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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

 Dalam bab V ini disajikan uraian bahasa yang sesuai dengan hasil 

penelitian, sehingga pada pembahasan ini peneliti akan mengintregasikan hasil 

penelitia dengaan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Sebagaimana 

yang telah ditegaskan dalam teknik analisa data kualitatif deskriptif (pemaparan) 

dari data yang diperoleh baik melalui dokumentasi, observasi dan wawancara 

yang diidentifikasikan agar sesui dengan tujuan yang diharapkan, dari hasil 

penelitiain tersebut dikaitkan dengan teori yang ada dan dibahas sebagai berikut: 

a.) langkah-langkah starategi guru Akidah Akhlak dalam mengembangkan 

kecerdasan emosional peserta didik, b.) hambatan guru Akidah Akhlak dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik, dan c.)  cara guru Akidah 

Akhlak mengatasi hambatan dalam mengembangkan kecerdasan emosional 

peserta didik di MTsN 5 Tulungagung. 

A. Langkah-langkah Starategi Guru Akidah Akhlak dalam 

Mengembangkan Kecerdasan Emosional Peserta Didik di MTsN 5 

Tulungagung. 

Secara umum ada tiga pokok dalam strategi mengajar yakni tahap 

permulaan (pra-intruksional), tahap pengajaran (intruksional), dan tahap 

penilaian (evaluasi). Maka dibawah ini akan dijabarkan dengan kaitannya 

dengan kecerdasan emosional: 
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1. Tahap Pra-Intruksional 

Tahap pra-intruksional adalah tahapan yang ditempuh guru pada 

saat ia memulai proses belajar dan mengajar. Adapun keterkaitannya 

dengan pengengembangan kecerdasan emosional langkah-langkah 

strategi guru yang dipilih adalah sebagai berikut: 

a.) Guru Mengenal Emosi Dirinya 

Guru menenpati posisi yang sangat penting dalam 

meningkatkan EQ murid-muridnya.  langkah yang harus 

dilakukannya adalah meningkatkan EQ-nya sendiri, dan dalam 

waktu yang sama berusaha meningkatkan EQ murid-muridnya. 

Baik guru maupun murid dapat memanfaatkan proses pembelajaran 

guna meningkatkan EQ mereka. Dengan demikian, Proses 

Pembelajaran akan sangat menyenangkan karena dibangun atas 

sikap saling menghargai dan menjawab kebutuhan masing-masing. 

Sebelum memulai pembelajaran yang dialakukan oleh guru MTsN 

5 Tulungagung adalah dengan membuat RPP dan menjadikannya 

sebagai pedoman saat mengajar bukan hanya tuntutan administrasi 

yang harus dikumpulkan. Karena guru akidah akhlak tersebut sadar 

akan pentingnya RPP guna menunjang proses pembelajarannya di 

kelas. 

b.) Guru Mengelolah Emosi Peserta Didik 

Mengelolah emosi adalah kemampuan mengendalikan diri 

sendiri. Adapun cara  yang dilakukan adalah mampu mengelolah 
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emosi sendiri atau orang lain dengan cara meringankan emosi 

negatif dan memperkuat emosi positif. Hal ini dilakukan dengan 

tanpa menyembunyikan informasi yang disampaikan oleh emosi-

emosi ini dan tidak berlebihan.
149

 

Adapun yang dilakukan oleh guru untuk mengelolah emosi 

peserta didik adalah dengan membiasakan berdoa sebelum 

memulai pelajaran, membaca surat-surat pendek, membaca asmaul 

husnah, ketika anak tidak melakukan serangakainan pembiasaan 

tersebut, berarti anak perlu ditanamkan nilai-nilai religiusnya, 

ketika seorang peserta didik sudah memiliki kesadaran untuk 

bersoa berarti dia sudah mampu mengendalaikan dirinya sendiri 

dan mengerti manfaat yang diperoleh setelah melakukan kebiasaan 

tersebut. 

Kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang akan 

menciptakan kebiasaan, dan kebiasaan rutin tersebut akan 

mengasilkan pengalaman yang berujung pada pembentukan nilai. 

Reaksi emosional suatu kebiasaan.
150

 Pelatihan semacam ini dapat 

dilakukan untuk menurunkan tingkat ketegangan psikis yang 

menekan dan menggatinya dengan keadaan santai dan tenang. Jika 

tubuh kita dalam santai dan rileks, maka keadaan emosi juga akan 

relative menjadi releks dan santai. 
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 Ary Giananjar Agustina, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosional dan 

Spiritual ESQ (Emosional Spiritual Quatint) The ESQ Way 165 I Ihsan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun 

Islam...,hal.xiii 
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2. Tahap Intruksional 

Tahap kedua adalah tahap pengajaran atau tahap inti, yakni 

tahapan memberikan bahan pelajaran yang telah disusun guru 

sebelumnya. Keterkaitan dengan pengembangan kecerdasan emosional 

pada tahap ini guru Akidah Adi MTsN 5 Tulungagung tidak menambah 

lagi materi khusus untuk mengembangkan kecerdasaan emosional 

peserta didiknya, tetapi hal yang dilakukan yaitu dengan memasukkan 

unsur-unsur pendidikan emosi dalam materi dan prangkat pembelajaran 

yang sudah ada. Adapun langkah staretegi yang dilakukan guru pada 

tahap ini adalah sebagai berikut: 

a.) Guru Memotivasi Peserta Didik 

Kemampuan memotivasi diri adalah kempuan 

menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk menggerakkan 

dan menutut kita menuju sasaran. Mambantu kita mengambil 

inisiatif dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi.
151

 

Adapaun cara yang dilakukan oleh seorang guru Akidah 

Akhlak untuk memberikan motivasai kepada peserta didik adalah 

dengan menceritakan tentang kisah-kisah orang yang sukses, 

orang yang alim, selain itu guru juga menceritakan kisah-kisah 

orang yang mempunyai sifat tercela dan akibat dari perbuatanyaa. 

Selain itu bentuk motivasi lain yang diberikan guru yaitu melalui 

pemberian rewed. Tujuan dari motivasi yang diberikan guru 
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tersebut adalah untuk mendorong semangat peserta didik untuk 

rajin belajar, agar peserta didik bisa berusaha untuk mengubah 

dirinya menjadi lebih baik lagi dan peserta didik diajari untuk 

menghargai pendapat orang lain, berusaha untuk memotivasi 

dirinya sendiri. 

b.) Penggunaan Metode 

Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat akan lebih 

efektif dan efisien dalam proses pembelajaran sehingga minat 

siswa dalam mengikuti pelajaran meningkat. Seperti halnya guru 

akidah akhlak di MTsN 5 Tulungagung yang menggunakan 

metode ceramah, metode bermain peran, metode pemberian tugas, 

dan juga metode tanya jawab dalam mata pelajaran akidah akhlak 

untuk mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik, 

adapun penjelasanya sebagai berikut:
152

 

1.) Metode pembiasaan 

Metode pembiasaan adalah sebuah cara yang dapat 

dilakukan untuk membiasakan anak didik berfikir, bersikap  

dan bertindak sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam.  

Adapun kelebihannya: 

a.) Dapat menghemat tenaga dan waktu yang baik. 
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b.) Pembiasaan tidak hanya berkaitan dengan aspek 

lahiriah saja tetapi juga berhubungan dengan aspek 

rohani 

c.) Pembiasaan dalam sejarah tercatat sebagai sebagai 

metode yang paling berhasil dalam pembentukan 

kepribadian anak didik. 

