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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitia 

Kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh mutu SDM masyarakat 

bangsanya tersebut, sedangkan mutu SDM (sumber daya manusia) tergantung 

pada tingkat pendidikan masing-masing individu. Dewasa ini praktik 

pendidikan nasional diselenggarakan dengan mengacu kepada landasan 

yuridis yang telah ditetapkan, baik berupa undang-undang maupun peraturan 

pemerintahan mengenai pendidikan. Para pendidik dan tenaga kependidikan 

perlu memahami berbagai landasan yuridis sistem pendidikan nasional 

tersebut dan menjadikannya sebagai titik tolak pelaksanaan peranan yang 

diemban.  

Menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 bahwa:  

 

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.
2
 

 

Menurut binti maunah mengatakan bahwa  Pendidikan adalah usaha 

sadar yang dilakukan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, 

dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan diluar sekolah sepanjang hayat, 
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untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam 

berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang.
3
 

Secara luas, pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala 

pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang 

hidup. Pendidikan asalah segala situasi hidup yang mempengaruhi 

pertumbuhan individu.
4
 Sedangkan secara sempit, pendidikan adalah sekolah. 

pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai 

lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang 

diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya 

agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap 

hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka.
5
 Seperti yang umum di 

ketahui bahwa yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pendidikan 

adalah dengan melihat prestasi peserta didik terutama pada kompetensi 

kognitifnya. Jadi anak harus mempunyai bekal kecerdasan intelegensi yang 

cukup.  

Kecerdasan dalam bahasa Inggris adalah intelligence dan bahasa Arab 

disebut al-dzaka. Menurut arti bahasa adalah pemahaman, kecepatan, dan 

kesempurnaan sesuatu dalam arti, kemampuan (al qudrah) dalam memahami 

sesuatu secara tepat dan sempurna.
6

 Menurut Binti berbicara mengenai 

intelegensi berarti kita sedang berhubungan dengan kecerdasan atau IQ. 

Ketika kita berfikir, jadi cepat atau tidaknya suatu masalah itu dapat 
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terselesaikan dengan baik juga sangat tergantung pada kemampuan 

intelegensinya. Perbedaan intelegensi memang mempegaruhi pola dan cara 

berfikir seseorang. Orang yang memiliki intelegensi tinggi tentu akan secepat 

kilat dalam mengatasai masalah. Hal ini berbanding terbalik dengan orang 

yang intelegensinya kurang atau hanya pas-pasan saja.
7
  

Dari pernyataan tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa orang yang 

memiliki intelegensi tinggi akan lebih cepat menyesuaikan diri dengan 

masalah baru yang dihadapai, bila dibandingkan dengan orang yang tidak 

cerdas. namun kenyataannya, ternyata seseorang yang memiliki kecerdasan 

tinggi, tidak memiliki keunggulan secara keseluruhan. Dalam konsepnya 

kecerdasan itu tidak hanya terbatas pada keunggulan intelektual akan tetapi 

terdapat aspek non-intelektual yang yang berperan seperti emosi, sosial dan 

spiritual.  Menurut Goleman IQ meyumbangkan kira-kira 20% bagi 

faktor-faktor yang menentukan sukses dalam hidup, maka yang 80% diisi 

oleh kekuatan-kekuatan lain.
8
  diantaranya adalah kecerdasan emosional atau 

Emotional Quotient (EQ) yakni kemampuan memotivasi diri sendiri, 

mengatasi frustasi, mengontrol desakan hati mengatur suasana hati (mood), 

berempati serta kemampuan bekerja sama. Salah satu sarana yang dapat 

membantu mengembangkan EQ tersebut yakni melalui pendidikan. 

