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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini berkaitan dengan peran bimbingan dan konseling dalam 

meningkatkan kecerdasan emosional siswa Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) yang telah banyak dilakukan penelitian sebelumnya. Beberapa 

penelitian yang berkaitan dengan ini antara lain. 

1. Penelitian yang serupa pernah dilakukan oleh Adita Pramanasari dan 

Zainal Arifin.1 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru 

BK dalam pengembangan Kecerdasan Emosional dan Spiritual (ESQ) 

terhadap Siswa Berkebutuhan Khusus (SBK). Adapun hasil yang 

didapatkan adalah pertama, SBK secara emosional belum mampu 

mengelola emosi, namun mampu membina hubungan sosial dengan 

baik. Secara spiritual, SBK belum mampu menjalankan ibadah dengan 

baik, namun mampu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kedua, 

peran guru BK dalam membina ESQ sebagai: komunikator, 

pendamping, motivator dan penasehat. Ketiga, faktor penghambat 

pelaksanaan BK meliputi: perbedaan latar belakang keluarga siswa, 

dan perbedaan karakteristik individu siswa. Sedangkan faktor 

pendukungnya meliputi: semangat kerja guru BK dalam memberikan 

bimbingan, dan pendampingan, dan wali murid. 

                                                           
     1Adita Pramanasari dan Zainal Arifin, Peran Guru Bimbingan Konseling dalam Membina 

Kecerdasan Emosional dan Spiritual Siswa Berkebutuhan Khusus, 2015, hal. 1 
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Penelitian yang dilakukan oleh Adita dan Zainal berbeda dengan 

penelitian yang peneliti lakukan. Perbedaan tersebut terletak pada 

objek yang diteliti dan jenis kecerdasannya. Adita dan Zainal meneliti 

SKB dan ESQ, sedangkan peneliti hanya meneliti kecerdasan 

emosional (EQ) saja pada siswa tidak berkebutuhan khusus. 

2. Penelitian yang serupa dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh 

Jamila Sariadi.2 Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara pemanfaatan layanan BK kelas VIII SMP Negeri 2 

Gorontalo dengan menggunakan metode korelasi. Hasil dari penelitian 

ini adalah terdapat hubungan antara pemanfaatan layanan bimbingan 

dan konseling pribadi-sosial dengan kecerdasan emosional siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Gorontalo. Jadi untuk meningkatkan kecerdasan 

emosional siswa, sangat tepat jika ada pemanfaatan layanan bimbingan 

dan konseling pribadi-sosial. 

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

fokus dan lokasi penelitian. Peneliti fokus kepada strategi guru BK dan 

menentukan lokasi penelitian di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakata 

serta informannya merupakan siswa-siswi yang menerima BK. 

3. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa siswa dengan kecerdasan 

emosi sangat tinggi cenderung menggunakan gaya kolaborasi 

sedangkan pada gaya kompromi digunakan oleh sebagian kecil siswa 

                                                           
     2Jamila Saridi, Hubungan Antara Pemanfaatan Layanan Bimbingan dan Konseling Pribadi-

Sosial dengan Kecerdasan Emosional Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Gorontalo, hal. 1 
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dengan kecerdasan emosi sangat tinggi dan didominasi oleh siswa 

dengan kecerdasan emosi tinggi dan sedang. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitian. Peneliti 

akan fokus kepada strategi yang dilakukan guru BK dalam 

meningkatkan kecerdasan emosional siswa yang hasil penelitiannya 

bisa saja mencakup manajemen konflik. 

4. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Kamaludin3 yang bertujuan 

untuk menjelaskan peran BK di sekolah dalam sistem pendidikan di 

Indonesia dengan melaksanakan perencanaan, menjalankan program, 

pengawasan, dan evaluasi serta melaksanakan tindak lanut dalam 

kegiatan penyuluhan. Hasil penelitian ini menemukan beberapa faktor 

yang mempengaruhi rendahnya mutu layanan BK. 

Penelitian ini berbeda dengan yang peneliti lakukan karena 

penelitian ini fokus kepada kualitas layanan BK di sekolah secara 

umum di Indonesia sedangkan peneliti fokus kepada cara bagaimana 

guru BK di sekolah dalam mengembangkan kecerdasan emosional. 

  

                                                           
     3Kamaludin, “Bimbingan dan Konseling Sekolah”, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 

17, Nomor 4, Juli 2011, hal. 1 
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B. Kerangka Teori 

1. Strategi Guru Bimbingan dan Konseling 

a. Pengertian Strategi 

Secara etimologi, strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu 

stratos yang berarti pasukan, dan agein yang berarti memimpin. 