2.) Metode ceramah 

Metode ceramah adalah cara menyampaikan sebuah 

materi pelajaran dengan cara penuturan lisan pada siswa 

atau khlayak ramai. Adapun kelebihannya; 

a.) Suasana kelas berjalan tenang, karena murid melakukan 

aktivitas yang sama, sehingga guru dapat mengawasi 

murid sekaligus komprehensif 

b.) Melatih para pelajar untuk menggunakan 

pendengarannya dengan baik, sehingga mereka dapat 

menangkap dan menyimpulkan isi ceramah dengan 

cepat dan tepat. 

c.) Pelajaran bisa dilaksanakan dengan cepat, karen dalam 

waktu yang sedikit dapat diuraikann bahan yang banyak 

3.) Metode tanya jawab 

Metode tanya jawab adalah penyampaian pelajaran 

dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid 
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bertanya sendang guru menjawab tentang materi  yang ingin 

diperolehnya. 

a.) Memberi kesempatan kepada murid-murid untuk mendapat 

menerima penjelasan lbih lanjut 

b.) Guru dapat dengan segera mengetahui kemajuan muridnya 

dari bahan yang telah diberiakan 

c.) Pertanyan-pertanyaan yang sulid dan agak bik dari murid 

dapat mendorong guru untuk memahami lebih mendalam 

dan mencari sumber-sumber lebih lanjut. 

4.) Metode pemberian tugas 

Metode pemberian tugas dan resitasi adalah suatu cara 

mengajar dimana seorang guru memberikan tigas-tugas 

tertentu kepada murid-murid, sedangkan hasil tersebut 

diperiksa oleh guru dan murid mempertanggung 

jawabkannya. Adapun kelebihanya: 

a.) Dapat mempertebal rasa tanggung jawab. Karena 

hasil-hasil yang dikerjakan dipertanggung jawabkan di 

hadapan guru. 

b.) Mendorong anak-anak supaya berlomba-lomba 

mencapai sukses 

c.) Hasil pelajaran akan tahan lama karena pelajaran 

sesuai dengan minat anak-anak. 
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5.) Metode sosiodrama dan bermain peran 

Metode sosiodrama adalah suatu metode mengajar 

dimana guru memberikan kesempatan kepada murid untuk 

melakukan kegiatan memainkan peran tertentu seperti yang 

terdapat dikehidupan masyarakat (sosial). Adapun 

kelebihannya: 

a.) Untuk mengajar anak supaya ia bisa menenpatkan 

dirinya dengan orang lain 

b.) Sosio drama dan permainan peran menimbulkan diskusi 

yang hidup 

c.) Melatih murid –murid untuk berinesiatif dan berkreasi. 

Pengembangan kecerdasan emosional juga dapat 

dikembangkan melalui pendidikan agama islam dan pendidikan 

akhlak. Karena dalam islam kemampuan mengendalikan emosi 

dan menahan diri disebut sabar. Pendidikan Agama Islam 

memiliki tiga tahapan kegiatan, yakni  Tilawah, Tazkiyah dan 

ta’limul kitab wa sunnah. Hasil dari pendidikan islam adalah 

membentuk jiwa yang tenang, akal yang cerdas, dan fisik yang 

kuat serta beramal. 
153
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c.) Guru Memasukkan Unsur-Unsur Pendidikan Emosi dalam Materi 

Akidah Akhlak 

Mendidik anak yang cerdas secara emosional dengan 

mengenali emosi diri, mengelolah emosi, memanfaatkan emosi 

secara prodiktif, empati, dan kesanggupan membina hubungan 

menjadi bagian dari pendidikan agama islam. Kecerdasan 

emosional dalam ajaran islam lebih dekat dengan ajaran Akidah 

Akhlak. Akhlak sebagai perangai atau watak manusia tidak lahir 

bersama dengan kelahiran manuisa, tetapi akhlak dibentuk 

sepanjang hidup manusia. Bahkan ketinggian akhlak di dalam 

islam merupakan jenjang tertinggi dala drajat ihsan. Dalam ajaran 

isalam ada beberapa sifat pengendalian emosioanl yang juga 

dapat membangkitkan kecerdasan serta berpengaruh terhadap 

kecerdasan emosional. Diantaranya dalah besikap tenang dengan 

cara dzikurllah, berfikir sebelum bertindak, memperlakukan orang 

lain seperti memperlakukan diri sendiri, sabar menundukkan 

hawa nafsu, mendirikan puasa, shalat, dan lainnya. Selain itu 

ajaran sabar, jujur, menahan amarah, ikhlas, qana’ah, dan ajaran 

lain dalam akhlak sejatinya adalah pendidikan untuk cerdas secara 

emosional.
154

 