Pendidikan berlangsung dengan adanya seorang guru yang dapat 

mengajarkan kepada siswa.  
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Secara emosional masa remaja perkembangan emosinya mencapai 

puncaknya, karena berada pada masa peralihan antara masa anak-anak dan 

masa dewasa, statusnya remaja agak kabur, baik bagi dirinya maupun bagi 

lingkungannya, diibaratkan terlalu besar untuk serbet, terlalu kecil untuk 

taplak meja karena bukan anak-anak lagi, tetapi juga belum dewasa. masa ini 

memiliki energi yang besar, emosi yang berkobar-kobar, sedangkan 

pengendalian diri belum sempurna. Sehingga muncul perasaan tidak aman, 

tidak tenang, khawatir kesepian. Mencapai kematangan emosional merupakan 

tugas perkembangan yang sangat sulit bagi remaja. Proses pencapainnya 

sangat dipengaruhi sosio-emosional lingkungannya.
9

 Jadi dalam dunia 

pendidikan yang menjadi faktor penentu perkembangan emosional peserta 

didik adalah lingkungan sekolah terurtama bagaimana guru memberikan 

bimbingan, pengolahan dan arahannya 

Kecerdasan emosional mempunyai peranan yang besar dalam proses 

pendidikan guna mencapai hasil pendidikan secara lebih bermakna. Hal ini 

mengandung makna bahwa kecerdasan intelektual saja belum memberikan 

jaminan penuh bagi pencapaian sukses pendidikan, akan tetapi perlu 

didukung oleh kecerdasan emosional yang lebih optimal. Dengan kecerdasan 

emosional yang tinggi seseorang akan mampu mengendalikan potensi 

intelektualnya dalam pendidikan sehingga terwujud dalam sukses yang 

bermakna. Studi tentang siswa yang kurang berprestasi kurang 

(underachiever) menunjukkan bukti empiris mengenai hal itu. siswa yang 
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tergolong “berprestasi kurang” atau underachiever adalah siswa yang 

memiliki potensi intelektual tinggi akan tetapi mempunyai prestasi tergolong 

rendah atau di bawah rata-rata.
10

 

Guru akidah akhlak menempati posisi penting dalam mengembangkan 

kecerdasan emosional peserte didik. Dalam waktu yang bersamaan guru harus 

mempunyai strategi yang bisa meningkatkan EQ-nya sendiri dan juga EQ 

murid-muridnya. Baik guru maupun murid dapat memanfaatkan proses 

pembelajaran guna meningkatkan EQ mereka. Baik itu dari persiapan, 

pelaksanan pebelajaran dan evaluasi dalam pembelajaran akan berjalan 

dengan sangat menyenangkan karena dibangun di atas sikap saling 

menghargai dan menjawab kebutuhan masing-masing. 

Hasil observasi yang peneliti lakukan, MTsN 5 Tulungagung 

merupakan sebuah lembaga yang berciri khas keislaman, yang didalamnya 

memadukan dua unsur pendidikan, yaitu pendidikan agama dan pendidikan 

umum. Pendidikan emosional perlu dikembangkan mengingat keberhasilan 

peserta didik tidak hanya di tentukan oleh kecerdasan intelektual saja.  

Peserta didik di MTsN 5 Tulungagung mempunyai latar belakang yang 

berbeda-beda, sehingga dibentuk menjadi beberapa tipe-tipe kelas 

diantaranya; kelas excellent (Kelas Olimpiade), Kelas Religi (Qiro’atul Qutub 

dan Tahfidzul Qur’an), Kelas IT/Komputer, Kelas Bakat dan Minat, Sehingga 

bakat dan minat peserta didik dapat tersalurkan dengan baik dan pembalajar 
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di sekolah menjadi menyenangkan karena tidak ada paksaan dalam 

mendalami bakat dan minatnya.
11

 

Meskipun pembagian kelas sudah didesain sedemikian rupa, nyatanya 

peneliti masih menemukan permasalah emosional peserta didik dalam proses 

pembelajaran, dikelas peserta didik masih ada yang malu untuk mengutarakan 

pendapatnya, mudah tersinggung dengan ejekan teman, mudah marah.
12

 Dari 

situlah peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi yang bisa dilakukan guru 

untuk mengembangkan kecerdasan emosional negatif peserta didik menjadi 

emosi yang positif dalam proses pembelajaran. Untuk itu peneliti tertarik 

untuk menkaji lebih dalam, dengan judul penelitian, “Strategi Guru Akidah 

Akhlak dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Peserta Didik di 

MTsN 5 Tulungagung”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah langkah-lagkah strategi guru akidah akhlak, 

hambata, serta cara guru akidah akhlak dalam mengembangka kecerdasan 

emosional peserta didik yang di fokuskan pada kelas VIII MTsN 5 

Tulungagung. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana langkah-langkah strategi guru Akidah Akhlak dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik di MTsN 5 

Tulungagung? 
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2. Bagaimana hambatan strategi guru Akidah Akhlak dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik di MTsN 5 

Tulungagung? 

