atas penganiayaan orang-orang musyrik dan tetap menghindari keburukan mereka 

dengan melakukan kebaikan.17 

c. Perbuatan yang mulia dan terhindar dari perbuatan tercela 

 Dengan bimbingan hati yang diridhi Allah denga keikhlasan, akan terwujud 

perbuatan-perbuatan yang terpuji, yang seimbang antara kepentingan dunia dan 

akhirat serta terhidar dari perbuatan tercela. 

 Dalam uraian definisi akhlak telah dijelaskan, bahwa dalam memberikan 

pengertian mengenai akhlak, tidak akan terlepas dengan adanya hubungan baik antara 

                                                           
17Ahmad Mustafa Al-Maragi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi 24, Terjemahan Hery Noer Aly, 

Anshori Umar Sitanggal, Bahrun Abubakar, Cet. 2 ((Semarang: Toha Putra, 1992), hlm. 242 
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manusia dengan Allah maupun manusia dengan manusia dan lingkungannya. Hal ini 

menunjukkan begiti luasnya ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak itu sendiri 

meliputi akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia seperti akhlak 

terhadap Rasullah, akhlak terhadap orang tua sesama manusia, diri sendiri guru serta 

tetangga.18 

 Dalam hal ini penulis membahas akhlak terhadap sesama atau orang lain, 

sebgaimana telah dijelaskankan di latar belakang bahwa penulis ingin mengetahui 

bagaimana pengaruh kecerdasan emosional guru terhadap akhlak siswa di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Masri Pangkalan Balai. 

 Siswa adalah orang yang menerima transfer ilmu dari guru dalam pendidikan 

formal, jadi dapat disimpulkan bahwasanya akhlak siswa adalah budi pekerti, 

perangai ataupun tingkah laku yang dimiliki oleh siswa dalam lingkungan sekolah 

atau pendidikan formal19. 

F. Indikator Akhlak 

 Indikator akhlak manusia adalah sebagai berikut20: 

1. Akhlak telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi 

kepribadiannya. 

                                                           
18 Zulmaizarna,  Akhlak Mulia bagi Para Pemimpin, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), 

hlm. 17 
19 Jamil, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2013), hlm. 2 
20Ishmatun Naila. 2015. Indikator Manusia Berakhlak  (Online) http: www. 

Slidesharenet/Naylalanayya.com,  5 April 2015, hlm. 2 
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2. Akhlak telah diterapkan dengan mudah tanpa melaui proses berpikir yang 

panjang. 

3. Akhlak timbul dari kesadaran diri seseorang tanpa ada paksaan dan tekanan. 

4. Akhlak tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguhdan ikhlas. 

Indikator akhlak antar sesama manusia:21 

1. Berbakti kepada orang tua. 

2. Mengahormati yang tua dan menyayangi yang muda. 

3. Mengahargai teman sejawat. 

4. Mengahormati tetangga atau tamu. 

5. Menghormati orang yang sudah meniggal. 

6. Berprilaku sopan terhadap orang lain. 

7. Mampu menempatkan diri dimana berada (pandai bersosialisasi). 

G. Fungsi Akhlak dalam Kehidupan Manusia 

 Allah telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna 

dipermukaan bumi ini dibandingkan dari makhluk lainnya. Kesempurnaan tersebut 

terlihat dalam berbagai macam kelebihan yang dimiliki manusia yang tidak terdapat 

pada makhluk lainnya. Dengan berbagai kesempurnaan tersebut menyebabkan 

manusia memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda dengan makhluk lainnya. Tugas 

dan kewajiban manusia itu harus dipertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya 

dalam kehidupan dunia dan akhirat kelak. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban 

                                                           
21

 Zulmaizarna, Akhlak Mulia bagi Para Pemimpin, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), 
hlm. 15 
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tersebut kebanyakan sangat terkait dengan orang lain. Hal ini terjadi karena secara 

fitra manusia membutuhkan manusia lainnya. Oleh karena itu mau tidak mau manusia 

harus selalu berhubungan satu sama lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan 

demikian akhlak dalam kehidupan manusia mempunyai tempat yang sangat penting. 

Ketentuan- ketentuan akhlak dapat digunakan sebagai pedoman manusia dalam 

bertindak dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak merupakan faktor 

yang sangat menentukan jatuh bangunnya seseorang, masyarakat maupun negara. 

akhlak yang dimiliki seseorang bukan merupakan yang dibawa dari lahir, tetapi suatu 

yang dibentuk melalui pendidikan yang memerlukan waktu dan proses yang cukup 

lama. Selanjutnya apabila akhlak yang baik sudah terbentuk harus dijaga dan 

dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar akhlak yang baik tetap menjadi jati 

dirinya. Oleh karena itu, pendidikan akhlak sudah harus dimulai dari masa anak-anak 

harus membiasakan berakhlak baik dan menjauhi akhlak yang tercela.22 

                                                           
22 Ibid, hlm. 15-17 


