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"Tafsi>r al-Misbah}" adalah sebuah tafsir  yang berisi tafsiran ayat-ayat al-Qur’an 

dengan susunan nama surah dan nama lain surah tersebut, jumlah ayat, tempat turun 

surah disertai pengecualian ayat-ayat yang tidak termasuk kategori, nomor surah 

berdasarkan urutan mushaf dan urutan turun, tema pokok, keterkaitan (muna>sabah) 

antara surah sebelum dan sesudahnya, dan sebab turun ayat (asba>bun nuzu>l). 
Penelitian ini terfokus pada kecerdasan emosional dalam al-Qur’an Tafsi>r al-Misbah}. 
Hal ini dilatar belakangi oleh kurangnya perhatian pendidikan dalam memberikan 

kecerdasan emosional disamping pengajaran materi sekolah. Karenanya perlu adanya 

kajian mengenai kecerdasan emosional di dalam al-Qur’an yang dianggap mampu 

menanggulangi permasalahan tersebut. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan 

merelevansikan kecerdasan emosional dalam Tafsi>r al-Misbah} dengan kepribadian 

peserta didik. Sehingga akan membentuk pribadi yang cerdas peduli terhadap tujuan 

pendidikan yang akan memajukan bangsa ini. 

Penelitian ini merumuskan masalahnya dan bertujuan hendak mengetahui  (1) 

Bagaimanakah konsep kecerdasan emosional menurut M. Quraish Shihab dalam 

Tafsi>r al-Misbah}? (2) Bagaimanakah relevansinya dengan kepribadian peserta didik? 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) penulis 

beruaha mengkaji kecerdasan emosional  yang ada dalam Tafsi>r al-Misbah. Teknik 

pengumpulan datanya adalah menggali bahan-bahan pustaka yang koheren dengan 

obyek pembahasan yang dimaksud. Adapun  metode yang digunakan ialah 

pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan analisa data dalam penelitian ini  

memakai analisis isi (content analysis) yaitu suatu metode yang menggunakan teknik 

sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan.  

Dari penelitian yang dilakukan, memunculkan hasil penelitian sebagai berikut: 

(1) konsep kecerdasan emosional menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsi>r al-
Misbah}, yaitu: menahan hawa nafsu, memiliki rasa takut, menggunakan daya pikir 

dan daya kalbu, menghindari pertengkaran dan kefasikan, selektif dalam memilih 

teman, dan sabar ketika mendapat cobaan (2) relevansi kecerdasan emosional dalam 

Tafsi>r al-Misbah} dengan kepribadian adalah Membentuk pribadi yang bertanggung 

jawab, memiliki sikap sopan santun, dapat menilai diri dan situasi secara realistik, 

dapat mengelola emosi, berpikir sebelum bertindak, mudah bersosialisasi, peduli 

lingkungan, respek dan empati, fleksibel dalam berpikir, tidak menyimpang dari 

norma.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sejak lahir sudah diberi kenikmatan oleh Allah baik itu 

penglihatan, pendengaran dan juga hati. Nikmat manusia ini senantiasa 

berkembang dan memerlukan adanya pendidikan dan juga pengarahan. 

Orangtua adalah orang yang paling dekat dengan anak semenjak kelahirannya 

sehingga akan menjadi guru pertama dalam kehidupannya. Mereka yang 

menjadi penentu arah pendidikan bagi anak-anaknya. 

Apabila orangtua dalam mendidik anak hanya menggunakan pendekatan 

kognitif saja, kira-kira hasil yang akan didapatknnya seperti apa? Kiranya untuk 

menjawab pertanyaan ini dengan tepat sangatlah tidak mudah. Sebagian ahli 

berpendapat bahwa anak yang dididik hanya dengan pendekatan kognitif saja 

tidak akan sukses dalam hidupnya. Sementara ahli lain berpendapat sebaliknya. 

Tetapi pendapat psikologi New York, Amerika Serikat, Daniel Goleman dapat 

kita jadikan pertimbangan positif dalam mendidik anak agar kelak dapat sukses 

hidupnya.
1
 

Pertanyaan kritis kita, sampai sejauh mana peran kecerdasan emosi 

menentukan kesuksesan anak kita? Pendapat Daniel Goleman mengatakan 

                                                           
1
 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Baru  (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2013), 158-159. 
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bahwa peran kecerdasan akademik (kognitif) yang akan menyokong kesuksesan 

hidup seseorang sekitar 20%, sedangkan yang 80% lainnya berupa faktor-faktor 

lain yang disebut kecerdasan emosi. Pendapat Goleman penting dijadikan 

pertimbangan mengingat fakta yang sering dijumpai di lapangan akhir-akhir ini 

sangat mendukungnya. 