Jadi, sejatinya pendidikan agama islam sangatlah 

berpengaruh terhadap kecerdasan emosional. karena dalam ajaran 
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islam khususnya Akidah Akhlak banyak menerangkan 

menjelaskan tentang perilaku pengendalian emosi yang juga dapat 

meningkatkan kecerdasan emosional. Dalam islam juga ada sosok 

figur yang dapat dijadikan teladan dan dapat dicontoh sikap-

sikapnya takni nabi Muhammad SAW. 

Pembelajaran Akidah Akhlak bertujuan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik yang 

diwujudkan dalam akhlaknya yang terpuji, melalui pemberian dan 

pemupukan pengetahuan, penghayatan, serta pengalaman pesrta 

didik tentang akidah dan akhlak, sehingga menjadi manusia islam 

yang terus berkembang dan meeningkatkan kualitas keimanan dan 

ketakwaan kepad Allah swt, serta berakhlak mulia dalam 

kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 

serta untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. Hal ini sesuai dengan tujuan akidah akhlak menurut 

PERMENAG No. 912 Tahun 2013 mata pelajaran Akidah Akhlak 

bertujuan untuk; 

1.) Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, 

pemupukan, dan pengebangan peserta didik tetang akidah 

islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus 

berkembang keimanan dan ketakwaanya kepada Allah SWT  

2.) Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan 

menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik 

dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai menifestasi 

dari ajaran dan nilai-nilai akidah islam.
155

 

 

                                                           
155

 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 00012 Tahun 2013, Tentang 

Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab 
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Sebagian orang menyatakan bahwa guru dibebani dengan 

tugas yang sangat banyak. Mereka menyatakan bahwa guru tidak 

memiliki waktu untuk memberikan materi tambahan guna 

mengembangkan EQ peserta didik. Sebenarnya kita tidak 

membutuhkan materi baru yang khusus ditunjukkan untuk 

mengembangkan EQ. Namun, kita bisa menggunakan unsur 

pendidikan EQ dalam materi pelajaran yang sudah ada. Misalnya, 

dengan dalam pelajaran IPA atau matematika, anak kita motivasi 

untuk bersabar dan konsentrasi selama mengikuti proses itu.
156

 

Adapun yang dilakukan guru MTsN 5 Tulungagung, 

dengan mengajak siswanya untuk menganalisis peristiwa yang 

ada di masyarakat, misalnya melalui baksos, dengan mengajak 

peserta didik terjun langsung ke masyarakat maka secara tidak 

langsung akan menumbuhkan rasa empati, kepada lingkungan 

sekitar sehingga timbul gerakan dorongan dari hati peserta didik 

untuk membantu. Sehingga tujuan dari mata pelajaran Akidah 

Akhlak menurut PERMENAG di atas dapat terjawab dan 

kebutuhan emosional anak juga terpenuhi. 

3. Tahap Evaluasi  

Tahap yang ketiga adalah tahap evaluasi atau penilaian dan tindak 

lanjut dalam kegiatan pembelajarn. Tujuan tahap ini ialah untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan dari tahap ke dua (intruksional). 
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Evaluasi yang dilakukan oleh guru Akidah Akhlak yaitu dengan 

melakukan penilaian kognitif, afektif dan psikomotorik. Namun guru 

Akidah Akhlak lebih di MTsN 5 Tulungagung lebih menekankan pada 

aspek afektif.  

