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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kecerdasan Emosi (Emotional Intelegence)   berbeda dengan kecerdasan 

intelektual (Intelectual Intelegence). Penelitian tentang kecerdasan intelektual telah 

berumur ratusan tahun dan dilakukan terhadap ratusan ribu orang, sedangkan 

kecerdasan emosional merupakan konsep baru yang sampai sekarang belum ada 

yang dapat mengemukakan secara tepat sejauh mana variasi yang ditimbulkannya 

dalam perjalanan hidup seseorang.  

Perkembangan Kecerdasan emosi adalah salah satu faktor penting bagi 

seseorang untuk berelasi, berprestasi, dan mencapai kebahagiaan dalam hidup.  

Kecerdasan emosi bukan hanya kemampuan bersikap ramah pada saat-saat tertentu 

yang diperlukan tetapi mengungkapkan kebenaran yang selama ini dihindari, juga 

bukan berarti memberikan kebebasan kepada perasaan untuk berkuasa memanjakan 

perasaan, tetapi mengelola perasaan sehingga terekspresikan secara tepat dan efektif 

yang memungkinkan orang bekerjasama dengan lancar menuju peraasaan bersama 

(Goleman, 1999). Lebih lanjut, manfaat seseorang memiliki kecerdaan emosi antara 

lain yaitu akan mampu memahami penyebab perasaan yang timbul, mampu 

mengenali perbedaan perasaan dengan tindakan, memiliki toleransi lebih positif 

tentang diri, sekolah dan keluarga, berkurangnya kesepian dan kecemasan dalam 

pergaulan, bertangung jawab serta mampu menerima sudut pandang orang lain, 

mampu dengan baik menyelesaikan persoalan yang timbul dalam hubungan, 

bertenggang rasa, serta berpengalaman dalam mengenali emosi orang lain (Goleman, 

2001) 

Menurut Salovey dan Mayer (dalam Goleman, 2001) kecerdasan emosional 

merupakan kemampuan memantau dan mengendalikan perasaan sendiri dan orang 

lain, serta menggunakan perasaan-perasaan itu untuk memandu pikiran dan tindakan. 

Individu yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi akan mampu mengatasi 

berbagai masalah atau tantangan yang muncul dalam hidupnya. Seligman (dalam 

Goleman, 2001) mengungkapkan bahwa individu yang cerdas emosinya akan 
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bersikap optimis, bahwa segala sesuatu dalam kehidupan dapat teratasi kendati 

ditimpa kemunduran atau frustrasi. 

Goleman (1999) menjelaskan bahwa Kecerdasan emosional (Emotional 

Intellegence)  tidak hanya berarti  kemampuan bersikap ramah pada saat-saat tertentu 

yang diperlukan, tetapi mengungkapkan kebenaran yang selama ini dihindari. Selain 

itu juga  bukan berarti memberikan kebebasan kepada perasaan untuk berkuasa 

memanjakan perasaan, tetapi mengelola perasaan sehingga terekspresikan secara 

tepat dan efektif yang memungkinkan orang bekerjasama dengan lancar menuju 

peraasaan bersama.  Kecerdasan emosional (Emotional Intellegence) merujuk pada  

suatu kemampuan memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, 

mengandalkan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur 

suasana hati dan menjaga agar bebas dari stress, tidak melumpuhkan kemampuan 

berpikir, berempati dan berdoa (Goleman,1999).  

Dari definisinya, Goleman (1999) membentuk lima dimensi dari kecerdasan 

emosi. Dimensi pertama adalah mengenali emosi diri (knowing one’s emotion). 

Dimensi kedua adalah mengelola emosi (managing emotions). Selanjutnya dimensi 

yang ketiga yaitu memotivasi diri (self motivation). Dimensi keempat adalah dimensi 

mengenali emosi orang lain (recognizing emotions in others). Dimensi yang terakhir 

yaitu membina hubungan dengan orang lain (handing relationships). 