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam melakukan proses interaksi 

dengan lingkungannya dapat dipastikan pernah mengalami saat-saat dimana ia 

merasa sangat marah, jengkel, muak terhadap perlakuan orang yang dinilainya 

tidak adil, tidak pantas atau tidak pada tempatnya. Pada saat yang lain, ia 

merasa bahagia, tenteram atau puas berkat adanya faktor-faktor tertentu yang 

membuatnya demikian.
2
 

Tidak jarang peristiwa-peristiwa yang dialami manusia menjadikannya 

menangis tersedu-sedu, muka pucat pasi atau merah padam, maka bicaranya 

terputus-putus, bergetar seluruh tubuhnya, melompat kegirangan, berteriak, 

membanting pintu atau ekspresi lain yang dapat dikenali. Bahkan, sering 

dilaporkan ada orang yang mudah pingsan ketika merespon sesuatu, misalnya 

mendengar warta kematian salah seorang anggota keluarga yang amat dicintai 

atau pertemuan dua anggota keluarga yang telah lama sekali berpisah tanpa 

                                                           
2
 M. Darwis Hude, Emosi Penjelajahan Religio-Psikologis tentang Emosi Manusia di 

dalam Al-Qur’an (Jakarta: Erlangga, 2006), 14. 
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kabar. Hal ini tidak lain dipicu oleh kadar emosi yang teramat mendalam dan 

meluap-luap.
3
 

Berbagai kenakalan, emosi yang tak terkendali dan kriminalitas diri yang 

terjadi pada usia anak-anak, mungkin memiliki latar belakang dari setting 

keluarga yang tidak harmonis atau memang terpicu oleh kekerasan sistem sosial 

itu sendiri. Tetapi faktor-faktor itu tetaplah bersifat eksternal atau faktor kedua. 

Faktor pertama tetap berada pada diri yang bermasalah itu sendiri. Jelasnya, 

karena pengetahuan tentang diri tidak dimilikinya, akibatnya terjadi 

kekosongan yang kemudian diisi oleh sentimen, kemarahan, kesombongan dan 

sifat-sifat buruk  lainnya, yang menggerakkannya untuk berbuat jahat.
4
  

Penelitian tentang kecerdasan emosional telah memperlihatkan bahwa EQ 

adalah penilaian yang bisa mencegah munculnya perilaku buruk. Meningkatkan 

EQ pada remaja dapat membantu mengurangi risiko tabiat keras berlebihan dan 

membantu mencegah kebrutalan yang terjadi di sekolah-sekolah. 

Pengembangan kecerdasan emosional di usia dini memberikan seseorang bekal 

yang baik untuk masa dewasanya.
5
 

Menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosi atau emotional intelligence 

merujuk kepada kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang 

                                                           
3
 Ibid., 15. 

4
 Suharsono, Melejitkan IQ, IE & IS (Depok: Insiasi Press, 2004), 116. 

5
 Steven J. Stein dan Howard E. Book, ledakan EQ. terj Trinanda Rainy Januarsari dan 

Yudhi Murtanto (Bandung: Penerbit Kaifa, 2003), 24. 
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lain, kemampuan memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelola emosi 

dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain.
6
 

Sedangkan menurut Cooper dan Sawaf, kecerdasan emosional adalah 

kemampuan merasakan, memahami dan secara efektif mengaplikasikan kekuatan 

serta kecerdasan emosi sebagai sebuah sumber energi manusia, informasi, 

hubungan dan pengaruh.
7
 

Al-Qur’an dan Sunnah merupakan sumber berbagai ilmu pengetahuan yang 

tak akan pernah kering walaupun digali terus menerus, termasuk dalam bidang 

pendidikan. Ia merupakan sumber inspirasi untuk dikaji dari berbagai sudut 

pandang.
8
 

Di dalam Al-Qur’an terdapat banyak ayat yang melukiskan ekspresi emosi 

dengan sangat jelas sampai pada reaksi behavioral yang menyertainya, misalnya 

emosi marah, sedih, campur kecewa yang digambarkan dalam surat an-Nah}l ayat 

58-59.
9
 

Apa yang diungkapkan al-Qur’an ini tidak sekedar sebuah informasi, tetapi 

memiliki makna untuk dipetik sebagai pelajaran, nasihat dan nilai-nilai dalam 

kehidupan. Dalam pandangan agama, emosi negatif sedapat mungkin direduksi 

atau diredam secara arif, sementara emosi positif dikembangkan untuk mewarnai 

kehidupan.  
                                                           

6
 Daniel Goleman, Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Puncak Prestasi terj. Alex Tri 

Kantjono (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 512. 
7
 Agus Efendi, Revolusi Kecerdasan Abad 21(Bandung: Alfabeta, 2001), 172. 

8
 Syahidin, Menelusuri Metode Pendidikan dalam al-Qur’an (Bandung: Alfabeta, 2009), 

77. 
9
 Hude, Emosi , 9. 
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Dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam terkait pembahasan kecerdasan emosional dalam al-Qur’an dengan 

penafsiran menggunakan Tafsir al-Misbah. Oleh karena itu, penulis mengambil 

judul “Konsep Kecerdasan Emosional Dalam Al-Qur’an Tafsir al-Misbah 

Karya M. Quraish Shihab  

 

B. Batasan Masalah  

Berangkat dari permasalahan di atas, batasan dalam penelitian ini adalah 

konsep kecerdasan emosional dalam al-Qur’an Tafsir al-Misbah dengan 

mengambil beberapa surat di dalam al-Qur’an, yang meliputi: Surat an-Nazi’at 

ayat 40-41, surat an-Nah}l Ayat 78, surat al-Baqarah ayat 197,  surat as-Shams 

Ayat 7-10, surat ali-‘Imra>n ayat 118, surat Yusuf  ayat 83-86. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah selanjutnya 

peneliti merumuskasn masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah konsep kecerdasan emosional menurut M. Quraish Shihab 

dalam Tafsir al-Misbah? 

