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Abstract: Based on this description it can be concluded, 1) That emotional intelligence is in a 

strategic position in Islamic education, high emotional intelligence is a goal that must be achieved 

in the educational process, 2) That emotional intelligence and the nafs muthmainnah basically 

describe the condition of human psychological maturity as al-Insan. The difference between the two 

lies only in their respective terminological backgrounds. Emotional intelligence was born from 

Western psychologists, while nafs muthmainnah is written in the Qur'an and 3) That Islamic 

education is very concerned about the development of human cognitive abilities (IQ), as well as 

emotional development. 

 

Kata Kunci : Emotional Intelligence And Islamic Education 
 

A. Pendahuluan 

a. Latar Belakang Masalah 

Semakin terasa bahwa kita sedang merasakan betapa bermanfaat ilmu pengetahuan yang diawali 

Renaissaince pada abad ke-19 “keajaiban” ilmu pengetahuan menjadikan semua urusan kehidupan dunia 

lebih mudah untuk diatasi. Hasil proyek pengembangan potensi kognitif manusia tersebut, pada hari ini 

sudah sampai pada saru era yang populer denga era informasi dimana dunia yang luas sudah terasa seperti 

satu desa. Peristiwa yang terjadi di benua lain pada saat yang sama dapat disaksikan, bahwa perkembangan 

angkasa luar pun bukan lagi hal yang asing di telinga dan pandangan manusia. Kecepatan informasi lebih 

cepat daripada kecepatan cahaya  dengan diikuti infrastrukturnya yang mengalami peningkatan kualitas tiap 

detiknya. Komputer, internet, satelit dan infrastruktur informasi lain membuat setiap orang melek huruf 

menjadi kerajingan untuk menguasainya kalau tidak ingin dianggap “gagap teknologi” atau sekedar untuk 

menjadi partisipasi. Masa sekarang adalah masa panen hasil rekayasa kognitif manusia dengan berbagai 

kelebihan dan kekekurangannya.  

Pesatnya ilmu pengetahuan semakin menemukan bentuknya dengan berdirinya macam intuisi yang 

memberi perhatian secara khusus kepada pengembangan IQ (Intelegensi Questiont) baik berlabel tradisional 

maupun yang bersimbol modern. Paradigma ilmu pengetahuna diyakini sebagai hasil rekayasa 

pengembangan intelegensi yang merupakan pusat potensi kognitif manusia. Berbagai upaya telah 

diwujudkan untuk mendukung upaya tersebut, baik yang normal maupun yang khusus untuk membina anak-

anak ber-IQ tinggi seperti di negara-negara maju, bahkan di Indonesia sendiri telah memiliki semacam SD-

AB. Ade Irma yang khusus untuk membina anak-anak berbakat dan ber-IQ tinggi. 
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Fenomena pengembangan potensi IQ manusia sungguh sangat pesat diberbagai belahan dunia, tak 

terkecuali di Indonesia, sehingga tidak sulit untuk bertemu dengan berbagai Doktor atau bahkan Profesor 

sekalipun (sebagai simbo formal dari kemampuan intelektual) untuk menjadi tempat mencari dan menggali 

informasi yang diperlukan dalam berbagai persoalan materi hidup ini. Contoh kongkrit di Indonesia, sudah 

memiliki sekian banyak Doktor dalam bidang ekonomi, politik, hukum, pendidikan, agama dan lain 

sebagainya. 

Logikanya bahwa dengan demikian Indonesia tidak akan mengalami krisis ekonomi dan politik, 

hukum akan menjadi panglima atau supremasi hukum akan tegak dengan kokoh, masyarakat terbebas dari 

gagap teknologi dan berbagai nilai positif yang semestinya paralel dengan berbanding lurus dengan simbol-

simbol keahlian yang disandang oleh para pakar dalam bidangnya masing-masing, tetapi kenyataannya 

sungguh di luar dugaan, ternyata ditengah-tengah para ahli tersebut, krisis ekonomi dan politik, hukum 

hanya berlaku bagi yang tidak punya uang dan kekuasaan, dan serangkaian pemandangan yang cukup 

menguras daya nalar tiap orang untuk merasionalkan realias yang ada.  

Tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih kepada mereka, sangat pantas merenung untuk 

menjawab pertanyaan yang cukup sederhana tapi sungguh amat sangat signifikan dalam hidup ini, “apa yang 

luput dari perhatian manusia selama ini ?”. 

Daniel Goleman, seorang psikolog alumnus Harvard University mencoba menjawab dalam salah satu 

bukunya yang berjudul Emotional Intelegensi (Kecerdasan Emosional), ia mengemukakan bahwa: 

Faktor yang paling menentukan keberhasilan individu-individu di masyarakat modern yang serba 

cepat sekarang ini bukan lagi sekedar kecerdasan yang ditunjukkan dengan tigginya IQ (Intelligence 

Question), tapi justru oleh kecedasan emosional (Emotional Question) yang ditunjukkan dengan 

tinggi EQ. 

Hal senada juga dikemukakan oleh Jeane Segal, Ph.D, seorang ahli psikolog klinis tinggal di 

California Selatan dalam bukunya Raising your Emootional Intelligence, dalam buku tersebut diungkapkan 

bahwa: 

Bahwa kesadaran dan pengetahuan tentang emosi memungkinkan kita memulihkan kehidupan dan 

kesehatan, menyelamatkan keluarga, membangun hubungan cinta kasih yang berlanjut dan sukses 

dalam pekerjaan.1 

 

Konsep IQ dan EQ adalah dua piranti kecedasan yang harus bersinergi untuk membangun kecedasan 

yang sempurna. Mengabaikan salah satunya itu tidak hanya berarti mengurangi kecedasan yang lain, tapi 

juga menjerumuskan instrumen kecerdasan yang lain kepada jebakan egoisme intelektual.  

Konsep IQ dan EQ ini juga menjelaskan apa yang menyebabkan seseorang yang menguasai agama 

secara kognitif (IQ) terkadang tidak dapat mencegah dirinya untuk melakukan kejahatan, korupsi, 

                                                           
1 Jeane Segal, Ph.D, Raising your Emootional Intelligence, (alih bahasa Dian Paramesti Bahar; Cet. I, Jakarta, 
Cinta Aksara, 1999), h. 25 
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berbohong, merugikan orang lain, karena penguasaannya secara emosional belum memadai. Pemahaman itu 

bukan tidak baik, tapi juga cukup. Kemampuan untuk menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari justru 

ditentukan oleh kemampuan EQ seseorang.
2
 

Emosional Intelligence (EQ) bisa diartikan sebagai kemampuan mengendalikan emosi, kemampuan 

untuk tidak ikut-ikutan, mendekati masalah berdasarkan utilitasnya, tidak mudah panik, tenang, berfikir 

jernih, berdialog dengan hati nurani, dan memahami akan persoalan akan setiap masalah.  

Mencermati perbincangan seputar EQ, penulis segera menemukan korelasi antara EQ dengan Nafs 

Muthmainnah yang merupakan maqam dalam pengembaraan spiritual Islam yang bernilai paling tinggi dan 

merupakan tujuan antara yang ingin di capai oleh para sufi. Konsep EQ dan Nafs Muthmainnah hanya 

berbeda pada tataran normatif, tapi akan bertemu pada satu titik temu yang sangat signifikan. Embrio EQ 

mulai dilahirkan oleh psikolog Barat yang mengalami pencerahan sementara Nafs Muthmainnah lahir dari 

rahim manajemen emosi secara Islami.  

Pendidikan Islam bertujuan untuk mendidik umat menjadi insan kamil, tentu harus mampu tidak 

hanya menterjemahkan EQ dilapangan tapi sekaligus harus mampu memberi nilai-nilai positif seperti yang 

diidealkan dalam paradigma Nafs Muthmainnah yang merupakan manifestasi kesyamilan (konprehension) 

ajaran Islam. 

b. Rumusan Masalah 

Dengan pertimbangan di atas, bahwa Intelligence Question (IQ) yang tinggi tanpa didukung oleh 

Emosional Question (EQ), seseorang tidak akan mencapai kesuksesan yang sempurna. Maka dalam hal ini 

ada beberapa faktor yang mendorong penulis untuk merumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana posisi kecerdasan emosional (EQ) dalam pendidikan   Islam ? 

2. Apa korelasi antara Emotional Question (EQ) dengan Nafs  Muthmainnah ? 

3. Bagaimanakah peran pendidikan Islam dalam mensinergikan antara Intellegence Question (IQ) 

dengan Emotional Question (EQ) ? 

 

c. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian adalah untuk mengembangkan teori Emotioanal Intelligence yang aktual 

dan peting untuk diterapkan dalam dunia pendidikan Islam. Mengingat Emosional Intelligence 

ini sering kali dilupakan oleh para pendidik karena tidak tercakup secara formal dalam 

kurikulum pendidikan Islam, padahal secara subtansial kecerdasan inilah sebagai bukti 

kongkrit kebenaran Ilmu Pengetahuan yang diaplikasikan dalam tingkah laku yang baik 

terutama dalam pendidikan Islam.  

2. Kegunaannya; a) dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu 

pengetahuan terutama menyangkut tentang kecerdasan Emosional dalam perspektif Islam. b) 

dapat memberikan informasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan kepada para pendidik 

                                                           
2 Seto Mulyadi, Kecedasan Emosional dalam Kehidupan, Ed. II, (Panji Masyarakat, 1998), h. 40 
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untuk menjadikan dan menerapkan sistem pendidikan Islam yang dapat mengantar anak didik 

untuk lebih memahami materi pendidikan Islam dan mengaplikasikannya dalam tingkah laku 

sehari-hari dan pada akhirnya menjadi manusia seutuhnya yang berguna bagi agama, bangsa 

dan negara.  