Afektif merupakan perilaku individu yang bersumber dari getaran 

jiwa yang dekspresikan dalam bentuk perasaan atau emosi tertentu yang 

dimanifentasikan dalam bentuk perilaku pada saat berinteraksi dengan 

lingkungan. Dengan adanya perasaan atau emosi perilaku individu 

termanifestasikan dalam wujud yang serasi, selaras dan seimbang sesuai 

dengan kondisi lingkungan. Dengan demikian perasaan atau emosi 

perilaku afektif merupakan warna atau bumbu yang membuat perilaku 

terwujud secara tepat dan harmonis.
157

  

Evaluasi yang digunakan guru di MTsN 5 Tulungagung untuk 

mengetahui tingkat perkembangan peserta didik adalah dengan 

melakukan evaluasi didalam pembelajaran dan juga diluar 

pembelajaran. 

1.) Evaluasi di dalam pembelajaran. 

Evaluasi dalam mengembangkan kecerdasan emosional 

pada mata pelajaan Akidah Akhlak di dalam kelas dapat dilihat 

dari sikap yang muncul ketika pembelajaran berlangsung. 

Evaluasi yang paling jelas ketika guru menerapkan metode kerja 

kelompok dan tanya jawab. Dangan begitu guru akan mengetahui  
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mana siswa yang aktif, mana siswa yang bisa menghargai 

pendapat orang lain, mana siswa yang punya kepercayaan tinggi. 

Dan mana siswa yang punya rasa empati terhadap teman yang 

lain. Selain itu untuk melihat seberapa tingakt kepahaman peserta 

didik dalam materi dan tanggung jawab peserta didik guru Akidah 

Akhlak menggunakan tes tertulis. 

2.) Evaluasi di luar pembelajaran 

Guru akidah akhlak di MTs N 5 Tulungagung beliau tidak 

hanya menilai perilaku siswa di dalam kelas saja tetapi  di luar 

pembelajarn juga. Baik berperilaku dengan teman sebayanya 

maupun dengan para guru.Guru juga punya catatan khusus 

mengenai perilaku peserta didik sehari-hari di lingkungan 

madrasah. Dan guru akan memberi rewed kepada peserta didik di 

akhir semester untuk peserta didik yang mempunyai akhlak yang 

baik meskipun kognitif anak kurang. 

Ketiga tahap yang telah dibahas di atas, merupakan satu rangkaian 

kegiatan yang terpadu, tidak terpisahkan satu sama lain. Guru dituntut untuk 

mampu dan dapat mengatur waktu dan kegiatan secara fleksibel, sehingga 

ketiga rangaian tersebut diterima oleh siswa secara utuh. Di sinilah letak 

ketrampilan profesioanl dari seorang guru dala melaksanakan strategi 

mengajar. Kemampuan mengajar seperti dilukiskan dalam urutan di atas 

secara teoritis mudah dikuasai, namun dalam praktiknya tidak semudah 
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seperti digambarkan. Hanya dengan latihan dan kebiasaan yang terencana, 

kemampuan itu dapat diperoleh. 

 

B. Hambatan Guru Akidah Akhlak dalam Mengembangkan Kecerdasan 

Emosional Peserta Didik di MTsN  5 Tulungagung. 

1. Lingkungan Keluarga 

Pola asuh orang tua terhadap anak, termasuk remaja, sangat 

bervariasi. Ada yang pola asuhnya menurut apa yang dianggap baik oleh 

dirinya sendiri saja sehingga ada yang bersifat otoriter, memanjakan anak, 

acuh tak acuh, tetapi ada juga yang dengan penuh cinta kasih. Perbedaan 

pola asuh orang tua seperti ini dapat berpengaruh terhadap perbedaan 

perkembangan emosi remaja. Cara memberikan hukuman misalnya, kalau 

dulu anak di pukul karena nakal pada masa remaja cara semacam ini justru 

dapat menimbulkan ketegangan yang berat antara remaja dengan orang 

tuanya. 

Pembrontakan terhadap orang tua menujukkan bahwa mereka berada 

dalam konflik dan ingin melepaskan diri dari pengawasan orang tua. 