2. Bagaimanakah relevansinya terhadap kecerdasan emosional perspektif 

Daniel Goleman? 
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D. Tujuan Penelitian 

Dengan acuan rumusan masalah, adapun tujuan kajian penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Untuk mengetahui konsep kecerdasan emosional menurut M. Quraish 

Shihab dalam Tafsir al-Misbah 

2. Untuk mengetahui relevansinya terhadap kecerdasan emosional perspektif 

Daniel Goleman 

 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun kegunaan atau manfaat hasil kajian ini, ialah ditinjau secara teoritis 

dan praktis. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat 

berikut ini: 

1. Secara Teoritis 

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah 

pendidikan, khususnya tentang konsep kecerdasan emosional dalam Al-

Qur’an Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab. 

2. Secara Praktis 

Harapan selanjutnya, kajian ini dapat memberikan kontribusi kepada : 

a. Pihak yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat untuk dijadikan 

referensi, refleksi ataupun perbandingan kajian yang dapat dipergunakan 

lebih lanjut dalam pengembangan pendidikan Islam. 
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b. Objek pendidikan, baik guru, orang tua maupun murid dalam 

memperdalam ajaran agama Islam. 

c. Institusi atau lembaga pendidikan Islam sebagai salah satu pedoman 

dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. 

 

F. Telaah Pustaka 

1. Jemirin, 243032042, 2008. Konsep Kecerdasan Emosional dan Spiritual 

dalam Pendidikan Islam (Telaah berdasarkan pemikiran Ary Ginanjar 

Agustian). Skripsi. Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan 

Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Dari 

hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Konsep Kecerdasan Emosional 

dan Spiritual dalam Pendidikan Islam adalah: 

a. Kecerdasan Emosional dan Spiritual menurut Ary Ginanajar Agustian 

adalah suatu perangkat kerja dalam hal pengembangan karakter dan 

kepribadian berdasarkan nilai-nilai Rukun Iman dan Rukun Islam, yang 

pada akhirnya akan menghasilkan manusia unggul di sektor emosi dan 

spiritual, yang mampu mengeksplorasi dan menginternalisasi kekayaan 

ruhiyah dan jasadiyah dalam hidupnya. 

b. Kecerdasan Emosional dan Spiritual dalam Pendidikan Islam adalah suatu 

bentuk pembinaan dan pengarahan emosi dan spiritual, sehingga 

terbentuklah manusia yang memiliki jiwa penuh takwa dalam 

menghadapi tantangan hidup dan terkumpul didalamnya sifat-sifat terpuji 
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serta menjadikan manusia yang bermental khalifah namun tetap tunduk 

kepada Tuhannya. 

c. Pelaksanaan Kecerdasan Emosional dan Spiritual dalam Pendidikan Islam 

adalah terealisasinya kedua kecerdasan ini dalam praktik kehidupan 

dalam rangka untuk mewujudkan insan yang penuh takwa, berakhlak 

mulia dan bermental khalifah. 

2. Arini Zuhria, 243012013, 2007. Peranan Kecerdasan Emosional daalm 

Pengembangan Ranah Afektif Anak pada Bidang Studi Aqidah Akhlak. 

Skripsi. Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah 

Tinggi Agama islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Dari hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa Peranan Kecerdasan Emosional dalam 

Pengembangan Ranah Afektif Anak pada Bidang Studi Aqidah Akhlak 

adalah: 

a. Pengembangan Kecerdasan Emosional pada anak usia 6 sampai 12 tahun 

antara lain untuk mengajarkan anak mengetahui potensi, perasaan serta 

kelemahan yang dimilikinya dan lain-lain. 

b. Pengembangan Ranah Afektif anak pada bidang Studi Aqidah Akhlak 

antara lain untuk meyakini Rukun Iman yang enam dan sifat-sifat Allah 

yang terkandung dalam Asma’ al-H}usna dan lain-lain. 

c. Peranan Kecerdasan Emosional dalam pengembangan ranah afektif anak 

pada bidang studi Aqidah Akhlak adalah Kecerdasan Emosional yang 
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didasarkan pada nilai-nilai kebaikan yang ditentukan oleh manusia itu 

sendiri sehingga akan membentuk kepribadian yang tenang, tabah, sabar 

dalam menghadapi masalah disekitarnya tidak mengenal rasa takut 

kecuali kepada Allah Swt. 

Dari kedua tela’ah pustaka diatas, penulis menjadikannya sebagai tela’ah 

kajian terdahulu dan berusaha untuk mengembangkannya. Dengan persamaan 

dan perbedaan sebagai berikut: 

1. Skripsi karya Jemirin dengan judul Konsep Kecerdasan Emosional dan 

Spiritual dalam Pendidikan Islam (Telaah berdasarkan pemikiran Ary 

Ginanjar Agustian). 

a. Persamaannya dengan skripsi ini sama-sama membahas tentang 

kecerdasan emosional di dalamnya. 

b. Perbedaannya, jika di skripsi ini masih membahas secara global 

kecerdasan emosional dalam pendidikan islam, maka penulis 

menggalinya lebih dalam dengan mengkaji kecerdasan emosional dalam 

al-Qur’an menggunakan Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab. 