B. Definisi Kecerdasan Emosional 

Salah satu alasan rasional yang diajukan Allah untuk menjawab keberatan malaikat terhadap 

pengangkatan manusia sebagai khalifah di bumi adalah bahwa manusia telah mengenal nama-nama benda. 

Nabi Muhammad j pernah mengganti nama-nama sahabat dengan nama yang lebih baik dan beliau juga 

berpesan untuk memberi nama yang baik kepada setiap bayi yang lahir. Alasan-alasan tersebut menunjukkan 

betapa nama adalah suatu yang sangat signifikan. Seskeptis apapun yang tercermin dari pertanyaan 

termasyhur William Shakespeare dalam what’s in a name ?, tidak akan mengurangi signifikan sebuah nama.  

Islam pun memandang nama sangat penting. Nama dengan terminologi dan terminologi ekuivalen 

dengan konsep. Sedangkan konsep merupakan produk penting dari akal budi manusia.
3
 Memberi nama 

berarti memberi identitas yang menandai eksisnya sesuatu. Dan dapat menggambarkan mengenai 

karakteristiknya, minimal mengetahui apa dan siapa yang diberi nama.  

Kecerdasan Emosional (Emotional Intelligence); suatu nama penulis yang ingin pahami secara 

terminologis sebelum mendefinisikan EQ tersebut.  

Emotional adalah dari kata emotion dengan kata kerja emote. Emote diartikan oleh Dr. Kartini Kartono 

dengan (membuat rasa dan rencana), membuat reaksi emosionl.
4
 C.P. Chaplin merumuskan bahwa emosi 

adalah suatu keadaan yang terangsang dari oraganisme, mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang 

mendalam sifatnya dan perubahan perilaku.
5
  

Emotional diartikan seagai : 1) Berkaitan dengan ekspresi emosi atau dengan perubahan-perubahan 

yang mendalam yang menyertai emosi, 2) Mencirikan individu yang mudah terangsang untuk menampilkan 

tingkah laku emotional.6  

Daniel Goleman mengatakan dalam bukunya Emotional Intelligence mengatakan bahwa akar kata dari 

emosi adalah movere, kata kerja bahasa Latin yang berarti “menggerakkan, bergerak”, ditambah awalan “e” 

                                                           
3 Hanna Jumhana  B astaman, Integrasi Psikologi dalam Islam, Cet. II, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997), h. 3 
4 James. P.Chapli, Dictionary of Pholog, Cet. III, (Jakarta, Raja Grafindi Persada, 1999), 163 
5 Ibid., h. 163 
6 Ibid., h. 165 
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untuk memberi arti “bergerak menjauh”, menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal 

mutlak dalam emosi.
7
 

Dr. Seto Muliyadi mendefinisikan Emotional Intelligence sebagai berikut: 

Suatu kemampuan mengendalikan emosi, kemampuan untuk tidak ikut-ikutan, mendekatai masalah 

berdasarkan utilitasnya, tidak mudah panik, tenang, berfikir jernih, berdialog dengan hati nurani dan 

memahami akan persoalan setiap masalah.
8
 

Selama ini secara primitif, emosi selalu dikonotasikan dengan hal-hal yang negatif. Seperti ketika 

seseorang bertindak dengan ekspresi marah dan menggebu-gebu dengan tidak terkontrol lalu kemudian 

orang yang disekitarnya terkadang menegur dengan ungkapan “jangan terlalu emosi”. Emosi hanya dikaitkan 

dengan apresiasi rasa marah.  

Pada dasarnya Emotioanal Intelligence adalah suatu cara guna menjadikan emosi dengan sebuah alat 

untuk mempelajari tentang diri kita dan mengembangkan sepenuhnya potensi yang kita miliki di dunia ini. 

Sebuah metode untuk mengembalikan kemampuan untuk merasa, selaras dengan kemampuan untuk berfikir. 

Emosi dan pikiran adalah dua bagian dari satu keseluruhan. Itulah sebabnya istilah yang baru-baru ini 

diciptakan untuk mengambarkan kecerdasan hati adalah EQ. IQ dan EQ adalah sumber sinergi, tanpa yang 

lain, menjadi tidak lengkap dan tidak efektif IQ tanpa EQ bisa saja mencetak nilai A pada ujian, tapi tidak 

akan membuat seseorang bisa maju dalam hidup. Wewenang EQ adalah hubugan pribadi dan dengan orang 

lain; dia bertanggung jawab untuk penghargaan diri, kesadaran diri, kepekaan sosial dan adaptasi sosial.  

EQ tinggi membuat Anda dapat mengalami berbagai perasaan secara penuh ketika perasaan itu 

muncul dan benar-benar membuat Anda mengenal diri Anda. Membangun jalur komunikasi yang terbuka 

lebar antara ainygda dan neocorex membantu siapa pun menunjukkan pengertian, empati, penyesuaian diri 

dan pengendalian diri.
9
 

EQ menyediakan manfaat penting di tempat kerja, dalam keluarga, masyarakat, kehidupan percintaan 

dan bahkan kehidupan spiritual. Kesadaran emosional membuat dunia batin diperhatikan EQ memungkinkan 

kita untuk memilih apa yang harus dimakan, siapa yang akan dinikahi, pekerjaan apa yang akan diambil dan 

bagaimana menjaga keseimbangan pribadi dan kebutuhan orang lain.  

                                                           
7 Daniel Goleman, Emotional IntelligenceI, Cet. VII, (Jakarta, Gramedia Pustaka Dama, 1998), h. 7 
8 Seto Muliyadi, Kecerdasan Emosional, Panji Masyarakat, II thn 09, 1998, h. 40 
9 Jeane Segal, Meningkatkan Kecerdasan Emosional, Cet. I, (Jakarta, Citra Aksara, 1990), h. 65 
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Peter Salovey, seorang psikolog Yale mendefinisikan kecerdasan emosional menjadi lima wilayah 

utama sebagai berikut: 

1. Mengendalikan 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.  

2. Mengola emosi. Mengenali perasaan agar dapat terungkap dengan pas adalah kecakapan yang 

bergantung pada kesadaran diri. Mengelola akan meninjau kemampuan menghibur diri sendiri, melepaskan 

kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang timbul karena gagalnya keterampilan 

emosional dalam MI.  

3. Memotivasi diri sendiri. Menata emosi untuk mencapai tujuan adalah hal yang sangat penting 

dalam kaitan untuk memberi perhatian, untuk memotivasi diri sendiri dan menguasai diri sendiri dan untuk 

berkreasi. Menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati adalah landasan keberhasilan 

dalam berbagai bidang.  

4. Mengenali emosi orang lain. Empati, kemampuan yang juga bergantung pada kesadaran diri 

emosional, merupakan “keterampilan bergaul”. Orang yang empatik lebih mampu menangkap sinyal-sinyal 

sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan atau dikehendaki orang lain.  

5. Membina hubungan. Seni membina hubungan, sebagian besar, merupakan keterampilan mengelola 

emosi orang lain. Ini merupakan keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan, keberhasilan 

antarpribadi.
10

 

Intelligence (intelegensi) diartikan sebagai : 1) Kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri 

terhadap situasi baru secara cepat dan efektif, 2) Kemampuan menggunakan konsep abstrak secara efektif 

dan 3) Kemampuan memahami pertalian-pertalian dan belajar denga cepat sekali.
11

 

Ketiga perumusan di atas sama sekali tidak terpisah satu sama lain, ketiganya hanya menekankan 

aspek-aspek yang berbeda dari prosesnya. Para psikolog sampai hari ini masih merasa sulit untuk 

mendefinisikan secara tepat. Meskipun orang lebih suka menggunakan pengetesan inteligensi.  

C. Ciri-ciri Keceradasan Emosi 

                                                           
10 Daniel Goleman, Loc.cit., h. 58 
11 James. P.Chapli, Loc.cit., h. 253 
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Secara umum, ciri-ciri kecerdasan emosional ini dapat dilihat pada kemampuan seseorang untuk 

memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-

lebihkan kesenagan, mengatur suasana hati dan menjaga  agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan 

berfikir , berempati dan berdo‟a. berbeda dengan IQ, menurut Daniel Goleman bahwa,  

Penelitian mengenainya telah berumur seratus tahun atas ratusan ribu orang, kecerdasan emosional 

merupakan konsep baru. Sampai sekarang belum ada yang dapat mengemukakan dengan tepat sejauh 

mana variasi yang ditimbulkan atas perjalanan hidup seseorang. Tapi, data yang dapat mengisyaratkan 

kecerdasan emosional dapat sama ampuhnya, dan terkadang lebih ampuh dari pada IQ.
12

 

Kemampuan seseorang memotivasi dirinya sendiri merupakan suatu daya hidup yang sangat penting 

dalam kehidupan. Ia berangkat dari pikiran-pikiran positif yang melahirkan mimpi-mimpi yang siap untuk 

diwujudkan, sepanjang mimpi-mimpi tersebut dalam batas yang memungkinkan tercapai, sekalipun harus 

dengan kerja keras. Teori tetes air pada batu keras adalah salah satu analogi bagaimana suatu usaha yang 

didasari dengan ketekunan mampu menciptakan hasil nyata yang mungkin tak terduga sebelumnya. Thomas 

Alfa Edison adalah contoh kongkrit hasil dari sebuah usaha yang dibangun atas dasar optimisme. Ia 

mengadakan eksperimen dengan mengerami telur sampai ratusan kali suatu usaha yang mungkin dianggap 

gila sebagian orang apalagi membayangkan akan menemukan listrik dengan mutifungsi, padahal semasa 

kecilnya beberapa kali ia dikeluarkan dari berbagai sekolah karena menurut gurunya tidak dapat menerima 

pelajaran.  