Kecerdasan emosi  penting dimiliki oleh setiap individu, khususnya  dimiliki 

oleh remaja karena pada masa remaja mereka  tidak mampu untuk mengontrol diri 

sendiri maka akan mudah untuk  terjerumus ke dalam hal-hal negatif yang akan dapat 

merugikan diri. Hal ini sesuai dengan pengertian yang dikemukakan oleh Hurlock 

(2008) dimana pada masa remaja sebagai periode perubahan, yaitu meningginya 

emosi, perubahan fisik, perubahan minat dan peran yang diharapkan oleh kelompok, 

perubahan nilai-nilai dan pola perilaku serta munculnya sikap ambivalen.  Hasil 

penelitian terhadap sekitar 4000 orang di Kanada dan Amerika Serikat 

menyimpulkan bahwa kecerdasan emosi seseorang sedikit demi sedikit meningkat 

pada usia belasan tahun dan akan menetap pada usia 40-an tahun (Stein, 2004). 

Dapat disimpulkan bahwa remaja akan selalu mengembangkan kecerdasan emosinya 

seiring bertambahnya pengalaman dalam  hidupnya. Sehingga pada masa remaja 

yang  merupakan masa  peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa sangat 
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memerlukan kecerdasan emosi dan mengetahui betapa pentingnya kecerdasan emosi 

bagi kehidupannya. 

Banyak fakta dilapangan membuktikan bahwa sebagian besar siswa yang 

nilai rapornya bagus namun kemudian banyak yang menganggur. Sementara yang 

pintar main musik dan piawai berolahraga diterima di beberapa bank sebagai 

karyawan tetap dan mereka jauh lebih sukses dibandingkan teman-temnnya yang 

mempunyai nilai rapor tinggi. Selain itu fakta lain yang dialami oleh seorang remaja 

Genius ahli matematika lulusan Harvard University dan Michigan University. 

Remaja ini dapat menciptakan bom, akan tetapi bom itu dipakai untuk membunuh 3 

orang,  dan melukai 23 orang (Pasiak, 2008). Fakta  fakta yang terjadi ini sesuai 

dengan apa yang dikatakan oleh  Goleman (1999)  bahwa seseorang dalam  hidupnya 

tidaklah terutama disebabkan oleh IQ-nya, tetapi lebih-lebih bagaimana 

emosionalitasnya dapat dimanajemeni dengan baik. Dengan kata lain, keberhasilan 

seseorang sangat ditentukan oleh kecerdasan emosinya. Dalam sebuah penelitian 

bahwa IQ  di gunakan untuk memperkirakan sekitar 1-20% keberhasilan dalam 

pekerjaan  tertentu, sedangkan  27-45% dari kecerdasan emosi yang ternyata 

berperan langsung dalam pekerjaan (Stein, 2002). Menurut Goleman (1999) 

kecerdasan intelektual (IQ) hanya menyumbang 20% bagi kesuksesan, sedangkan 

80% adalah sumbangan faktor kekuatan-kekuatan lain, diantaranya adalah 

kecerdasan emosional atau Emotional Intellegence (EI). 

Kecerdasan emosi merupakan hal yang berguna dalam mengoptimalkan 

potensi-potensi diri remaja  secara positif. Apabila remaja memiliki kecerdasan 

emosi yang tinggi atau baik maka dapat melahirkan kemampuan untuk memberikan 

kesan yang baik tentang dirinya, mampu mengungkapkan dengan baik emosinya 

sendiri, berusaha menyetarakan diri dengan lingkungan, dapat mengendalikan 

perasaan dan mampu  mengungkapkan reaksi emosi sesuai dengan waktu dan kondisi 

yang ada sehingga interaksi dengan orang lain dapat terjalin dengan lancar dan 

efektif  (Mutadin, 2002).  Sesuai dengan hasil penelitian Gottman (1998) mengatakan 

bahwa anak yang bisa mengenali dan menguasai emosinya akan lebih percaya diri, 

lebih baik prestasinya, dan akan menjadi orang dewasa yang mampu mengendalikan 

emosinya.  
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Remaja yang mempunyai Kecerdasan emosi rendah, maka  mengakibatkan 

kurang dapat untuk memahami orang lain, sehingga remaja cenderung berorientasi 

pada diri sendiri, dan cenderung menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan 

norma yang ada, sehingga dapat melahirkan perilaku yang delikuen. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Goleman (1999) yang menjelaskan bahwa kecerdasan emosi yang 

rendah ditandai dengan ketidakmampuan remaja dalam menjalin relasi antar pribadi.  