3. Bagaimana cara guru Akidah Akhlak mengatasi hambatan dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik di MTsN 5 

Tulungagung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan secara mendalam langkah-lagkah strategi guru Akidah 

Akhlak dalam mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik di 

MTsN 5 Tulungagung. 

2. Mendeskripsikan secara mendalam hambatan strategi guru Akidah 

Akhlak dalam mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik di 

MTsN 5 Tulungagung. 

3. Mendeskripsikan secara mendalam cara guru Akidah Akhlak mengatasi 

hambata dalam mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik di 

MTsN 5 Tulungagung. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan 

dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik manfaat secara 

teoritis maupun praktis. Adapaun kegunaan penelitian ini adalah: 
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1. Secara Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sebagian 

sumbangan pemikiran atau menambah khazanah ilmu pengetahuan 

tentang upaya guru dalam mengembangkan kecerdasan emosinal 

peserta didik. 

b. Member kontribusi konstruktif pada bidang penelitian sebagai salah 

satu sumber bahan referensi dalam mengembangkan kecerdasan 

emosional peserta didik 

2. Secara Praktis 

a. Bagi kepala MTsN 5 Tulungagung 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang 

berharga dalam rangka mencerdaskan emosional peserta didik 

b. Bagi guru akidah akhlak MTsN 5 Tulungagung 

Sebagai umpan balik (feedback) dalam rangka meningkatkan 

kemampuannya dalam mengembangkan kecerdasan emosional peserta 

didik 

c. Bagi peserta didik MTsN 5 Tulungagung 

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi kepada peserta 

didik untuk dapat memahami diri sendiri dan perasaan orang lain, 

memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan 

baik pada diri sendiri dan hubungannya dengan orang lain, guna 

mengembangkan kecerdasan emosionalnya. 
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d. Bagi peneliti selanjutnya 

Memberikan wawasan dan sumber referensi dalam mengembangkan 

kecerdasan emosional peserta didik 

 

E. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan pemakaian tentang istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini diberikan 

pengertian : 

1. Penegasan Konseptual 

a. Strategi guru 

Starategi adalah langkah cerdas.
13

 Menurut pendapat kemp yang 

dikutip oleh wina sanjaya dalam bukunya mengatakan bahwa Strategi 

pembelajaran adalah adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus 

dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai 

secara efektif dan efisien.
14

 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2005 Tentang Guru dan Dosen  Bab 1 Pasal 1 bahwa “Guru adalah 

pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 
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peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”
15

 

b. Akidah akhlak 

Secara bahasa Aqidah menurut Muhaimin yang di kutip oleh 

Zainudin dalam bukunya bahwa akidah adalah bentuk masdar dari 

kata Aqada ya’qudu ‘aqdan’ aqidatan’, yang berarti simpula, ikatan, 

sangkutan, perjanjian, dan kokoh. artinya ikatan atau perjanjian, 

maksudnya sesuatu yang menjadi tempat bagi hati dan nurani terikat 

kepadanya.
16

 Akidah mengandung makna ketundukan hati, kepatuhan, 

kerelaan, dan kejujuran dalam menjalankan perintah Allah Swt. 

Sedangkan secara bahasa kata “Akhlak” ialah bentuk jamak dari  

khuluq yang berarti budi pekerti, peperanagan, tigkah laku, atau 

tabi’at, akhlak disamakan dengan kesusilaan, kesopan santun. Dari 

segi istilah pengertian akhlak menurut ibn Miskawai yang di kutip 

oleh Afida Nur Aini dalam bukunya meyatakan bahwa akhlak adalah 

sifat yang tertanan dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan 

perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan
17

 

c. Kecerdasan Emosional 

Menurut Goleman yang di kutip oleh Desmita menyatakan 

bahwa Kecerdasan emosi merujuk kepada kemampuan mengenali 

perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi 
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diri sendiri, dan kemampuan mengelolah emosi dengan baik pada 

pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain.
18

 proses 

pembelajaran yang berlandaskan dengan pengembangan  kecerdasan 

emosional, maka proses pembelajaran akan sangat menyenangkan 

karena di bangun di atas sikap saling menghormati dan  menjawab 

kebutuhan masing-masing antar guru dan murid. 