Keuntungan tambahan atas sukses dalam kehidupan yang didorong oleh motivasi, selain karenan 

kemampuan bawaan lainnya, dapat dilihat pada unjuk kerja yang menakjubkan mahasiswa-mahasiswa Asia 

di sekolah-sekolah Amerika serta di berbagai bidang pekerjaan. Menurut James Flynn, anak-anak Amerika 

keturunan Asia IQ rata-ratanya mungkin hanya unggul dua atau tiga poin saja dibandingkan IQ rata-rata kulit 

putih. Namun pada bidang profesi utama, seperti hukum dan kedokteran yang akhir-akhir ini banyak diserbu 

orang-orang Asia-Amerika itu, sebagai suatu golongan, IQ mereka seolah-olah jauh lebih tinggi, serta 

dengan IQ 110 bagi orang Amerika keturunan Jepang dan 120 bagi keturunan Cina. Duduk perkaranya dapat 

dilihat dari awal masa-masa sekolah, anak-anak Asia belajar lebih rajin daripada anak-anak kulit putih.
13

 

Dalam upaya mencapai suatu target, sudah menjadi sunnatullah bahwa tantangan dan rintangan adalah 

sesuatu yang tak dapat dihindari. Resistensi terhadap tantangan terkadang membuat seseorang berhenti 

                                                           
12 Daniel Goleman, Loc.cit., h. 45 
13 Ibid., h. 111 
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melangkah untuk meraih cita-citanya. Ketidakberdayaan menghadapi rintangan sering mengakibatkan 

kecemasan (elixiety) yang mengarah kepada stres, menurut Dr. Wartomo Prijosembodo (Direktur RS 

Ongkomulyo) Jakarta,  

Yang dimaksud dengan stres secara sederhana adalah kesenjangan andara keinginan dan kenyataan 

sesungguhnya. Bagi orang normal, kesenjangan itu bisa dianggap sebagai tantangan.
14

 

 

Berani menghadapi tantangan menjadi ciri dari kecerdasan emosional, karena tantangan diaggap 

sebagai peluang yang akan dapat dijadikan batu loncatan dalam mencapai cita-cita. Perasaan optimis seperti 

ini menjadi semacam kompensasi psikologis yang dapat memacu semangat.  

Optimisme, seperti harapan berarti memilih pengharapan yang kuat bahwa secara umum, segala 

sesuatu dalam kehidupan akan terasa menyenangkan, kendati ditimpa kemunduran dan frustasi. Dari titik 

pandang kecerdasan emosional, optimisme merupakan sikap yang menyangga orang agar jangan sampai 

terjatuh ke dalam kemasabodohan dan keputusasaan, atau depresi bila dihadapkan kesulitan. Dan seperti 

halnya harapan, merupakan kerabat dekatnya, optimisme membawa keuntungan-keutugan dalam kehidupan 

sepanjang optimisme itu realistis, optimisme yang terlampau naif dapat mendatangkan malapetaka.  

Orang yang optimis menganggap kegagalan disebabkan sesuatu yang dapat diubah sehingga mereka 

dapat berhasil pada masa-masa mendatang, sementara orang yang pesimis menerima kegagalan sebagai 

kesalahan sendiri, pada proses selanjutnya mereka mencari alasan-alasan yang bisa menjastifikasi kegagalan 

tersebut sebagai suatu bentuk penahanan diri. Dalam buku The Magic of Thinking Big  yang ditulis oleh Dr. 

D.J Schwartz, penyakit tersebut ia sebut dengan excusitis. Kedua pola respon yang berlainan ini mempunyai 

implikasi yang kuat terhadap bagaimana orang menyikapi hidup.  

Dalam kehidupan, manusia selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan tersebut antara lain 

adalah, baik-buruk, positif-negatif dan terkadang pilihan-pilihan tersebut masing-masing bernilai positif. 

Keputusan untuk memilih sangat didominasi oleh emosional seseorang. Bahkan pada umumnya orang yang 

berfikir praktis akan melihat sesuatu yang jelek atau buruk menjadi pilihan tepat, padahal akibat dari 

keputusan tersebut adalah mencelakakan. Maraknya pernggunaan obat-obat terlarang dewasa ini merupakan 

realitas dari kecerobohan memperturutkan dorongan hati. Ketika diperhadapkan pada dua pilihan positif 

                                                           
14 Wartomo Prijosembodo, Potensi Stres Masyarakat Jakarta, Sinar. V, (Desember 1997), h. 60 
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yang satu lebih berkualitas dari yang lain tetapi yang lebih berkualitas membutuhkan kecerdasan emosional 

berupa kesabaran.  

Ahli psikologi Walter Mishchel pada tahun 1960-an mengadakan penelitian di kampus Stanford 

University yang melibatkan putra-putri mahasiswa pascasarjana dan pegawai-pegawai lain Universitas 

tersebut yang masih berumur empat tahun. Anak-anak tersebut disodorkan satu bungkus marshmallow 

sebagai hadiah apabila mau menerima langsung pada saat itu juga. Tapi apabila mau bersabar untuk 

beberapa saat, maka mereka akan menerima dua bungkus marshmallow. Di antara anak-anak tersebut 

sebagian mereka langsung menyambar satu bungkus marshmallow dan sebagian yang lain memutuskan 

untuk bersabat menunggu beberapa saat dengan cara mereka masing-masing, ada yang bernyanyi, 

melakukan permainan dengan kaki dan tangan, bahkan mencoba untuk tidur dan dengan cara yang lain.  

Daya diagnostik tentang bagaimana menghadapi momen dorongan hati menjadi jelas setelah dua belas 

hingga empat belas tahun kemudian, ketiak anak-anak itu dilacak ketika menginjak usia remaja. Perbedaan 

emosional dan sosial mereka antara anak-anak TK yang tergoda oleh marshmallow dan teman-temannya 

yang menunda pemuasan amatlah besar. Anak-anak yang mampu menahan godaan pada umur empat tahun 

merupakan remaja yang secara sosia lebih cakap : secara pribadi lebih efektif, lebih tegas dan lebih mampu 

menghadapi kekecewaan hidup. Mereka tidak mudah menyerah, hancur atau surut di bawah beban stres, 

mereka mencari dan siap menghadapi tantangan, dan bukannya menyerah sekalipun menemui berbagai 

kesulitan, mereka percaya diri dan yakin akan kemampuannya, dapat dipercaya dan diandalkan, dan sering 

mengambil inisiatif serta terjun langsung menangani proyek. Dan, lebih dari sepuluh tahun kemudian, 

mereka tetap mampu menunda pemuasan demi mengejar tujuan.
15

 

Namu, sekitar sepertiga anak-anak yang tergoda marshmallow cenderung tidak memiliki ciri-ciri di 

atas, gambaran psikologis mereka justeru relatif cenderung menjauhi hubungan sosial, keras kepala dan 

peragu, mudah tertelan kekecawaan, menganggap dirinya sendiri “bukan orang baik-baik” atau “tak 

berharga”, mundur atau terkalahkan oleh stres dan berbagai problem psikologis lainnya. 

Barangkali tidak ada keterampilan psikologis yang lebih penting selain melawan dorongan hati. Ini 

merupakan akar segala kendali diri emosional, sebab semua emosi, sesuatu dengan sifatnya, membawa pada 

                                                           
15 Daniel Goleman, Loc.cit., h. 114 
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salah satu dorongan hati untuk bertindak. Kemampuan untuk menunda dorongan hati merupakan akar segala 

macam upaya, mulai dari mempertahankan diet hingga mengejar gelar sarjana.  

Ciri lain dari kecerdasan emosional adalah kemampuan berempati (empati lawan dari aleksitismia) 

yaitu kemampuan untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain, ikut berperan dalam pergaulan dalam 

arena kehidupan, mulai dari penjualan dan manajemen hingga ke asmara dan mendidik anak, dari belas kasih 

hingga tindakan politik. Kegagalan untuk mendata perasaan orang lain merupakan kekurangan utama dalam 

kecerdasan emosional, dan cacat yang menyedihkan sebagai seorang manusia. Setiap hubungan, yang 

merupakan akan kepedulian, berasal dari penyesuaian emosional, dari kemampuan berempati.  

Empati yang dibangun berdasarkan kesadaran diri, semakin terbuka seseorang kepada emosi sendiri, 

semakin terampil ia membawa perasaan. Emosi jarang diungkapkan dengan kata-kata; emosi jauh lebih 

sering diungkapkan melalui isyarat. Kunci untuk memahami perasaa orang lain adalah mampu membaca 

pesan nonverbal; nada bicara, gerak-gerik, ekspresi wajah, dan sebagainya. Seperti layaknya wahana pikiran 

rasional adalah kata-kata, wahana emosi adalah nonverbal. Sesungguhnya, bila kata-kata seseorang tidak 

cocok dengan nada bicara, gerak-gerik, atau saluran nonverbal lainnya, kebenaran emosional pada 

bagaimana ia mengatakan bukan pada apa  yang dikatakannya.  

D. Emosi dalam Al Qur’an  

Antara dorongan dan emosi terdapat hubungan yang sangat erat. Sebab, dorongan-dorongan biasanya 

dibarengi dengan keadaan inuitif-emosional. Ketiak suatu dorongan menjadi sangat intens dan terhalang 

untuk bisa dipenuhi beberapa lama, biasanya ia dibarengi oleh ketegangan yang terjadi dalam tubuh. 