2. Skripsi karya Arini Zuhria dengan judul Peranan Kecerdasan Emosional 

daalm Pengembangan Ranah Afektif Anak pada Bidang Studi Aqidah 

Akhlak.  

a. Persamaannya sama-sama membahas tentang kecerdasan emosional 

menurut teori Daniel Goleman. 
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b. Perbedaannya, jika di skripsi ini membahas kecerdasan emosional 

menurut teori umum Daniel Goleman saja, maka selanjutnya penulis 

mengaitkannya tidak hanya pada teori umum Daniel Goleman tetapi pada 

al-Qur’an menggunakan Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam kajian ini digunakan pendekatan kualitatif.
10

 Penulis mencoba 

mengkaji konsep kecerdasan emosional dalam al-Qur’an Tafsir al-Misbah 

karya M. Quraish Shihab. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kajian pustaka 

(library research). Penelitian ini dilangsungkan dengan cara membaca, 

menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan, yaitu data-data yang 

bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan masalah 

dalam penelitian ini.
11

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini merupakan 

sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang 

dikategorikan sebagai berikut. 

 

                                                           
10

 Sutrisno Hadi, Metode Research (Yogyakarta: Gajah Mada,1980),3. 
11

Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam 

Semesta, 2003), 7.  
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a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer mencakup data pokok yang dijadikan objek 

kajian, yakni data yang menyangkut tentang pengkajian ini. Adapun 

sumber data tersebut adalah Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab 

yang membahas beberapa ayat beserta tafsirnya tentang kecerdasan 

emosional. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data ini digunakan untuk menunjang penelaahan data-data 

yang dihimpun dan sebagai pembanding dari data primer. Dengan kata 

lain, data ini berkaitan dengan langkah analisis data. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini adalah kajian pustaka (library research), maka 

dalam mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan data literer, 

yakni penggalian bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek 

pembahasan yang dimaksud. Data-data yang ada dalam kepustakaan yang 

diperoleh, dikumpulkan atau diolah dengan cara sebagai berikut:
12

 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua yang terkumpul 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan 

yang lainnya, masing-masing dalam kelompok data, baik data primer 

maupun sekunder sebagaimana telah disebutkan di atas. Dalam hal ini 

                                                           
12

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek  (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1990), 24. 



13 

 

 

peneliti menjelaskan sumber data primer konsep kecerdasan emosional 

dalam al-Qur’an dan juga dari sumber data sekunder yang berkaitan 

dengan hal ini. 

b. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis data-data 

yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada yaitu tentang 

konsep kecerdasan emosinal dalam al-Qur’an dan direncanakan 

sebelumnya sesuai dengan permasalahannya. Adapun permasalahannya 

meliputi konsep kecerdasan emosional dalam Al-Qur’an Tafsir al-Misbah 

karya M. Quraish Shihab.  

c. Penemuan Hasil Data, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan kaidah dan dalil-dalil yaitu dengan analisis 

isi untuk melaksanakan kajian terhadap konsep kecerdasan emosional 

dalam Al-Qur’an Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab sehingga 

diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada. 

4. Teknik Analisis Data 

Data yang telah terkumpul, baik yang diambil dari kitab, buku, 

majalah, jurnal, skripsi dan sebagainya kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode content analysis atau analisa isi. Yaitu mengumpulkan 

dan menyusun data-data kemudian menganalisisnya dengan menggunakan 

pola pikir: 
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a. Deduktif: Cara berfikir yang menggunakan analisa yang berpijak pada 

pengertian-pengertian atau fakta-fakta umum kemudian diteliti yang 

hasilnya dapat memecahkan masalah-masalah yang khusus. 

b. Induktif: cara berfikir dengan berpijak pada pengertian-pengertian atau 

fakta-fakta khusus yang diteliti yang hasilnya dapat memecahkan 

masalah-masalah yang umum. Pola fikir induktif digunakan dalam 

perumusan pengertian dan kesimpulan.
13

 

Dalam buku lain dijelaskan bahwa analisis isi kualitatif (Mayring, 

1993;2000 edisi 7), terdiri atas sekumpulan teknik untuk analisis teks secara 

sistematis yang dikembangkan selama 20 tahun berlalu dalam suatu studi 

longitudinal tentang konsekuensi-konsekuensi psikososial. Menurut 

Krippendorff  analisis isi sebagai penggunaan metode yang replikabel dan 

valid untuk membuat inferensi-inferensi khusus dari teks pada pernyataan-

pernyataan lain atau property-properti dari sumbernya.
14

 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yang saling berkaitan erat satu 

sama dengan yang lainnya, yaitu: 

                                                           
13

Ibid., 200. 
14

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif  Analisis Data  (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 

284-285. 
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Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan kajian, manfaat kajian, landasan teori 

dan telaah pustaka, metode kajian dan analisis data. 

Dilanjutkan dengan bab II yang berisi tentang kajian teori tentang 

kecerdasan emosional. Sub bab pertama berisi tentang kecerdasan dan sub bab 

kedua berisi tentang emosi dan sub bab ketiga berisi tentang kecerdasan 

emosional. Ketiga sub bab ini digunakan sebagai acuan untuk menjadi landasan 

dalam melaksanakan penelitian kajian pustaka ini. 

Sedangkan pada bab III adalah paparan data-data yang berisi tentang 

konsep kecerdasan emosional dalam al-Qur’an dengan Tafsir al-Misbah karya M. 

Quraish Shihab. 