2. Penegasan Operasional 

a. Strategi guru 

Langkah-langkah yang terencana dan bermakna luas dan 

mendalam serta berdampak jauh ke depan yang dilakukan oleh 

seorang tenaga pendidik yang profesional dengan kemampuan dan 

kemauan sendiri dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan 

kegiatan belajar mengajar. 

b. Akidah Akhlak 

Akidah akhlak adalah mata pelajaran pendidikan Agama Islam 

yang memberikan bimbingan kepada peserta didik agar memahami, 

menghayati, meyakini kebenaran ajaran Islam, serta bersedia 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran 

Akidah Akhlak diajarkan secara khusus pada sekolah-sekolah islam 

seperti Madrasah dan Pesantren. 
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c. Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional adalah cara seseorang dalam menjaga 

keseimbangan emosi, pengendalian emosi, dan penyaluran emosi 

secara sehat guna mencapai kesuksesan yang bermakna. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Tata urutan skripsi ini dari pendahuluan samapai penutupan, agar 

mudah bagi pembaca untuk mempelajari dan memahami isi dari skripsi ini. 

Adapun kerangkanya sebagai berikut: 

1. Bagian Awal, meliputi : Halaman sampul, halaman judul, lembar 

persetujuan, lembar pengesahan, lembar peryataan keaslian tulisan, motto, 

lembar persembahan, prakata, daftar bagan, daftar lampiran, abstrak, dan 

daftar isi. 

2. Bagian Utama, terdiri dari : 

Bab I Pendahuluan terdiri dari a) konteks penelitian, b) fokus pnelitian, c) 

tujuan penelitian, d) penegasan istilah, e) manfaat penelitian, f) 

sistematikan pembahasan. 

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari : a) Kajian tentang Strategi guru yaitu, 

Pengertian startegi guru, jenis-jenis strategi pembelajaran, dan tahap-

tahap pembelajaran, b) Kajian tetang Akidah Akhlak yaitu, Pengertian 

Akidah Akhlak, Dasar dan Tujuan Akidah Akhlak, Ruang lingkup mata 

pelajaran Akidah Akhlak, dan macam-macam metode  mengajar Akidah 

Akhlak, c) Kajian tentang kecerdasan emosional yaitu, pengertian 
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kecerdasan emosional, Komponen kecerdasan emosional, pengembangan 

kecerdasan emosional, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan 

emosional, strategi guru dalam mengembangkan kecerdasan emosional, 

praktik cara guru akidah akhlak mengatasi hambatan dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional, d) penelitian terdahulu, dan e) 

Paradigma berfikir. 

Bab III Metode Penelitian diuraikan tentang jenis metodologi penelitian 

yang digunakan meliputi: a) rancangan penelitian, b) kehadiran peneliti, 

c) lokasi penelitian, d) sumber data, e) teknik pengumpulan data, f) teknik 

analisis data, g) pengecekan keabsahan data dan h) tahap-tahap penelitian. 

Bab IV Hasil Penelitian meliputi: a) deskripsi data b) temuan peneliti c) 

analisis data.  

Bab V Pembahasan Hasil Penelitian. Membahas tentang temuan-temuan 

dalam penelitian yang diuraikan di bab IV dan menunjukkan tujuan 

penelitian yang dicapai, menafsirkan data temuan penting yang dicapai, 

mengintegrasikan penemuan penelitian pada temuan pengetahuan yang 

telah ada, menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian yang 

mana merupakan jawaban rumusan dalam bab I. 

Bab VI Penutup terdiri dari a) kesimpulan, dan b) saran. 

3. Bagian Akhir, terdiri dari: a) daftar rujukan, b) lampiran-lampiran, c) 

daftar riwayat hidup. 

 