Kecerdasan emosi harus juga berdasarkan kebenaran sejati yang didorong 

oleh kekuatan dan kesadaran untuk mencari ridho Sang Pencipta, sehingga terbentuk 

suatu pribadi yang memiliki komitmen dan integritas tinggi serta tingginya nilai-nilai 

kemanusiaan yang luhur yaitu nilai keadilan, nilai kemuliaan, nilai kejujuran, nilai 

kebenaran dan nilai-nilai kemanusiaan yang akan bisa memberikan kemajuan serta 

keberhasilan duniawi dan ukhrawi secara bersamaan (Rahman, 2009). 

Landasan yang kuat bagi kehidupan manusia adalah agama.  Agama 

merupakan suatu sistem nilai yang digunakan sebagai acuan dalam bersikap yang 

mempengaruhi aspek intelektual dan aspek emosional seseorang (Jalaludin, 2010). 

Rahman (2009) mengatakan bahwa Agama memberi pegangan pada manusia untuk 

memutuskan suatu tindakan sehingga kegiatan-kegiatannya terarah dengan 

mensucikan niat dengan berpijak pada prinsip monoteisme mutlak, menghayati 

keadilan Ilahi untuk menyemangati dalam menempuh kehidupan dan menumbuhkan 

kesediaan untuk berkorban karena kecintaan kepada Allah. Internalisasi nilai agama 

kedalam diri seseorang dikenal dengan istilah religiusitas (Dister, 1994).  

Keberagamaan atau religiusitas seseorang diwujudkan dalam berbagai sisi 

kehidupannya. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan 

perilaku ritual (beribadah), tetapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong 

oleh kekuatan supranatural. Bukan hanya berkaitan dengan aktivitas yang tampak 

dan dapat dilihat dengan mata, tetapi juga aktivitas yang tidak tampak dan terjadi 

dalam hati seseorang.  Religiusitas berdasarkan dimensi-dimensi yang dikemukan 

oleh Glock dan Stark (dalam Ancok & Suroso, 1995) adalah seberapa jauh 

pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa tekun pelaksanaan ibadah dan 

seberapa dalam penghayatan agama yang dianut seseorang. 

Agama memiliki keterkaitan erat dengan kecerdasan emosi, hal ini didukung 

oleh beberapa penelitian. Paek (dalam Rosemary,2008) menemukan kesimpulan dari 



5 

beberapa penelitian bahwa terdapat hubungan positif antara kecerdasan emosi 

dengan tingkat penghayatan agama.  

Apabila dikaitkan dengan tingkat keberagamaan atau religiusitas  remaja, 

maka remaja yang memilih pendidikan melalui sistem  pondok pesantren 

berdasarkan hasil penelitian dari Bharata (2006) dapat diketahui  bahwa remaja santri 

pondok pesantren memiliki religiusitas lebih tinggi dibandingkan dengan  remaja 

siswa sekolah menengah umum biasa. Hal ini dikarenakan Pondok Pesantren 

merupakan lembaga pendidikan yang sarat dengan kegiatan-kegiatan yang 

mendukung religiusitas santri yang berada di dalamnya dengan intensitas kegiatan 

keberagamaan lebih tinggi dibandingkan sekolah umum. 

Pendidikan pondok pesantren mempunyai ciri khas tersendiri yang dapat 

membedakan apabila dibandingkan dengan sekolah umum biasa. Ciri khas itu dapat 

dilihat dari kegiatan rutin yang setiap hari mereka jalani, mulai dari bangun tidur saat 

subuh, shalat subuh berjamaah dilanjutkan mengaji kitab kuning sampai lebih dari jam 

tujuh. Barulah kemudian para santri tersebut memulai aktifitas pendidikan formalnya 

yaitu bersekolah. Saat adzan maghrib berkumandang  mereka telah harus kembali ke 

pondok untuk melanjutkan kegiatan sampai sekitar jam sepuluh malam. Selain hal yang 

telah disebutkan ini Remaja yang tinggal dipondok pesantren juga lebih di ajarkan 

untuk dapat hidup berkomunitas, karena banyak dari para santri yang berdomisili 

atau bertempat tinggal jauh dari pesantren. Sehingga kegiatan santri remaja yang 

tinggal di Pondok Pesantren sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian 