Kemudian bab IV merupakan analisis data yang meliputi analisis konsep 

Kecerdasan Emosional dalam al-Qur’an Tafsir al-Misbah karya M. Quraish 

Shihab dan relevansinya dengan teori kecerdasan emosional perspektif Daniel 

Goleman.  

Bab V adalah bab terakhir yaitu penutup yang memuat kesimpulan hasil 

dari penelitian mengenai konsep kecerdasan emosional dalam al-Qur’an Tafsir 

al-Misbah karya M. Quraish Shihab dari berbagai literatur yang telah ditemukan. 

Selain itu juga mengemukakan saran-saran atau rekomendasi dari penulis. 
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BAB II 

KECERDASAN EMOSIONAL  

A. Kecerdasan Emosional 

1. Pengertian Kecerdasan (inteligensi) 

Kecerdasan yang dimiliki manusia merupakan salah satu anugerah 

besar dari Allah Swt. menjadikannya sebagai salah satu kelebihan manusia 

dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dengan kecerdasannya manusia 

dapat terus menerus mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidupnya 

yang semakin kompleks, melalui proses berpikir dan belajar secara terus 

menerus.
15

 

Inteligensi berasal dari bahasa inggris intelligence. Intelligence sendiri 

adalah terjemahan dari bahasa latin intellectus dan intelligentiae. Teori 

tentang inteligensi pertama kali dikemukakan oleh Spearman dan Wynn 

Jones Pol tahun 1951. Spearman dan Wynn mengemukakan adanya konsep 

lama mengenai suatu kekuatan (power) yang dapat melengkapi akal pikiran 

manusia tunggal pengetahuan sejati. Kekuatan tersebut dalam bahasa yunani 

disebut (Nous) sedangkan penggunaan kekuatan disebut (Noeseis).
16

 

Sedangkan secara istilah banyak para ahli yang mendefinisikannya, 

diantaranya adalah: 
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Iskandar, Psikologi Pendidikan Sebuah Orientasi Baru (Jakarta: Referensi, 2012), 50. 
16

 Cholil, Psikologi Pendidikan (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 184.  
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a. J. P Guilford menjelaskan bahwa tes inteligensi hanya dirancang 

untuk mengukur proses berpikir yang bersifat konvergen, yaitu 

kemampuan untuk memberikan satu jawaban atau kesimpulan yang 

logis berdasarkan informasi yang diberikan.  

b. K. Buhler mengatakan bahwa inteligensi adalah perbuatan yang 

disertai denagn pemahaman atau pengertian. 

c. George D. Stoddard menyebutkan inteligensi sebagai kemampuan 

untuk memahami masalah-masalah yang bercirikan:  

1) Mengandung kesukaran 

2) Kompleks  

3) Abstrak 

4) Diarahkan pada tujuan 

5) Ekonomis 

6) Bernilai sosial 

d. Garett mendefinisikan setidak-tidaknya mencakup kemampuan-

kemampuan yang diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah 

yang memerlukan pengertian serta penggunaan simbol-simbol. 

e. William Stern, inteligensi adalah daya menyesuaikan diri dengan 

keadaan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir menurut 

tujuannya. 
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f. Suryabrata, inteligensi didefinisikan sebagai kapasitas yang bersifat 

umum dari individu untuk mengadakan penyesuaian terhadap situasi-

situasi baru atau problem yang sedang dihadapi.
17

 

g. Solso mendefinisikan intelegensi sebagai kemampuan memperoleh 

dan menggali pengetahuan, menggunakan pengetahuan untuk 

memahami konsep-konsep konkret dan abstrak dan menghubungkan 

di antara objek-objek dan gagasan-gagasan menggunakan 

pengetahuan dengan cara-cara yang lebih berguna (in a meaningful 

way) atau efektif.
18

 

h. Walters dan Gardner pada tahun 1986 mendefinisikan inteligensi 

sebagai suatu kemampuan atau serangkaian kemampuan-kemampuan 

yang memungkinkan individu memecahkan masalah atau produk 

sebagai konsekuensi eksistensi suatu budaya tertentu.
19

 

Selanjutnya dalam inteligensi ada beberapa faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, antara lain: 

a. Pengaruh faktor bawaan 

Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa individu-individu 

yang berasal dari suatu keluarga atau bersanak saudara, nilai dalam 

tes IQ mereka berkorelasi tinggi. 
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 Ibid., 186-189. 
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 Suharnan, Psikologi Kognitif (Surabaya: Srikandi, 2005), 346. 
19

 Saifuddin Azwar, Pengantar Psikologi Inteligensi (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 
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b. Pengaruh faktor lingkungan 

Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh gizi yang 

dikonsumsi. Oleh karena itu, ada hubungan antara pemberian 

makanan bergizi dengan inteligensi seseorang. Pemberian makanan 

bergizi ini merupakan salah satu pengaruh lingkungan yang amat 

penting selain guru, rangsangan-rangsangan yang bersifat kognitif 

emosional dari lingkungan juga memegang peranan yang amat 

penting, seperti pendidikan, latihan berbagai keterampilan dan lain-

lain. 

c. Stabilitas inteligensi dengan IQ 

Inteligensi bukanlah IQ. Inteligensi merupakan suatu konsep 

umum tentang kemampuan individu, sedang IQ hanyalah hasil dari 

suatu tes inteligensi itu (yang notabene hanya mengukur sebagai 

kelompok dari inteligensi). Stabilitas inteligensi tergantung 

perkembangan organik otak. 