Kedua kata tersebut apabila digabungkan dapat berarti memimpin 

pasukan. Akan stetapi trategi tidak hanya diperlukan pada saat 

peperangan saja. Kita juga mengenal istilah strategi dalam ruang 

lingkup politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya.4 

Secara istilah, strategi memiliki arti yang lebih luas. Lawrence 

R. Jauch dan William F Glueck mendifinisikan strategi sebagai 

sebuah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir atau 

sasaran. Namun strategi bukan hanya sekedar suatu rencana. 

Strategi ialah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu. 

Disatukan maksudnya, strategi mengikat semua bagian perusahaan 

menjadi satu. Menyeluruh berarti strategi meliputi semua aspek 

penting perusahaan. Sedangkan strategi adalah rencana terpadu 

berarti semua bagian rencana serasi satu sama lain dan 

bersesuaian.5 Pengertian lain dari strategi diutarakan oleh Ali 

Moertopo, seorang tokoh Orde Baru yang mengartikan strategi 

sebagai hal-hal yang berkenaan dengan cara dan usaha menguasai 
                                                           
     4Dwi Septiarini, Strategi Dakwah Komunitas One Day One Juz Dewan Pengurus Area Kota 

Yogyakarta, (Yogyakarta: 2016), hal. 11 
     5Lawrence R. Jauch, William F Glueck, Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan, 

(Jakarta: Erlangga, 1999), hal. 12 
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dan mendayagunakan sumber daya suatu masyarakat, suatu 

bangsa, untuk mencapai tujuannya.6 

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

strategi adalah rencana kegiatan atau cara untuk mencapai suatu 

tujuan (sasaran) sesuai bidang kegiatan yang dilakukan. Dalam 

melakukan komponen program yang telah direncanakan, guru BK 

penting untuk melakukan strategi yang sesuai dengan komponen 

dan berbagai bentuk bimbingan dan konseling.7 

b. Pengertian Bimbingan dan Konseling 

Bimbingan dan konseling secara etimologi merupakan 

terjemahan dari Bahasa Inggris yakni guidance and counseling. 

Dalam kamus bahasa Inggris guidance dikaitkan dengan asal kata 

guide yang berarti menunjukkan jalan (showing the way); 

memimpin (leading); menuntun (regulating); mengarahkan 

(governing); memberikan nasihat (giving advice). Sedangkan 

dalam bahasa Indonesia, terdapat dua pengertian mendasar yaitu:8 

1) Memberikan informasi, menyajikan pengetahuan yang dapat 

digunakan untuk mengambil suatu keputusan, atau 

memberitahukan sesuatu sambil memberikan nasihat. 

                                                           
     6 Dwi Septiarini, Strategi Dakwah Komunitas One Day One Juz Dewan Pengurus Area Kota 

Yogyakarta, (Yogyakarta: 2016), hal. 12 
     7Umi Aisyah, “Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling Bagi Siswa Tunanetra MTs 

Yaketunis Yogyakarta”, Tesis, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 6 
     8W.S. Winkel, Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan, (Jakarta: Grasindo, 1991), 

hal. 56-57 
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2) Mengarahkan, menuntun ke suatu tujuan. Tujuan itu mungkin 

hanya diketahui oleh pihak yang mengarahkan, mungkin perlu 

diketahui oleh kedua belah pihak. 

Secara istilah bimbingan diartikan dengan bantuan. Akan tetapi 

tidak setiap bantuan adalah bimbingan. Kata “bimbingan” yang 

dimaksudkan di sini adalah suatu bimbingan yang membutuhkan 

syarat, bentuk, prosedur, pelaksanaan tertentu sesuai dengan dasar, 

prinsip, dan tujuannya.9 

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian bimbingan secara istilah yang lengkap adalah suatu 

proses pemberian bantuan yang dilakukan secara terus menerus 

atau berkelanjutan dan sistematis oleh pembimbing kepada yang 

dibimbing, agar tercapai pemahaman diri, pengarahan diri, dan 

perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang 

optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan. 

Sedangkan istilah konseling berasal dari kata “counseling” 

yang merupakan kata dasar dari “to counsel”, secara etimologis 

berarti “to give advice” atau memberikan saran dan nasihat. 