Biasanya ia dibarengi oleh keadaan ilntutif yang kacau. Sementara pemenuhan dorongan biasanya dibarengi 

oleh keadaan intuitif yang ceria. Selain itu, emosi juga mengarahkan tingkah laku. Emosi ketakutan, 

misalnya mendorong seseorang untuk menghidari mara bahaya yang mengancamnya. Emsoi marah 

mendorongnya untuk mempertahankan diri, malah memusuhi. Dan emosi cinta mendorongya untuk 

mendekat pada objek cintanya.  

Dalam al Qur‟an banyak terdapat uraian yang teliti tentang berbagai emosi yang dirasakan manusia, 

seperti: ketakutan, marah, cinta, kegembiraan, kebencian, cemburu, dengki, penyesalan, penghinaan dan 

sedih.  
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1. Takut 

Emosi takut merupakan salah satu emosi paling penting dalam kehidupan manusia. Sebab seperti telah 

dikemukakan di atas, ia membantu manusia dalam memelihara dan bahaya-bahaya yang mengancamnya, dan 

dengan demikian membantunya dalam melestarikan kehidupannya.  

Manfaat rasa takut hanya terbatas untuk menjaga manusia dari berbagai bahaya yang mengancamnya 

dalam kehidupan duniawinya saja. Tetapi di antara kemanfaatannya yang terutama sekali adalah mendorong 

seorang mukmin untuk memelihara dirinya dari azab Allah dalam kehidupan akhirat nanti. Sebab rasa takut 

dari siksa Allah akan mendorong seorang mukmin untuk berusaha tidak terjatuh ke dalam perbuatan maksiat 

dan berpegang teguh dengan ketaqwaan pada Allah serta disiplin dalam beribadah kepada-Nya.  

Salah satu ayat yang mengungkapkan rasa takut dalam QS. al Qashash (28:21): 

Terjemahnya: 

 “Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir, dia berdo`a: 

"Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu".
16

 

2. Marah 

Marah merupakan suatu emosi penting yang mempunyai fungsi esensial bagi kehidupan manusia, yakni 

membantu manusia dalam menjaga dirinya. Pada waktu seseorang sedang marah, energinya guna melakukan 

upaya fisik yang keras semakin meningkat. Ini memungkinkan untuk mempertahankan diri atau 

menaklukkan segala hambatan yang menghadang di jalan dalam upayanya untuk merealisasikan tujuan-

tujuannya. Al Qur‟an sendiri memeberikan anjuran digunakannya kekerasan dalam menghadapi orang-orang 

kafir yang menghalangi tersebar luasnya Islam. Kekerasan seperti ini adalah kekerasan yang timbul dari 

marah karena Allah dan demi untuk menyebarluaskan seruan-Nya. Dalam menggambarkan tentang 

Rasulullah   dan para sahabatnya yang menyertai beliau, al Qur‟an menebutkan dalam QS. al Fath (48:29):  

Terjemahnya: 

“ Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras 

terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka,….
17

 

3. Cinta 

                                                           
16 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta; PT. Tanjung Mas Inti Semarang; 1992), h. 612 

 
17 Ibid., 843 
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Cinta memainkan peranan yang penting dalam kehidupan manusia, sebab ia merupakan landasan 

kehidupan perkawinan, pembentukan keluarga dan pemeliharaan anak-anak. Ia adalah landasan hubungan 

yang erat di masyarakat dan pembentukan hubungan-hubungan manusiawi yang akrab. Ia juga menjadi 

instrumen pengikat yang kokoh dalam hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan membuatnya ikhlas 

dalam menyembah-Nya, mengikuti jalan-Nya dan berpegang teguh pada syari‟at-Nya.  

Dalam kehidupan manusia, cinta menampakkan diri dalam berbagai bentuk. Kadang-kadang 

seseorang mencintai dirinya sendiri, kadang-kadang mencintai orang lain. Atau juga istri dan anaknya, 

hartanya atau Allah dan Rasul-Nya. Berbagai bentuk cinta ini bisa ditemukan dalam al Qur‟an salah satunya 

adalah dalam QS. al Baqarah (2:165):  

Terjemahnya: 

“ Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka 

mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta 

kepada Allah….
18

 

4. Gembira 

Manusia akan merasakan emosi kegembiraan apabila ia berhasil meraih apa yang diharapkannya dan 

mencapai apa yang diingikannya, baik berupa harta, kekuasaan, keberhasilan, ilmu pengetahuan ataupun 

iman dan taqwa. Jadi, kegembiraan merupakan hal yang bercorak relatif, tergantung pada tujuan-tujuan 

seseorang dalam kehidupan. Apabila tujuannyal dalam kehidupan ini adalah untuk mengumpulkan harta, 

meraih kekuasaan atau kenikmatan lainnya dalam kehidupan ini, maka keberhasilannya dalam meraih 

tujuan-tujuannya itu akan membangkikan kegembiraan. Apabila tujuannya dalam kehidupan ini adalah untuk 

berpegang teguh pada keimanan, taqwa, dan amal shaleh agar ia dapat memperoleh kebahagiaan dalam 

kehidupan akhirat, maka hal itu akan merupakan sumber ketentraman, ketenangan, dan kegembiraan. Kedua 

jenis kegembiraan ini telah disebutkan al Qur‟an.  

Emosi dalam al Qur‟an nampaknya secara termimologis diwakili dengan an Nafs yang dalam 

Ensiklopedia Islam disebutkan dalam QS. Yusuf (12:53):  

Terjemahnya: 

“ …karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat 

oleh Tuhanku ….
19

 

                                                           
18 Ibid., 41 
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Dalam ayat ini, memang dinyatakan bahwa nafsu ini pada umumnya mendorong kepada keinginan-

keinginan rendah yang menjurus kepada hal-hal yang negatif. Namun, adapula nafsu yang mendapat rahmat, 

yang membawa kepada kebaikan, yang dalam perkembangan ilmu tasawuf disebutkan sebagai an Nafs al 

Marhamah, atau kepribadian yang mengandung sifat kasih sayang. Sebenarnya dalam terjemahan-

terjemahan al Qur‟an terdapat dua kata yang sama-sama diartikan “nafsu”. Pertama adalah kata nafs itu 

sendiri dan kedua adalah hawa atau ahawa. 

Sering  hawa nafsu itu (alhawa) , timbul ketika orang ingin menyimpang dari kebenaran. Misalnya, 

hawa nafsu itu diletakkan dalam tempat yang tertinggi, dan merupakan tujuan hidup itu sendiri, sehingga 

seolah-olah telah berfungsi sebagai „‟tuhan‟‟. Soal ini dipertanyakan oleh allah dalam Qs. al furqan 25:43-44 

yang berbunyi:  

Terjemahnya: 

“Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Maka apakah 

kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu 

mendengar atau memahami. Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih 

sesat jalannya (dari binatang ternak itu).20
 

 

Dalam ayat ini,hawa nafsu (keinginan rendah) bisa menuntun perbuatan orang dan bisa 

menjadikannya sebagai tujuan akhir itu sendiri (diperlakukan sebagai „‟Tuhan‟‟) apabila orang itu tidak 

mempunyai keinginan untuk mendengar (petunjuk) dan berusaha untuk memahaminya. Mereka itu 

diumpamakan seperti binatang ternak yang hanya menuruti kemauan nafsunya, bahkan lebih sesat karena 

perilaku binatang ternak itu normal saja, sedangkan tindakan manusia yang menuruti keingina rendah bisa 

mengakibatkan hal-hal yang negatif. Dari ayat tersebut dapat ditari kesimpulan bahwa hawa nafsu yang 

dimaksud di sini adalah “keinginan rendah” naluri primitif atau kecenderungan-kecenderungan bilologis 

yang dalam tasawuf disebut juga al Nafs al Hayawaniyah atau nafsu kebinatangan.  

Pengertian nafs, perlu dibedakan dari hawa, yang mengandung pengertian hawa nafsu sebagai 

keinginan rendah atau primitif yang bersumber dari naluri kebinatangan seseorang. Sedangkan kata nafs, 

bersifat netral, bisa bersifat buruk atau baik.  

E. Hubungan Antara Kecerdasan Emosional dengan Pendidikan Islam 

                                                                                                                                                                                                  
19 Ibid., 357 
20 Ibid., 565 
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Ketika terpisahan antara kecerdasan emosional dengan pendidikan Islam memang merupakan suatu 

hal yang tidak bisa dielakkan lagi. Karena sebenarnya kecerdasan emosional merupakan pancaran akhir dari 

pendidikan Islam, sedangkan pendidikan Islam merupakan salah satu institusi yang misi utamanya adalah 

merealisasikan terwujudnya kecerdasan emosional pada setiap orang Islam dalam berbagai aktivitas 

kehidupannya. Hubungan antara kecerdasan emosional dengan pendidikan Islam bagaikan dua sisi mata 

uang yang menyatu. Hilangnya salah satu di antara kedua sisi tersebut menjadikan hilangnya nilai mata 

uang; dan akibat lebih lanjut tidak bisa difungsikan dalam percaturan perekonomian, bahkan tidak ada lagi 

nama baginya dengan sebutan “uang”.  