d. Pengaruh faktor kematangan 

Tiap organ tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan. Tiap organ (fisik maupun psikis) dapat dikatakan 

telah matang jikaia telah mencapai kesanggupan menjalankan 

fungsinya. 
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e. Pengaruh faktor pembentukan 

Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang 

mempengaruhi perkembangan inteligensi. 

f. Minat dan pembawaan yang khas 

Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan 

merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat 

dorongan-dorongan (motif-motif) yang mendorong manusia untuk 

berinteraksi dengan dunia luar. 

g. Kebebasan 

Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-

metode yang tertentu dalam memecahkan masalah-masalah. Manusia 

mempunyai kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih 

masalah sesuai dengan kebutuhannya.
20

 

2. Pengertian Emosi 

Term emosi dalam pemakaian kita sehari-hari sangat berbeda dengan 

pengertian emosi dalam psikologi. Emosi dalam pemakaian sehari-hari 

mengacu kepada ketegangan yang terjadi pada individu akibat dari tingkat 

kemarahan yang tinggi. Seorang direktur memarahi karyawannya karena 

keliru melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga berakibat buruk bagi 

perusahaan, biasanya dikatakan ia sedang emosi. Orang yang membanting 

gelas karena merasa harga dirinya dilecehkan orang lain, dengan gampang 
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dikategorikan sedang dalam keadaan emosi. Pendek kata, orang yang 

berubah nada suara, raut muka atau tingkah lakunya karena marah, biasanya 

diperingatkan agar jangan bertindak emosional. Ungkapan semacam itu 

jarang muncul pada peristiwa-peristiwa seperti kaget, ketakutan, senang atau 

karena sesuatu yang menjijikkan, kendati semua peristiwa tersebut masuk 

dalam kategori emosi. Orang yang pucat pasi karena selamat dari tabrakan 

maut tidak disapa dengan kata-kata “jangan emosi”, karena emosi lazim 

dipahami oleh masyarakat sebagai ekspresi marah.
21

  

Secara harfiah menurut Oxford English Dictionary mendefinisikan 

emosi sebagai: “ setiap kegiatan atau pergelakan pikiran, perasaan, nafsu, 

setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap”.
22

 Sedangkan secara 

istilah emosi adalah suatu gejala psiko-fisiologis yang menimbulkan efek 

pada persepsi, sikap dan tingkah laku serta mengejawentah dalam bentuk 

ekspresi tertentu.
23

 Selain itu, emosi adalah persepsi perubahan jasmaniah 

yang terjadi dalam memberi tanggapan (respons) terhadap suatu peristiwa.
24

 

Emosi merupakan kekuatan pribadi (personal power) yang 

memungkinkan manusia mampu berpikir secara keseluruhan, mampu 

mengenali emosi sendiri dan emosi orang lain serta tahu cara 
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mengekspresikannya denagn tepat.
25

 Emosi merupakan perasaan atau afeksi 

yang melibatkan perpaduan antara gejolak fisiologis dan perilaku yang 

terlihat.
26

 Emosi merupakan perpaduan dari beberapa perasaan yang 

mempunyai intensitas yang relative tinggi  dan menimbulkan suatu gejolak 

suasana batin, suatu stirred up or aroused state of the human organization.
27

 

Menurut Daniel Goleman, emosi itu dikelompokkan menjadi delapan 

bagian, yaitu: 

a. Amarah: beringas, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, 

terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung, bermusuhan, dan barangkali 

yang paling hebat tindak kekerasan dan kebencian patologis. 

b. Kesedihan: pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihani diri, 

kesepian, ditolak, putus asa, dan kalau menjadi patologis depresi berat. 

c. Rasa takut: cemas, takut, gugup, khawatir, waswas, perasaan takut sekali, 

waspada, sedih, tidak tenang, ngeri, takut sekali, kecut sebagai patologi 

fobia dan panik. 

d. Kenikmatan: bahagia, gembira, ringan, puas, riang, senang, terhibur, 

bangga, kenikmatan indrawi, takjub, rasa terpesona, rasa puas, rasa 

terpenuhi, kegirangan luar biasa, senang, senang sekali, dan batas 

ujungnya mania. 
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e. Cinta: penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, 

bakti, hormat, kasmaran, kasih. 

f. Terkejut: terkejut, terkesiap, takjub, terpana. 

g. Jengkel: hina, jijik, muak, mual, benci, tidak suka, mau muntah. 

h. Malu: rasa salah, malu hati, kesal hati, sesal, hina, aib dan hati hancur 

lebur.
28

 

Varian-varian emosi tersebut memiliki beberapa fungsi bagi 

kehidupan. Menurut Coleman dan Hammen setidaknya ada empat fungsi 

emosi dalam kehidupan manusia. 

a. Emosi berfungsi sebagai pembangkit energi (energizer). Tanpa emosi 

manusia tidak sadar atau sama dengan orang mati, karena hidup artinya 

merasai, mengalami, bereaksi dan bertindak. Dengan emosi, manusia 

membangkitkan dan memobilisasi energi yang dimilikinya: marah 

menggerakkan untuk menyerang, takut menggerakkan untuk lari, cinta 

meendorong manusia untuk mendekat dan bermesraan, dan lain 

sebagainya. 