Konseling juga memiliki arti memberikan nasihat; atau memberi 

anjuran kepada orang lain secara tatap muka (face to face). Jadi, 

                                                           
     9Pupuh Fathurrohman, Urgensi Bimbingan & Konseling di Perguruan Tinggi. (Bandung: 

Refika Aditama, 2014) 
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counseling berarti pemberian nasihat atau penasihatan kepada 

orang lain secara individual yang dilakukan dengan tatap muka.10 

Dalam perkembangannya konseling didefinisikan sebagai 

proses memberi bantuan yang bersifat permissive (memberi 

kelonggaran) dan personalisasi dan individualisasi dalam upaya 

mengembangkan kemampuan untuk mendapatkan kembali 

pemahaman dan pengarahan terhadap dirinya sendiri yang 

menerangi kehidupan sosialnya.11 

Pengertian konseling secara luas tidak hanya menyangkut 

permasalahan belajar-mengajar atau masalah kependidikan semata, 

akan tetapi mencakup permasalahan seseorang yang belum 

menemukan identitas dirinya dan permasalahan bagaimana 

seseorang dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga 

dapat direalisasikan dalam kehidupannya. Perkembangan 

edukasional, vokasional, dan keberhasilannya dalam menyesuaikan 

diri hanyalah beberapa aspek penting dari aspek-aspek keseluruhan 

di dalam pribadi seseorang. 

Pengertian tersebut didasarkan pada filsafat pendidikan yang 

memandang pentingnya pribadi yang utuh dan menyeluruh serta 

perkembangan nilai-nilai dan intelektualitasnya. 

                                                           
     10Arifin, H. M., Teori-Teori Konseling Agama dan Umum, (Jakarta: Golden Terayon Press, 

2003) 
     11Ibid. 
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c. Hubungan Bimbingan dan Konseling 

Bimbingan dan konseling merupakan dua istilah yang identik 

dan tidak terdapat perbedaan yang fundamental menurut beberapa 

pihak. Akan tetapi, bagi beberapa pihak yang lain dua istilah 

tersebut memiliki perbedaan, baik dari dasar-dasarnya maupun cara 

kerjanya. Menurut mereka konseling lebih identik dengan 

psikoterapi yang memiliki tujuan untuk menolong individu yang 

mengalami kesulitan dan gangguan psikis yang serius. Sedangkan 

bimbingan dianggap identik dengan pendidikan. 

d. Tujuan BK 

Tujuan BK secara umum dalam lembaga pendidikan adalah 

membantu siswa melalui pelayanan pribadi, agar mencapai tahap 

perkembangan optimal baik secara akademis, psikologis, maupun 

sosial. 

1) Secara Akademis 

BK bertujuan agar siswa dapat menyesuaikan dengan 

proses akademisnya sehingga mencapai prestasi belajar secara 

optimal. 

  



20 

 

 

 

2) Secara Psikologis 

BK bertujuan agar siswa mampu memahami perkembangan 

dirinya sehingga memperoleh kematangan dan kesehatan 

pribadi. 

3) Secara Sosial 

BK bertujuan agar siswa dapat menyesuaikan dirinya di 

lingkungan sosial dan memiliki ketrampilan sosial yang 

memadai. 

Tujuan BK memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena 

tidak terbatas pada bidang kehidupan tertentu. Seperti bertujuan 

untuk dapat mengatur kehidupannya sendiri, menjamin 

perkembangan dirinya sendiri seoptimal mungkin, memikul 

tanggung jawab sepenuhnya atas arah hidupnya, menggunakan 

kebebasannya sebagai manusia secara dewasa dengan berpedoman 

kepada cita-cita yang mewujudkan semua potensi baik dan 

menyelesaikan tugas yang dihadapi dengan baik.12 Untuk 

memudahkan pengelompokkan tujuan BK dapat dibedakan 

menjadi dua bagian yaitu:13 

  

                                                           
     12W.S. Winkel, Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan, (Jakarta: Grasindo, 1991), 

hal. 60 
     13Ibid. 
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1) Tujuan sementara 

Tujuan sementara dilakukan agar seseorang mampu 

bersikap dan bertindak dalam menghadapi kehidupannya saat 

ini, misalnya memilih suatu keputusan, mengambil sikap dalam 

pergaulan, dan mendaftarkan diri pada fakultas di perguruan 

tinggi yang diminati. 