Kecerdasan emosional adalah gambaran dari kematangan kondisi psikologis manusia. Pada diri 

manusia terkandung beberapa potensi-potensi dasar untuk cerdas secara emosional yang harus 

dikembangkan melalui latihan dan pendidikan. Ketidakadaan pendidikan Islam bagi kehidupan manusia, 

maka berarti lenyap sudah harapan potensi-potensi tersebut untuk bisa dikembangkan dan difungsikan secara 

sempurna; apalagi untuk sampai pada tahap kriteria yang tercermin pada nafs muthmainnah.  

Disinyalir oleh Muhammad A. al Buraey, bahwa manusia adalah makhluk cerdas yang mampu 

mengendalikan dirinya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Tetapi kadangkala ia memerlukan bantuan 

dan pengarahan dari manusia lain. Apapun masalahnya, Islam sangat memperhatikan kepribadian setiap 

muslim dalam mempersiapkan diri untuk mencapai tujuan utamanya.
21

 

Potensi-potensi tersebut merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta’ala berupa naluri keagamaan 

Islam dan naluri kehidupan (rasa, nafsu, akal) yang corak dan perkembangannya lebih lanjut sangat 

ditentukan oleh lingkungan (fisik dan non fisik) misalnya, di mana mereka hidup, siapa yang membesarkan, 

juga di mana dan oleh siapa mereka didik. Sebagaimana sabda Rasulullah saw: 

ًَ هللاُ َعْىًُ َعْه أَ  ٌَْزةَ َرِض ًْ ٌَُز ًِ أَ بِ َزاوِ َْ ٌُىَصِّ ًِ أَ َداوِ ُِّ ايُ ٌٍَُ َُ ىَُد َعيَى اْىفِْطَزِة فَأَ بَ ُْ ٍد ااِلَّ ٌُ ُْ ىُ ُْ ُه هللاِ َما ِمْه َم ُْ ًِ.قَاَه َرُس َساوِ  َْ ٌَُمجِّ

Terjemahnya 

Dari Abi Hurairah d berkata, Rasulullah j  bersabda: tidak ada seorang anak pun ingin 

dilahirkan kecuali dalam bersih/suci, maka kedua orang tuanyalah yang mempengaruhi memeluk 

agama Yahudi, Nashrani maupun Majusi.
22

 

 

Pada masa awal usia perkemangannya hingga menginjak usia dewasa, memang orang-tualah yang 

paling banyak berperan dalam mempengaruhi dan menentukan corak perkembangan potensi anak-anaknya. 

Namun, setelah menjadi dewasa, maka kemandirianlah yang menentukan corak dan laju perkembangan 

seseorang. Meskipun demikian, hasil pendidikan pada masa awal sangat menentukan corak dan laju 

perkembangan berikutnya, dan tidak bisa terlepas juga mempengaruhi terhadap model kemandirian yang 

dimiliki oleh mereka yang telah menginjak pada taraf kepribadian mereka, yaitu wujud kematangan berfiki, 

                                                           
21 Muhammad A. al Buraey, Administrative Development :an Islamic Perspective, Cet.I,(Jakarta, CV.Rajawali, 1986),h. 
106 
22 Labib Muhtadin, Himpunan Hadits Pilihan Bukhari, Cet. I, (Surabaya, Tiga Dua, 1993), h. 35 
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bersikap dan berprilaku sebagai pencerminan dari pribadi yang kecerdasan emosionalnya tinggi. Di saat 

perkembangan itulah (perkembangan awal hingga pada masa dewasa) nilai-nilai dasar pendidikan Islam 

harus tertanam pada diri manusia. Apabila tidak, maka mereka tidak mungkin bisa mencapai taraf 

kecerdasan emosional tinggi.  

Tegasnya hubungan antara kecerdasan emosional dengan pendidikan Islam di atas, nyatalah bahwa 

sebenarnya kecerdasan emosional menduduki posisi penting dalam pendidikan Islam karena ia merupakan 

sasaran yang ingin dicapai dalam proses pendidikan Islam. Pada bab pengertian pendidikan Islam dijelaskan 

bahwa salah satu kata yang relevan dengan pendidikan Islam adalah addaba (ta‟dib). Kata tersebut dalam 

bahasa Indonesia berkonotasi adab. Dan lebih lanjut masyarakat menganggap orang beradab bagi mereka 

yan berakhlak baik, sementara akhlak baik merupakan wujud kongkrit dari kecerdasan emosional  

F. Tanggung Jawab Pendidikan Islam terhadap Peningkatan Kecerdasan Emosional 

Pendidikan ditinjau dari sudut psikososial (kejiwaan masyarakat) adalah upaya penumbuhkembangan 

sumber daya manusia melalui proses hubungan interpersonal (hubugan antarpribadi) yang berlangsung 

dalam llingkungan masyarakat yang terorganisasi, dalam hal ini masyarakat pendidikan dan keluarga. 

Pendidikan baik yang berlangsung secara formal di sekolah maupun yang berlangsung secara informal di 

lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan psikososial siswa, atau 

sebut saja perkembangan sosia siswa, adalah proses perkembangan kepribadian siswa selaku seorang 

anggota masyarakat dalam hubungan dengan orang lain.  

Seperti dalam proses-proses perkembangan lainnya, proses perkembangan sosial dan moral anak didik 

juga selalu berkaitan dengan proses pendidikan. Konsekuensinya, kualitas hasil perkembangan sosial anak 

didik sangat bergantung pada kualitas proses pendidikan anak didik tersebut, baik dilingkungan sekolah dan 

keluarga maupun di lingkungan yang lebih luas. Ini bermakna bahwa proses pendidikan itu sangat 

menentukan kemampuan anak didik dalam bersikap dan berprilaku sosial yang selaras dengan norma moral 

agama, moral tradisi, moral hukum dan norma moral lainnya yang berlaku dalam masyarakat anak didik 

yang bersangkutan.  

Dalam toeri belajar sosial yang dimotori oleh Albert Bandura seorang psikolog pada Universitas 

Stanford Amerika Serikat ia memandanng bahwa  

Tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks otomatis atas stimulasi (S-R bond), melainkan juga 

akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif manusia itu sendiri.
23

 

Prinsip dasar belajar hasil temuan Bandura termasuk belajar sosial moral sebagian besar dari yang 

dipelajari manusia terjadi melalui peniruan (imitation) dan penyajian contoh perilaku (modeling). Dalam hal 

ini, seorang siswa belajar mengubah perilakunya sendiri melalui penyaksian cara orang atau sekelompok 

orang mereaksi atau merespons sebuah stimulasi tertentu. 

                                                           
23 Muhibbin Syah. M.Ed, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, Cet. III, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1997), 
h.  80 
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Pendekatan teori belajar sosial terhadap proses perkembangan sosial dan moral siswa ditekankan pada 

perlunya conditioning (pembiasaan merespon) dan imitation (peniruan). Penjelasan lebih lanjut mengenai 

prosedur-prosedur belajar sosial dan moral tersebut adalah sebagai berikut: 

Conditioning. Menurut prinsip-prinsip kondidioning, prosedur belajar dalam mengembangkan 

perilaku sosial dan moral pada dasarnya sama dengan prosedur belajar dalam mengembangkan perilaku-

perilaku lainnya, yakni dengan reward (ganjaran/memberi hadiah atau mengganjar) dan punishment 

(hukuman/memberi hukuman). Dasar pemikirannya ialah sekali seorang siswa mempelajari perbedaan antara 

perilaku yang menghasilkan ganjaran dengan perilaku yang mengakibatkan hukuman, ia senantiasa berfikir 

dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu di perbuat.  

Imitation. Prosedur-prosedu lain juga penting dan menjadi bagian integral dengan prosedur-prosedur 

belajar menurut teori social learning, ialah proses imitasi atau peniruan. Dalam hal ini, orang tua dan guru 

seyogianya memaikan peran penting sebagai seorang model atau tokoh yang dijadikan contoh berperilaku 

sosial dan moral bagi siswa.  

Sebagai contoh, mula-mula seorang siswa mengamati model gurunya sendiri sedang melakukan 

perilaku sosial, umpamanya menerima seorang tamu. Lalu perbuatan menjawab salam, berjabat tangan, 

beramah tamah dan seterusnya yang dilakukan model itu diserap oleh memori siswa tersebut. Diharapkan 

cepat atau lambat siswa tersebut mampu meniru sebaik-baiknya perbuata sosial yag dicontohkan oleh 

modelnya itu.  

Kualitas kemampuan siswa dalam melakukan perilaku sosial hasil pengamatan terhadap model 

tersebut, antara lain bergantung pada ketajaman persepsinya mengenai ganjaran dan hukuman yang berkaitan 

dengan benar dan salahnya perilaku yang ia tiru dari model tadi. Selain itu, tingkat kualitas imitasi tersebut 

juga bergantung pada persepsi siswa “siapa” yang menjadi model. Maksudnya, semakin piawai dan 

berwibawa seorang model, semakin tinggi pula kualitas imitasi perilaku sosial dan moral tersebut.  

Dalam kaitan teoeri di atas, pendidikan Islam memiliki relevansi yang jelas terhadap imitation dengan 

diutusnya Rasulullah j untuk menjadi model utama dalam hidup umat manusia di berbagai aspek kehidupan. 

Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam QS. al Ahzab (33:21):  

Terjemahnya 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang 

yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
24

 

Sebagai model, Rasulullah j harus menjadi referensi utama dalam hidup seorang muslim terutama 

dalam hal kecerdasan emosional, beliau adalah pribadi sempurna yang kesempurnaan tersebut bisa ditelusuri 

lebih jauh segala perbuatan, ucapan dan sikapnya secara detail melalui al Qur‟an, hadits dan atsar 

sahabatnya, sesuatu yang tidak pernah terjadi pada seorang tokohpun di dunia ini sebelum dan sesudahnya. 