b. Emosi berfungsi sebagai pembawa informasi (messenger). Keadaan diri 

sendiri dapat diketahui melalui emosi yang dialami. Misalnya, marah 

berarti sedang dihambat atau diserang orang lain, sedih menandakan 

hilangnya sesuatu yang disenangi atau dikasihi, bahagia berarti 
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memperoleh sesuatu yang disenangi atau berhasil menghindari hal yang 

tak disukai. 

c. Emosi berfungsi sebagai komunikasi intrapersonal dan interpersonal 

sekaligus. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa emosi dapat dipahami 

secara universal. Dalam retorika misalnya, diketahui bahwa pembicara 

(muballigh) yang menyertakan seluruh emosinya dalam berpidato 

dipandang lebih hidup, lebih dinamis dan bahkan lebih meyakinkan. 

d. Emosi berfungsi sebagai informasi tentang keberhasilan yang telah 

dicapai. Ketika kita mendambakan kesehatan yang prima, kondisi badan 

yang sehat menandakan bahwa apa yang kita dambakan berhasil. Kita 

mencari keindahan dan mengetahui telah memperolehnya ketika kita 

merasakan kenikmatan estetis dalam diri kita.
29

 

Lebih lanjut, Learner mengungkapkan bahwa pada saat seseorang 

mengalami emosi berbagai perubahan psikologis dapat terjadi, seperti: 

a. Bola mata membesar 

b. Detak jantung meningkat 

c. Desahan atau tarikan nafas yang dalam dan tersengal-sengal 

d. Bulu roma di badan berdiri 

e. Gerakan getrointestinal berhenti sementara membuat darah mengalir 

dengan deras dari perut memasuki otot-otot 
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f. Hati membebaskan gula memasuki aliran darah untuk meningkatkan 

energi 

g. Keringat meningkat, sementara produksi air liur menurun
30

 

3.  Kecerdasan Emosional 

Menurut Saphiro, istilah kecerdasan emosional pertama kali 

dilontarkan pada tahun 1990 oleh dua orang ahli, yaitu Peter Salovey dan 

John Mayer untuk menerangkan jenis-jenis kualitas emosi yang dianggap 

penting untuk mencapai keberhasilan.
31

 

Selanjutnya istilah kecerdasan emosional baru dikenal secara luas 

pertengahan 90-an dengan diterbitkannya buku Daniel Goleman: Emotional 

Intelligence. Sebenarnya Goleman telah melakukan Riset kecerdasan 

emosional (EQ) ini lebih dari 10 tahun. Ia menunggu waktu sekian lama 

untuk mengumpulkan bukti ilmiah yang kuat. Sehingga saat Goleman 

mempublikasikan penelitiannya, Emotional Intelligence mendapat sambutan 

positif baik dari akademis maupun praktisi.
32

 

Sedangkan yang dimaksud dengan kecerdasan emosional banyak para 

ahli yang mengemukakannya, antara lain yaitu: 

a. Menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosi atau emotional intelligence 

merujuk kepada kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan orang 
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lain, kemampuan memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelola 

emosi dengan baik pada diri sendiri dan hubungan dengan orang lain.
33

 

b. Menurut Steven J. Stein dan Howard E. Book, kecerdasan emosional 

adalah serangkaian kemampuan, kompetensi dan kecakapan nonkognitif 

yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil mengatasi 

tuntutan dan tekanan lingkungan.
34

 

c. Sedangkan menurut Cooper dan Sawaf, kecerdasan emosional adalah 

kemampuan merasakan, memahami dan secara efektif mengaplikasikan 

kekuatan serta kecerdasan emosi sebagai sebuah sumber energi manusia, 

informasi, hubungan dan pengaruh.
35

 

d. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menyikapi pengetahuan 

emosional dalam bentuk menerima, memahami dan mengelolanya.
36

 

Bagi sebagian orang, EQ tampak tidak sepenting IQ. Berbagai studi 

memperlihatkan bahwa sebagian besar orang beranggapan bahwa orang 

yang memiliki IQ tinggi pasti berhasil dalam belajar, lebih produktif, banyak 

memberi dan mampu untuk terus melakukan studi. Masih menurut anggapan 

mereka, orang ini akan panjang umur dan selalu sehat. Secara sepintas, IQ 

akan bisa menentukan segalanya, padahal sebenarnya tidak demikian. Studi 

kasus atas EQ pada masa-masa terakhir, mengindikasikan adanya fungsi 
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setara yang dimiliki EQ (disamping IQ), dimana manusia membutuhkan EQ 

agar bisa hidup bahagia dan terjaga kesehatannya.
37

 

Selanjutnya untuk kecerdasan emosional sendiri, Salovey 

menempatkan kecerdasan pribadi Gardner dalam definisi dasar tentang 

kecerdasan emosional yang dicetuskannya seraya memperluas kemampuan 

ini menjadi lima wilayah utama: 

a. Mengenali emosi diri. Kesadaran diri, mengenali perasaan sewaktu 

perasaan itu terjadi, merupakan dasar kecerdasan emosional. Kemampuan 

untuk memantau perasaan dari waktu ke waktu merupakan hal penting 

bagi wawasan psikologi dan pemahaman diri. Ketidakmampuan untuk 

mencermati perasaan kita yang sesungguhnya membuat kita berada dalam 

kekuasaan perasaan. Orang yang memiliki keyakinan yang lebih tentang 

perasaannya adalah pilot yang andal bagi kehidupan mereka, karena 

mempunyai kepekaan lebih tinggi akan perasaan mereka yang 

sesungguhnya atas pengambilan keputusan-keputusan masalah pribadi, 

mulai dari masalah siapa yang akan dinikahi sampai ke pekerjaan apa 

yang diambil. 

b. Mengelola emosi. Menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap 

dengan pas adalah kecakapan yang bergantung pada kesadaran diri. 

Kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, 

kemurungan atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang timbul karena 
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gagalnya keterampilan emosional dasar ini. Orang-orang yang buruk 

kemampuannya dalam keterampilan ini akan terus menerus bertarung 

melawan perasaan murung, sementara mereka yang pintar  dapat bangkit 

kembali dengan jauh lebih cepat dari kemerosotan dan kejatuhan dalam 

kehidupan. 

c. Memotivasi diri sendiri. Menata emosi sebagai alat untuk mencapai 

tujuan adalah hal yang sangat penting dalam kaitan untuk memberi 

perhatian, untuk memotivasi diri sendiri dan menguasai diri sendiri, dan 

untuk berkreasi. Kendali dari emosional, menahan diri terhadap kepuasan 

dan mengendalikan dorongan hati adalah landasan keberhasilan dalam 

berbagai bidang. Dan mampu menyesuaikan diri dalam “ flow” 

memungkinkan terwujudnya kinerja yang tinggi dalam segala bidang. 

Orang-orang yang memiliki keterampilan ini cenderung jauh lebih 

produktif dan efektif dalam hal apapun yang mereka kerjakan. 

d. Mengenali emosi orang lain. Empati, kemampuan yang juga bergantung 

pada kesadaran diri emosional, merupakan “keterampilan bergaul” dasar. 

Orang yang empatik lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang 

tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan atau 

dikehendaki orang lain. Orang-orang seperti ini cocok untuk pekerjaan-

pekerjaan keperawatan, mengajar, penjualan dan manajemen. 

e. Membina hubungan. Seni membina hubungan, sebagian besar merupakan 

keterampilan mengelola emosi orang lain. Meninjau keterampilan dan 
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ketidakterampilan sosial, dan keterampilan-keterampilan tertentu yang 

berkaitan. Ini merupakan keterampilan yang menunjang popularitas, 

kepemimpinan dan keberhasilan antar pribadi. Orang-orang yang hebat 

dalam keterampilan ini akan sukses dalam bidang apa pun yang 

mengandalkan pergaulan yang mulus dengan orang lain, mereka adalah 

bintang-bintang pergaulan.
38

 

Berikut akan diuraikan juga secara lebih rinci mengenai kerangka kerja 

kecakapan emosi, yaitu: 

a. Kesadaran diri, meliputi: 

1) Kesadaran emosi: mengenali emosi diri sendiri dan efeknya 

2) Penilaian diri secara teliti: mengetahui kekuatan dan dan batas-batas 

diri sendiri 

3) Percaya diri: keyainan tentang harga diri dan kemampuan sendiri. 

b. Pengaturan diri, meliputi: 

1) Kendali diri: mengelola emosi-emosi dan desakan-desakan 

hati yang merusak 

2) Sifat dapat dipercaya: memelihara norma kejujuran dan 

integritas 

3) Kewaspadaan: bertanggungjawab atas kinerja pribadi 

4) Adaptibilitas: keluwesan dalam menghadapi perubahan  
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5) Inovasi: mudah menerima dan terbuka terhadap gagasan, 

pendekatan dan informasi-informasi baru 

c. Motivasi, meliputi: 

1) Dorongan prestasi: dorongan untuk menjadi lebih baik atau 

memenuhi standar keberhasilan 

2) Komitmen: menyesuaikan diri dengan sasaran kelompok 

atau perusahaan 

3) Inisiatif: kesiapan untuk memanfaatkan kesempatan 

4) Optimisme: kegigihan dalam memperjuangkan sasaran 

kendati ada halangan dan kegagalan 

d. Empati, meliputi: 

1) Memahami orang lain: mengindra perasaan dan perspektif 

orang lain dan menunjukkan minat aktif terhadap 

kepentingan mereka 

2) Orientasi pelayanan: mengantisipasi, mengenali, dan 

berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan. 

3) Mengembangkan orang lain: merasakan kebutuhan 

perkembangan orang lain dan berusaha menumbuhkan 

kemampuan mereka 

4) Mengatasi keragaman: menumbuhkan peluang melalui 

pergaulan dengan bermacam-macam orang 
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5) Kesadaran politis: mampu membaca arus-arus emosi 

sebuah kelompok dan hubungannya dengan kekuasaan. 

e. Keterampilan sosial, meliputi: 

1) Pengaruh: memiliki taktik-taktik untuk melakukan persuasi 

2) Komunikasi: mengirimkan pesan yang jelas dan 

meyakinkan 

3) Kepemimpinan: membangkitkan inspirasi dan memadu 

kelompok dan orang lain 

4) Katalisator perubahan: memulai dan mengelola perubahan 

5) Manajemen konflik: negosiasi dan pemecahan silang 

pendapat 

6) Pengikat jaringan: menumbuhkan hubungan sebagai alat 

7) Kolaborasi kan kooperasi: kerja sama dengan orang lain 

demi tujuan bersama 

8) Kemampuan tim: menciptakan sinergi kelompok dalam 

memperjuangkan tujuan bersama.
39
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