Mereka tidak merasa puas kalau tidak pernah sama sekali menujukkan 

perlawanan terhadap orang orang tua  karena ingin menunjukkan seberapa 

jauh dirinya telah berhasil menjadi orang yang lebih dewasa. jika mereka 

berhasil dalam perlawanan terhadap orang tua sehingga menjadi marah, 

mereka pun belum merasa puas karena orang tua tidak menunjukkan 
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pengertian yang mereka inginkan. Keadaan semacam ini sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan emosi remaja.
158

 

Hambatan yang di rasakan oleh guru akidah akhlak dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik adalah peserta didik 

memiliki 2 lingkungan yakni lingkungan madrash dan lingkungan 

keluarga. kadang di madrasah sudah dibiasakan yang baik-baik, namun di 

keluarga tidak di biasakan dengan baik. Contonhya di akidah akhlak itu 

ada materi tentang adab ketika sholat, nah kadang saya menghimbau selalu 

mengingatkan untuk selalu mengerjakan ibadah sholat, dan sebenarnya di 

madrasah juga sudah membiasakan anak untuk sholat berjamaah, namun 

ketika anak malah tidak di praktikkan karena melihat orang tunya yang 

jarang mengerjakan sholat.  

Apabila dilingkungan keluarga tidak kondusif, dalam arti kondisinya 

diwarnai ketidak harmonisan seperti kurang mendapat kasih sayang orang 

tua, meraka akan cenderung mengalami kecemasan, perasaan tertekan atau 

ketidaknyamanan emosional.  

Dalam menghadapi ketidak nyamanan emosional tersebut, tidak 

sedikit remaja yang mereaksikannya secara depensif, sebagai upaya 

melindungi kelemahan dirinya. Reasinya itu tampil dalam tingkah laku 

melasuai (maladjusment), seperti (1) agresif; melawan keras kepala, 

bertengkar, berkelahi, dan senang menggangu , dan (2) melarikan diri dari 
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kenyataan, melamun, pendiam, senang menyendiri, dan meminum 

minuman keras atau obat- obat terlarang. 

2. Latar Belakang SDM Peserta Didik 

Sumber daya manusia yang berkualitas maka akan mumudahkan suatu 

program itu dijalankan, begitu juga pada peserta didik, peserta didik yang 

mempunyai SDM yang berkualitas akan mudah untuk dibimbing dan 

dikembangkan begitu sebaliknya,  

Dalam prakteknya tidak semua sekolah atau maadrasah yang berani 

menyaring calon peserta didiknya sebelum diteriama di lembaga 

pendidikan tersebut tak terkecuali dengan MTsN5 Tulungagung. Karena 

adanya ikatan emosi yang kuat antara madrash dan lingkungan sekitar. 

Para orang tua menganggap MTsN 5 Tulungagung adalah suatu wadah 

yang digunakan untuk memperbaiki akhlak peserta didik karena 

banyaknya nilai-nilai religius yang diterapkan di madrasah tersebut. 

Namun hal tersebut malah menimbulkan beberapa permasalahan di 

madrasah tersebut terkhususnya pada akhlak peserta didik. Kaerena latar 

belakang mereka yang dari MI/SD sudah nakal dan punya IQ dan EQ di 

bawah rata-rata. 

3. Psikologi Anak 

Faktor psikologi merupakan faktor yang berasal dari dalam diri 

seseorang. Faktor ini akan membantu setiap orang dalam mengelolah, 

mengontrol, mengendalikan dan mengkoordinasikan keadaan emosi agar 

terbentuk dalam  perilaku secara efektif. 
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Pada usia remaja awal, perkembanagan emosinya menujukkan sifat 

yang sensitif dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa atau 

situasi sosial, emosinya bersift negatif dan temperamental (mudah 

tersinggung/marah, atau mudah sedih/murung); sedangkan remaja akhir 

sudah mampu mengendalikan emosinya.
159

 

Hal seruapa ditemui guru akidah akhlak terhadap peserta didiknya. 