                                                           
24 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta; PT. Tanjung Mas Inti Semarang; 1992), h. 670 



17 
 

Rasulullah j juga mendapat pengakuan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagai pribadi yang 

paling sempurna akhlaknya, sementara kecerdasan emosional merupakan bagian terpenting dari 

kesempurnaan akhlak. Pangakuan kesempurnaan akhlak yang dimaksud adalah sebagai berikut:  

Terjemahnya 

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
25

 

Menyepurnakan budi pekerti yang agung adalah salah satu tujuan diutusnya Nabi Muhammad j di 

dunia ini. Oleh sebab itu, model-model ajaran beliau selalu diarahkan untuk mewujudkan budi pekerti yang 

agung. Salah satu anjuran beliau yang sangat berharga adalah sebagai berikut: 

ٍْطَاِن. )اىحدٌث: رَاي اىخزمذي َاىبٍٍاقً(.الَوَ  ََ اْىَعَجيَتُ ِمَه اىشَّ  اةٌ ِمَه هللاِ 

Terjemahnya 

Sikap tenang berasal dari Allah dan sikap terburu-buru berasal dari syaithan.26
 

Tergesa-gesa salah satu perilaku emosional yang ceroboh dengan akibat yang sangat fatal. Sehingga 

Rasulullah j menggolongkannya sebagai perbuatan syaithan karena hal tersebut mengakibatkan tidak 

berfungsinya nalar dalam bertindak. Contoh kasus yang bisa dijadikan ibroh terhadap pernyataan tersebut 

adalah kisah penembakan Matilda Crabtee pada The New York Time 11 November 1994 yang diceritakan 

kembali oleh Daniel Goleman sebagai berikut: 

Matilda Crabtee yang berumur empat belas tahun hanya bermaksud menggoda ayahnya: ia melompat 

keluar dari lemari dan berteriak “Hii” sewaktu orang tuanya tiba di rumah pada suatu pagi setelah 

mengunjungi teman-temannya. Tetapi, Bobby Crabtee dan istrinya mengira Matilda menginap bersama 

teman-temannya malam itu, Crabtee meraih pisto kaliber 0,357 miliknya dan masuk ke ruang tidur Matilda 

untuk menyelidiki. Ketika putrinya melompat dari lemari, Crabtee menembaknya di leher. Matilda Crabtee 

meninggal dua jam kemudian.
27

 

Kisah di atas menggambarkan bagaimana akibat dari keputusan yang diambil dalam keadaan tergesa-

gesa yang sebenarnya bermaksud baik tapi akibatnya fatal.  

Salah satu tujuan diutusnya Nabi Muhammad j adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi 

peringatan seperti keterangan Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam QS. al Furqan (25:56), sebagai berikut: 

Terjemahnya 

Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi 

peringatan.
28

 

                                                           
25 Ibid., h. 960 
26 Syekh Mansur Ali Nashif, At Taaju al Jaami’ul lil Ushuli fi Ahaaditsir-Rasul, Cet. I, (Bandung, Sinar baru Algensindo), 
h. 179 
27 Daniel Goleman, Loc.cit., h. 5 
28 Departemen Agama RI, Loc.cit., h. 567 



18 
 

Dalam konsep basyiran wa naziran sangat jauh jangkauannya ke depan sampai ke hari akhirat dan 

tidak hanya berorientasi sosiologis atau social control (kontrol sosial) tapi bahkan melibatkan pengawasan 

Allah dan malaikat Rakib dan Atid-Nya. Apabila seorang siswa sudah terkondisikan atau sudah memiliki 

ketajaman persepsi seperti pada fase meyakini pengawasan Allah dan balasan hari akhirat, maka kualitas 

pengendalian diri seseorang akan sampai pada kesempurnaan yang maksimal dan itu berarti bahwa 

kemungkinan tercapainya kecerdasan emosional menjadi sesuatu yang sangat mungkin.  

Ketika seorag siswa merasa terikat dengan atauran-aturan yang telah ditetapkan dalam proses 

pendidikan sebagai suatu moral standard (patoka-patokan moral), maka ia akan selalu menyesuaikan 

perilakunya dengan apa yang diyakininya akan menjadi lebih berarti dalam hidupnya. Hal tersebut harus 

semakin diinternalisasikan dalam dinamika proses pendidikan Islam.  

Dari pengertian pendidikan Islam dapat dipahami bahwa tanggung jawab pendidikan Islam sebagai 

institusi harus memperkokoh internalisasi nilai-nilai ke-Islaman dalam format mengupayakan terwujudnya 

keserasian yang sungguh-sungguh atau fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara 

manusia dengan dirinya dan lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketaqwaan, serta bertujuan untuk 

mencapai hidup yang bermakna dan bahagia di dunia dan di akhirat. Sasaran tersebut, ketika dicermati akan 

tampak dengan jelas korelasinya dengan kecerdasan emosional bahkan dapat dikatakan sebagai kecerdasan 

emosional yang paripurna. Jika dianalogikan dengan hasil penelitian Walter Mischel pada tahun 1960-an 

ketika ia menyodorkan marshmallow sebagai hadiah, pada intinya menguji kesabaran dan persepsi terhadap 

sesuatu. Dari output pendidikan Islam tercatat sebagai orang-orang yang memiliki tingkat kecerdasan 

emosional yang sangat mengagumkan. Salah satu contohnya adalah seperti Umar bin Khattab, seorang yang 

sebelum mengenal Islam terkenal sadis, menjadi sangat terkontro emosinya. Salah satu indikasinya sangat 

jelas tatkala berita bahwa Rasulullah j wafat. Dalam sejarah disebutkan bahwa setelah tersebar berita tentang 

wafatnya Nabi, Umar bin Khattab datang dan terus masuk ke rumah Aisyah sambil mendekati tempat 

pembaringan jenazah Nabi j yang telah ditutup dengan kain bersulam. Dia singkat kain tersebut, dilihatnya 

Nabi j tak bergerak sedikit pun. Melihat keadaan demikian bingunglah dia.  

Makin lama Umar makin bingung, sehigga beliau berfikir dan menyampaikan kepada orang ramai, 

bahwa Nabi j belum wafat, tetapi beliau masih dalam ghaibubah yaitu dalam keadaan yang sunyi sepi, yang 

kelak beliau akan sadar kembali setelah Mughirah bin Syu‟bah mendengar perkataan Umar yang demikian, 

diapun menyahut : “Rasulullah j telah wafat”, tetapi Umar dengan bersikeras menjawab lagi, bahwa 

Rasulullah j belum wafat. Dengan sabar Mughirah tetap memberi peringatan kepada Umar bahwa 

Rasulullah j benar telah wafat, tetapi semakin diberi peringatan soal ini bertambah keras pula Umar 

mengatakan bahwa Rasulullah j tidak wafat. Dan akhirnya Umar berkata kepada Mughirah : “Engkau dusta 

Rasulullah j tidak wafat”. Mendengar perkataan dan kekerasan Umar yang demikian, Mughirah pun diam, 

karena tak ada gunaya memberi peringatan kepadanya. Kemudian dengan pedang terhunus, Umar keluar 

dari masjid lalu berpidato di hadapan orang ramai dengan sekeras-keras suaranya: 

أَْرجُ  ََ ٍَْه  ٌِْدَي اىىَّاَص ِمَه اْىُمىَافِقِ ُه هللاِ َحخَّى ٌَْقطَُع أَ ُْ ُث َرُس ُْ َ ٌَُم ََ ُه هللاِ  ُْ هللاِ َماَماَث َرُس ٍِْم.ََ  يِ
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Terjemahnya 

Demi Allah, Rasulullah tidak mati, dan Rasulullah tidak akan mati, sehingga ia akan memotong kaki 

dan tangan orang-orang munafiq.
29

  

Dari keyakinan tersebut, Umar kemudian mengancam “barang siapa yang berani mengatakan bahwa 

Rasulullah j telah wafat, maka dia akan dihukum dan dia termasuk dalam golongan orang munafik.  

Dalam kondisi seperti itu, setelah Abu Bakar melihat langsung kondisi Nabi j yang betul sudah wafat, 

Abu Bakar kemudian ke masjid untuk berpidato. Dalam pidato tersebut Abu Bakar membaca ayat: 

ُْم   أَوٍَّ ََ ٍد : إِوََّل َمٌٍِّج  قَاَه حََعاىَى ىُِمَحمَّ َن . ََ ُْ  َمٍِّخُ

Setelah mendengar ayat di atas yang dibaca Abu Bakar itu, rubuhlah dia ke tanah seketika itu juga, 

sekujur tubuhnya lemas tidak berdaya. Dan kemudian sadarlah dia, bahwa Nabi j benar-benar sudah wafat, 

dan berkatalah dia dengan suara yang lantang: 

ا أَنَّ هللاَ  ُْ َُ هللاِ ىََناَن اىىَّاُص ىَْم ٌَْعيَُم ًْ ِمخَاِب هللاِ . فَ َا فِ ًْ ِمخَاِب هللاِ َماَشَعْزُث إِوٍَّ َا فِ َمٍِِذ.إِوٍَّ ُْ   أَْوَشَه ٌَِذِي اَأٌََتَ َحخَّى حََاٌََا أَبُُ بَْنٍز ٌَ

Terjemahnya 

Sesungguhnya ayat itu dalam kitab Allah, aku tidak mengerti, bahwa ajal itu dalam kitab Allah. Demi 

Allah seakan-akan semua manusia tidak mengerti bahwasanya Allah telah menurunkan ayat ini, sehingga 