dan kecerdasan emosi, selain itu mereka juga lebih sering menghadapi tekanan sosial 

dan kondisi baru dibandingkan dengan remaja yang tidak tinggal di Pondok 

Pesantren yang pada akhirnya membuat mereka tangguh dalam menghadapi masalah 

yang menerpa sesuai dengan hasil penelitian yang dilakuakan oleh Dwiperdanasari 

(2010) yang mengatakan bahwa kecerdasan emosi remaja yang tinggal di pondok 

pesantren lebih tinggi dibandingkan yang diluar pondok pesantren. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas ternyata 

hasilnya tidak sejalan dengan fakta yang terjadi dilapangan karena berdasarkan yang 

dikemukana oleh Tribun Jambi (2011, 15 Juni) dimana terjadi perkelahian antara dua 

orang santri pada salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulungagung, Jawa 

Timur. Akibatnya satu diantara santri yang berkelahi itu tewas karena pendarahan. 
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Selain itu fakta lain yang dikemukakan Detik News (2011,16 Februari) bahwa terjadi 

tawuran dan aksi saling lempar batu oleh para santri antara dua Pondok Pesantren di 

Pasuruan, Jawa Timur, penyebabnya dikarenakan para santri saling melontarkan 

ejekan. Dari fakta-fakta yang terjadi ini, dapat dilihat bahwa santri Pondok 

Pesantren, dimana mereka di didik dengan pengajaran secara islami dan selalu 

dikontrol dari para ustadz dari segi perilaku selama di dalam Pondok Pesantren, 

ternyata tidak menjamin para santri untuk dapat berperilaku baik atau beperilaku 

sesuai yang diajarkan oleh agama. Selain itu terlihat juga dari fakta yang telah 

dipaparkan bahwa santri belum memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. 

Selain fakta-fakta yang telah dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa ternyata 

sebagian dari para santri memilih pondok pesantren sebagai sistem pendidikannya 

disebabkan adanya keterpaksaan dari orang tua mereka. (wawancara salah satu siswa 

pondok pesantren, Mei 2012) 

Menurut dari salah satu orang tua santri pondok pesantren, bahwa alasan 

memasukkan anak mereka ke pondok pesantren yaitu agar putra-putri mereka dapat 

mempunyai akhlak yang baik dan juga menginginkan putra-putri mereka tumbuh 

dalam lingkungan islami yang kental. (wawancara orang tua santri pondok pesantren, 

Mei 2012) 

Hal lain yang menjadi alasan orang tua memasukkan putra-putri mereka ke 

pondok pesantren menurut kompasiana (2011, 17 Januari) yaitu karena putra-putri 

mereka “nakal” sehingga orang tua berharap agar anak mereka dapat terwarnai 

kehidupannya oleh teman-teman yang sholeh-sholehah. Akan tetapi dalam 

kenyataanya ternyata berkebalikan karena justru para santri yang berlabel “nakal” 

yang membuat ulah didalam pondok pesantren, sehingga dapat membuat kegaduhan. 

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dipaparkan pada latar belakang, peneliti 

mencoba untuk melihat lebih jelas hubungan antara Religiusitas  dengan  Kecerdasan 

emosi yang dimiliki oleh remaja Pondok Pesantren.  Sehingga penelitian ini 

mengambil judul “Hubungan Antara Religiusitas Dengan Kecerdasan Emosi 

Remaja Yang Tinggal Di Pondok Pesantren” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dipaparkan, maka rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

Apakah terdapat hubungan yang positif  antara Religiusitas dengan Kecerdasan 

Emosi pada Remaja yang tinggaldi Pondok Pesantren? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui hubungan antara religiusitas 

dengan kecerdasan emosi pada remaja yang tinggal di Pondok Pesantren. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah agar dapat menjadi sumbangan 

ilmiah tentang hubungan antara religiusitas dengan kecerdasan emosi pada remaja 

sehingga dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu psikologi 

terutama psikologi islami dan psikologi perkembangan. 

Sedangkan manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah agar 

para remaja dapat mengetahui bahwa religiusitas dari seseorang akan dapat 

mempengaruhi kecerdasan emosi seorang remaja. 

 

 

 

 

 