Sangat sulit mengendalikan emosional Peserta didik di MTsN 5 

Tulungagung. Terutama untuk meminimalisir anak untuk tidak mencoba 

berkonfrontasi dengan orang lain itu yang seringkali agak sulit karena 

memiliki emosi yang tinggi. Misalnya anak-anak itu masih sering ketemu 

dengan anak SMP 3 itu bahasanya sudah tidak karuan, meskipun sudah di 

ajari akidah akhlak tetap saja sulit untuk mengeliminirnya. 

  

C. Cara Guru Akidah Akhlak Mengatasi Hambatan dalam 

Mengembangkan Kecerdasan Emosional Peserta Didik di MTsN 5 

Tulungagung. 

Remaja yang dalam proses perkembangannya derada dalam iklim yang 

kondusif, cendrung akan memperoleh perkembangan emosinya secara matang 

(terutama pada masa remaja akhir). Kematangan emosi ini ditandai oleh: (1) 

adekuasi emosi: cinta kasih, simpati, altrusi (senang menolong orang lain), 

respek (sikap menghormati atau menghargai orang lain), dan ramah; (2) 

mengendalikan emosi: tidak mudah tersinggung, tidak agresif, bersikap optimis 
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dan tidak pesimis (putus asa), dan dapat menghadapi situsai frustasi secara 

wajar.
160

 

Untuk menciptakan iklim yang kondusif tersebut guru perlu menjalin 

hubungan yang baik dengan semua pihak yang dalam hal ini dapat 

mempengaruhi perkembangan emosi peserta didik. Adapun bentuk kerja sama 

yang dilakukan oleh guru di MTsN 5 Tulungagung adalah sebagai berikut: 

1. Bekerjasama dengan Peserta Didik 

Bentuk kegitan yang dapat mengatasi hambatan peserta didik adalah 

dengan mengikutsertakan peserta didik dalam merumuskan dan mengatur 

kegiatan, menghormati dan memotivasi peserta didik, dan menyertakan 

murid dalam mengambil keputusan. Selain guru akidah melakukan 

bimbingan terhadap peserta didik jika mendapati peserta didik yang 

bermasalah dan memberi dan membantu peserta didik untuk 

menyelesaikan masalahnya. Dan yang terpenting guru harus bisa menjaga 

kepercayaan peserta didik karena bentuk permasalahan yang diceritakan 

oleh peserta didik kepada guru itu merupakan sebuah privasi yang harus 

dijaga. 

2. Bekerjasama dengan Guru 

Adanya kerjasama antar guru merupakan suatu cara yang tepat 

dalam mengembangkan kecerdasan peserta didik. Indikasi kasus yang 

dialami peserta didik itu belum tentu diketahui oleh guru lain bahkan 
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belum tentu dapat diselesaikan oleh guru mapel itu sendiri sehingga butuh 

komunikasi dengan guru lain atau sampai ke guru BK 

3. Bekerjasama dengan Orang Tua 

Bentuk kerjasama antara guru dan orang tua perlu dijalin dengan 

baik karena peserta didik tinggal di dua lingkungan yakni lingkungan 

keluarga dan lingkungan madrasah. Adapun yang dilakukan oleh guru 

Akidah Akhlak apabila ada promblem yang alami peserta didik guru 

biasanya melakukan kunjungan langsung kerumah peserta didik, dan tak 

jarang juga dijumpai oleh peneliti orang tua juga sering berkunjung ke 

madrasah untuk menanyakan perkembangan anaknya di madrasah 

tersebut.  

Selain itu untuk mempermudah komunikasi antar guru dan orang tua 

guru mempunyai nomer WA para orang tua dari peserta didik. Tujuan dari 

bentuk kerjasama ini adalah untuk memberikan informasi tentang 

perkembangan peserta didik di madrasah kepada orang tua dan juga 

sebagai pencarian solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah jika terjadi 

penyelewengan yang dilakukan perserta didik di mardasah maupun diluar 

madrasah dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. 