Abu Bakar membacakanny pada hari ini.30
 

Dalam pergaulan, Rasulullah j selalu menganjurkan kepada umatnya agar selalu bersikap simpatik 

dan berempati. Beliau misalnya menganjurkan untuk tersenyum ketika bertemu seperti dalam hadits berikut: 

أَْن حَْفَزَغ ِمْه ُدىُ  ََ ًٍ طَْيٍق  ْج َُ ِف أَْن حَْيقَى أََخاَك بِ َْ أَنَّ ِمَه اْىَمْعُز ََ ٍف َصَدقَتٌ  َْ ايُ اَأَْربََعتُ(ُموُّ َمْعُز ََ ٍَْل . )َر ًْ أَوَاِء اَِخ ِك فِ ُْ 

Terjemahnya 

Semua perkara yang ma’ruf adalah sedekah, dan sesungguhnya termasuk perkara yang ma’ruf, ialah 

hendaklah engkau menyambut saudaramu dengan muka berseri-seri dan hendaklah engkau menuangkan 

sebagaian dari air timbamu ke dalam wadah saudaramu.
31

 

Dalam pendidikan Islam, kesempurnaan perkembangan kognitif tanpa diimbangi dengan internalisasi 

nilai-nilai rabbaniyah atau dalam ungkapan lain tanpa peningkatan kualitas petunjuk maka akan semakin 

menjauh dari Allah yang dalam realitas kehidupan sosial ia akan bersikap dan bertidak bertentangan dengan 

apa yang secara kognitif dipahami sebagai kebenaran. Rasulullah j bersabda: 

ًْ اىدَّ َمِه اْسَداَد ِعيْ  ىَْم ٌَْشَدْد فِ ََ ًٌْدا ىَْم ٌَْشَدْد مِ ًما   َه هللاِ ااِلَّ بُْعًدا.ْوٍَا ُس

Terjemahnya 

                                                           
29 K.H. Munawar Challi, Kelengkapan Tarikh Nabi j, Cet. VII, (Jakarta, Bulan Bintang, 1994), h. 202 
30 Ibid., h. 203 
31 Syekh Mansur Ali Nashif, Loc.cit., h 19 
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Barang siapa yang bertambah ilmunya dan tidak bertambah petunjuk pada dirinya maka tidak ada 

yang bertambah selain semakin jauh dari Allah.
32

 

Dalam hal manajemen irama gejolak nafsu atau dorongan hati, Rasulullah j memberikan nasihat yang 

sangat bijaksana dengan sabdanya sebagai berikut: 

ايُ ُمْسيِْم( ََ ُحفَِّج اْىَجىَِّت بَاْىَمَناِرِي. )َر ََ اِث  َُ  ُحفَِّج اىىَّاُر بَاىشٍََّ

Terjemahnya 

Neraka dihiasi dengan apa yang disenangi oleh hawa nafsu, dan surga dipagari dengan apa yang 

dibenci olehnya.
33

 

Demikianlah dinamika pendidikan Islam dalam merangsang terciptanya sinergi kecerdasan kognitif 

dengan kecerdasan emosional.  

G. Pengaruh Positif Kecerdasan Emosional terhadap Aktivitas Manusia 

1. EQ tinggi di tempat kerja 

Kepuasan kerja dalam hidup tergantung pada perawatan arus bawah dari kesadaran diri, tapi 

tanpa keterampilan hubungan antar perseorangan yang mendorong kerjasama, keselarasa dan saling 

menghargai, orang yang paling berpengaruh di setiap organisasi selalu memahami tidak hanya 

perasaannya sendiri tapi juga apa yang memotivasi atasa, pegawai dan rekan sekerjanya. Berikut ini 

adalah beberapa prinsip yang dapat membantu dalam menerapkan kecerdasan emosional untuk 

mendorong kerjasama dan komunikasi di tempat kerja.  

a) Semua orang memiliki emosi yang sama 

Banyak cacat organisasi disebabkan oleh orang-orang yang lebih banyak melindungi diri dari 

ancaman yang nyata dan maya ketimbang bekerja. Ketika rasa takut menguasai, jam produktif 

hilang digunakan untuk menghidari kemarahan atasan. Fakta yang tidak dapat disangkal bahwa 

sebagian orang memiliki kekuatan melebihi yang lain dalam setiap oraganisasi tidak seharusnya 

membuat seseorang takut di tempat kerja, selama ia ingat bahwa setiap orang merasakan emosi 

yang sama dan setiap orang berusaha menghindari perasaan dengan cara-cara yang sama. Jika 

semua orang ingat bahwa semua teman dalam hal emosional, makin semakin mudah mendekati 

atasan, meminta seseorang pegawai sedikit lebih banyak, atau memahami bahwa kemarahan 

rekan sekerja tidaklah bersifat pribadi. Emosi adalah sebuah pengurang perbedaan yang ampuh 

di antara manusia; gunakanlah emosi untuk mengikat kebersamaan, bukan untuk memecah 

belah. 

b) Setiap orang merasa perlu dihargai dan dibutuhkan 

                                                           
32 Mushtafa Muhammad, Ammarah Jami’u Shagir, Cet. I, Juz. II, (Darul al Ihya al Kitab al Araby, t.tp, 1954). H. 277 
33 Ibnu Hajar  al Atsqalani, al Musnad lil Imam Ahmad bin Hanbal, Juz. III, (Libanon, Darul Fikr, 1991), h. 74 
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Seorang bos mengeluhkan tentang salah seorang bawahannya yang prestasi kerjanya rendah 

tetapi tidak mau membicarakan masalah yang dihadapinya. Setiap kali ia bertanya kepada 

bawahannya mengenai absensi yang tinggi, keterlambatan dalam bekerja, atau jarangnya 

sibawahan mencapai target yang ditetapkan, jawaban yang diberikan selalu sama: ada masalah 

pribadi. Tetapi waktu ditanyakan lebih lanjut apa masalah pribadi itu, sibawahan Cuma diam. 

Sewaktu hal ini ditanyakan kepada bawahan yang dimaksud, jawaban yang diberikan adalah 

sebagai berikut: 

“Gimana mau ngobrolin masalah,bos nggak pernah punya waktu untuk itu. Kalaupun ada 

biasanya basa-basi saja. Kadang, belum selesai cerita, bos udah nyela sambil ngomong:Ya 

ampun..masalah kecil begitu aja masih nggak bisa kamu selesaikan sendiri, sambil nyengir 

bikin sebel. Gimana nggak bikin kita jadi makin males kerja tuh.”34 

Peristiwa di atas terlihat sepele, tetapi tampaknya ternyat besar. Perhatian atasan yang kurang 

terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi bawahan, tidak hanya menurunkan prestasi kerja 

karyawan secara individu tetapi juga prestasi unit kerja dan organisasi secara keseluruhan.  

Berapa lama seseorang bisa bertahan dalam suatu kerja yang tampaknya tidak memiliki nilai 

hakiki, di mana ia tidak merasa dihargai oleh orang-orang sekitarnya ? Seseorang terkadang 

merasa malas dalam bekerja sendiri, tetapi ketika ia berinteraksi dengan orang lain terinspirasi 

untuk bekerja lebih keras, lebih lama dan lebih kreatif. Dan ketika ia membuat orang lain 

merasa dihargai dan diperhatikan, ia mendapatkan jenis dukungan yang dibutuhkan untuk 

bekerja dengan baik. Berhubungan dengan seorang pegawai, atau rekan kerja, dan berkorban 

untuk memperlihatkan penghargaan dan mendongkrak bakat tersembunyi seseorang akan 

membawa hasil ribuan kali lipat.  

Keinginan untuk dihargai merupakan kebutuhan manusia sehingga dalam suatu organisasi atau 

komunitas unsur kedalaman rasa harus diperhatikan. Karena mengutamakan unsur rasional 

terkadang berdampak seseorang merasa tidak diposisikan sebagai manusia. Menurut Jaya 

Suprana,  

Kemampuan IQ yang lebih mengandalkan kecerdasan rasional maupun logika dan analisa 

terbukti telah membawa implikasi berkurangnya nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.  Sedangkan 

EQ yang bertumpu pada kesadaran, kebugaran maupun kedalaman emosi dipercaya mampu 

menumbuhkan nilai-nilai yang lebih manusiawi.
35

 

c) Memperjuangkan tim kerja dan kerjasama 

Pakar psikologi industri selama bertahun-tahun mengetahui bahwa orang yang bekerja bersama 

lebih efesien dan produktif ketimbang orang dalam jumlah yang sama bekerja secara terpisah. 

Pesaing yang menempatkan beberapa tim satu dengan yang lain secara konstan menghasilkan 

                                                           
34 Republika, Kunci Keberhasilan Hubungan Interpersonal Atasan dan Bawahan, (Jakarta, Oktober 1999), h. 6 
35 Ibid., h. 13 
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semua tim bekerja lebih baik ketiak satu orang memenangkan sebuah penghargaan untuk 

temannya. Empati mendorong semua bekerja secara kooperatif.  

Menurut Peter Ducker, salah seorang pakar bisinis terkemuka Amerika mengatakan,  

Pada dekade terakhir ini sepertiga dari angkatan kerja Amerika akan diisi oleh “pekerja pintar”, 

orang yang produktifitasnya ditandai dengan bertambahnya nilai pada informasi – entah sebagai 

analis pasar, pengarang, atau pemrogram komputer. Kemahiran pekerja-pekerja semacam itu 

betul-betul terfokus dan bahwa produktifitas mereka bergantung pada upaya mereka yang 

dikoordinasikan sebagai bagian dari tim organisasi. Hal tersebut menandakan mengapa 

kecerdasan emosional, keterampilan yang membantu orang untuk menyelaraskan diri, akan 

semakin dihargai sebagai aset perusahaan dalam tahun-tahun mendatang.
36

 

Kapanpun orang berkumpul untuk bekerjasama, maka masing-masing orang membawa 

bakatnya sendiri-sendiri – misalnya, kefasihan verbal yang tinggi, kreatifitas, empati, atau 

keahlian teknik. Kemampuan untuk mensinergikan bakat dari segenap anggota tim kerja secara 

harmonis. Kunci bagi kesuksesan tim adalah pada keselarasan sosial. Kemampuan untuk 

menyelaraskan diri dengan asumsi segala sesuatunya akan membuat suatu kelompok menjadi 

amat berbakat, produktif dan sukses.  

d) Bersikap proaktid dan tidak reaktif 

Terus-terus kehilangan kesempatan sangat mengecilkan hati dalam arena di mana refleks 

diharapkan tajam dan kemampuan meramal sangat dihargai. Jika satu-satunya tindakan yang 

pernah dilakukan di tempat kerja adalah reaksi, seseorang akan kehilangan kesempatan, 

membuang waktu percuma, dan secara umum gagal dalam hal ini. Beruntung EQ tidak hanya 

membuat reaksi pasti dan cepat, tetapi juga membantu meramalkan masalah dalam dan luar, 

dan menghilangkan konflik. Ketika seseorang tidak mengerahkan seluruh energi untuk 

membuat perbaikan yang benar-benar inovatif. Kesadaran yang prima membuat para menejer 

menjadi ahli strategi yang cemerlang dan pemimpin visioner. 

e) Tidak membiarkan emosi mengalami kemunduran 

Intelektual ber-EQ rendah, tekanan perbuatan, atau memutuskan sebelum siap dan ketakutan 

alamiah yang muncul ketika keamanan keluarga dipertaruhkan dapat menyulitkan untuk 

menegakkan kepala ketika emosi yang kuat muncul dalam pekerjaan. Mengerjakan apapun 

yang penting guna menjaga kebugaran tubuh dan menghilangkan emosi tersebut. Jika dibiarkan 

tumbuh secara intelektual, mereka akan mengurangi kecerdasan dan daya refleks serta memulai 

tumpukan kenangan emosional negatif yang baru. Beristirahat dan pergi ke ruang santai, 

berjalan mengitari gedung atau menutup pintu beberapa waktu bila mana merasa dikuasai oleh 

emosi, perlu digunakan proses membangun otot emosional untuk memfokuskan walau hanya 

                                                           
36 Daniel Goleman, Loc.cit., h. 227 
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satu menit, jika hal ini sulit, harus eksplorasi perasaan tersebut di sebuah tempat yang lebih 

santai ketika tiba di rumah.  

2. EQ tinggi di rumah 

Orang yang berhubungan darah dan perkawinan dengan orang lain seharusnya menjadi sekutu 

terdekat, sumber cinta, dan dukungan terbesar baginya.  

Namun begitu sering hubungan mereka dengan selainnya mereka isi dengan kesalahpahaman dan 

kebencian, pertengkaran dan gangguan. Mereka yang seharusnya ia kenal dengan sangat baik 

akhirnya menjadi orang asing. 

Menurut Jeanne Segal, hal tersebut di atas disebabkan kesadaran emosional yang pasang dan surut 

terus-menerus. Kadangkala seseoerang benar-benar membuka diri kepada keluarga – tidak hanya 

memberi laporan verbal mengenai sesuatu yang baru dalam hidupnya, tapi juga memperlihatkan 

perasaan yang terdalam kepada mereka dan ia menemukan kenikmatan hakiki, dari saling 

pemahaman ini. Pada waktu-waktu lain, ia membiarkan luka lama menganggu hubungan yang 

sedang berjalan, dan setiap harapan untuk tetap berdekatan ketika setiap orang berubah dan tumbuh, 

menguap. Menurut Jeanne Segal,  

Keluarga adalah tempat kenangan emosional pertama dan terkuat, dan dari keluarga kenangan itu 

terus tumbuh.
37

 

Itulah sebabnya EQ berhasil ketika usaha lain dalam keselarasan keluarga gagal. Kemampuan 

menyadari (active awareness) menerima dan selamanya tanggap terhadap diri sendiri dan orang lain 

memberitahu bagaimana menaggapi kebutuhan satu dengan yang lain.  

EQ sangat ampuh di dalam keluarga karena menempatkan seseorang dalam hubungan yang 

terkendali dengan orang tua dan anak-anak, saudara kandung dan ipar. Ketika seseorang mengetahui 

perarasaannya, ia tidak dapat dimanipulasi oleh emosi yang lain  : juga tidak dapat menyalahkan 

pertengkaran keluarga kepada orang lain.  

Pertama dan terutama, hubungan intim terpusat sekitar perasaan. Tanpa pertukaran emosional, 

hubungan keluarga menjadi sebuah beban, karena tak seorang pun merasa nyaman untuk terlalu 

lama bersama dengan orang lain. Jadi, jika seseorang menginginkan anggota keluarga mengetahui 

dan saling menerima satu dengan yang lain rasa cinta, ia harus memulai dengan kejujuran emosional 

dan keterbukaan.  

3. EQ tinggi dalam pemerintahan  

Krisis yang melanda Asia terutama Asia Tenggara dan lebih khusus Indonesia sejak paruh kedua 

tahun 1997 sampai sekarang membuat setiap orang mempertanyakan apa dan bagaimana krisis 

                                                           
37 Jeane Segal, Raising Your Emotional Intelligence, Cet. I, (Jakarta, Citra Aksara, 1999), h. 250 
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tersebut bisa terjadi ? Sementara pakar  dari berbagai disiplin ilmu sudah banyak sekali. Hal tersebut 

membuat masyarakat awam semakin tidak mengerti, secara sederhana dengan kemampuan para 

pakar yang dimiliki Indonesia, rasanya masalah apapun yang terjadi di Republik ini akan dapat 

diselesaikan dan itu bisa disaksikan pada diskusi-diskusi tentang berbagai masalah yang terjadi 

dengan kemampuan intelektual mereka yang tinggi. Namun apa yang dipersepsikan oleh para 

masyarakat selama ini meleset jauh di lapangan. Kehadiran para pakar tidak dapat dijadikan sebagai 

jaminan keberhasilan suatu permerintahan. Afental prosesirtg yang prima (ini adalah kata lain 

“pintar” yang sering dipakai orang kognitif dan merupakan hasil analogi bahasa dalam dunia 

komputer). Kalau kapasitas orang itu kurang baik, maka akan banyak error atau mungkin hang di 

tengah jalan, karena apa yang ia proses di dalam sistem berfikirnya terlalu berat.  

Selanjutnya, bagian penting dari kapasitas kognitif adalah apa yang disebut dengan metal ognitis. 

Orang yang bagus secara metakognisi akan selalu mampu melihat cara berfikir, sudut pandang yang 

ia pakai, sehingga tidak terus menerus terpaku pada cara berfikir yang sama, apalagi jika tampak 

bahwa model yang ia kembangkan itu keliru. Rupanya hal inilah yang terjadi dalam sistem  

kepemimpinan lama di tanah air.  

Cara memperkaya keluarga dengan menyalahgunakan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan 

dengan mengadu domba supaya penguasa menjadi tokoh pemersatu dianggap efektif saat itu, tetapi 

ketika masyarakat menjadi lebih paham dengan realitas yang terjadi pada mereka, model ini terus 

menerus diterapkan. Pemeritah tidak sensitif terhadapnya, dan tak memproses secara benar input 

seperti ini, apalagi men-switch cara pandang mereka.  

Pada proses selanjutnya akan terjadi kekecawaan masyarakat pada pemerintah karena ketidakadilan 

yang mereka rasakan. Maraknya tuntutan untuk memberantas korupsi, kolusi, nepotisme, dan 

berbagai bentuk ketidakadilan serta keinginan beberapa daerah dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia menjadi indikasi penting perlunya kecerdasan emosional diterapkan dalam setiap 

kebijakan pemerintah.  

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa “hawa” atau nafs ammarah dapat digolongkan dalam 

kecerdasan emosional rendah dan nafs marhamah atau muthmainnah dapat digolongkan dalam kecerdasan 

emosional tinggi. 
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Kesimpulan  

 Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, 

sebagai berikut : 

1. Bahwa kecerdasan emosional berada pada posisi strategis dalam pendidikan Islam, kecerdasan 

emosional tinggi merupakan sasaran yang harus dicapai dalam proses pendidikan. Pendidikan 

Islam, sebagai institusi punya peran penting dalam menginternalisasikan kecerdasan emosional 

tinggi yang didasarkan pada ajaran Islam  

2. Bahwa kecerdasan emosional dan nafs muthmainnah pada dasarnya menggambarkan kondisi 

kematangan psikologis manusia sebagai al Insan. Perbedaan keduanya hanya terletak pada latar 

belakang terminologis masing-masing. Kecerdasan emosional lahir dari psikolog Barat sedangkan 

nafs muthmainnah tertulis dalam al Qur‟an.  

3. Bahwa pendidikan Islam sangat memperhatikan perkembangan kecapakan kognitif (IQ) manusia, 

demikian juga perkembangan emosional. Bahkan dalam pendangan Islam menilai Pendidikan yang 

hanya mampu mengembangkan kecakapan kognitif tanpa mampu mewujudkan kecerdasan 

emosional, maka usaha semacam itu dapat dikatakan tidak berhasil. 
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