2) Tujuan akhir 

Tujuan akhir berorientasi pada kemampuan seseorang 

dalam mengatur kehidupannya sendiri, mengambil sikap, 

mempunyai pandangannya sendiri, dan menanggung 

konsekuensi atau risiko dari tindakan-tindakannya. Dengan 

tujuan akhir ini, seseorang diharapkan dapat berkembang lebih 

lanjut, sehingga semakin memiliki kemampuan untuk berdiri 

sendiri. 

e. Bentuk, Sifat, dan Ragam Bimbingan 

Menurut Winkel, bimbingan dibagi menjadi tiga jenis 

bimbingan yang digolongkan berdasarkan sudut pandang tertentu 

di antaranya berdasarkan banyaknya orang yang dibimbing pada 

waktu dan tempat tertentu (bentuk bimbingan); berdasarkan tujuan 

yang ingin dicapai dalam memberikan pelayanan bimbingan (sifat 

bimbingan); berdasarkan bidang tertentu dalam kehidupan siswa 
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dan mahasiswa, atau aspek perkembangan tertentu pada siswa dan 

mahasiswa (ragam bimbingan).14 

1) Bentuk Bimbingan 

Cara seorang pembimbing atau konselor dalam 

membimbing siswa di sekolah terdapat dua bentuk yaitu: (a) 

Bimbingan Individual dan (b) Bimbingan Kelompok. Kedua 

bentuk bimbingan tersebut ditentukan dengan jumlah siswa 

yang dihadapi oleh seorang pembimbing. Apabila siswa hanya 

seorang diri, maka diberikan layanan perseorangan yaitu 

melalui wawancara konseling. Sedangkan apabila siswa terdiri 

dari banyak orang, akan diberikan layanan secara kelompok 

untuk dilakukan proses bimbingan. Bentuk bimbingan 

kelompok ini lazim digunakan di sekolah. 

2) Sifat Bimbingan 

Sifat bimbingan mengacu pada maksud dari pembimbing 

memberikan pelayanannya. Sifat bimbingan terdiri dari tiga 

yaitu yang pertama adalah preventive yang diberikan dengan 

maksud untuk mencegah/menghindari timbulnya masalah di 

masa yang akan datang. Sifat kedua adalah perseverative yang 

diberikan dengan maksud mendampingi murid dalam 

perkembangannya. Sifat ketiga adalah koretive yang memiliki 

                                                           
     14W.S. Winkel, Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan, (Jakarta: Grasindo, 1991), 

hal. 121 
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tujuan untuk membetulkan perkembangan yang salah atau 

bersifat negatif.  

3) Ragam Bimbingan 

Jenis bimbingan menunjuk pada bidang kehidupan atau 

aspek perkembangan tertentu yang menjadi fokus perhatian 

dalam pelayanan bimbingan. Menurut Winkel, terdapat tiga 

bidang penting bagi kehidupan siswa dan mahasiswa yaitu 

bidang akademik, bidang perkembangan kepribadian yang 

menyangkut dirinya sendiri dan hubungannya dengan orang 

lain, bidang perencanaan masa depan terkait dengan jabatan di 

masa mendatang. Dalam ragam bimbingan, tiga bagian itu 

dapat digolongkan sebagai berikut: 

a) Educational Guidance (Bimbingan Belajar) 

Educational guidance (bimbingan belajar) adalah 

ragam bimbingan yang isi pelayanannya mengutamakan 

hal-hal yang menyangkut studi akademik. Misalnya 

bimbingan cara belajar yang tepat, mengatasi kesukaran-

kesukaran mengenai belajar, dan bimbingan dalam memilih 

jenis/jurusan sekolah yang akan dijalani siswa dikemudian 

hari. 
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b) Vocational Guidance (Bimbingan Karir) 

Vocational guidance biasa disebut dengan istilah 

bimbingan karir yang isi pelayanannya mengutamakan hal-

hal yang menyangkut perencanaan jabatan. Seperti 

bimbingan untuk memilih lapangan pekerjaan, 

memepersiapkan diri untuk memasuki lapangan 

pekerjaannya, dan menyesuaikan diri dengan pekerjaannya. 

c) Personal-Social Guidance (Bimbingan Pribadi-Sosial) 

Bimbingan pribadi-sosial merupakan ragam bimbingan 

yang isi pelayanannya mengutamakan mengenai hal-hal 

yang menyangkut keadaan batin siswa dan mahasiswa 

sendiri dan kejasmaniannya, atau mengenai hal-hal yang 

menyangkut hubungannya dengan orang lain. Di dalam 

bimbingan ini mencakup bimbingan penggunaan waktu 

luang, bimbingan kesehatan, bimbingan rohani, dan 

bimbingan kemasyarakatan. 

Winkel berpendapat bahwa bimbingan pribadi-sosial ini 

siswa dan mahasiswa diberikan arahan bagaimana 

menghadapi keadaan batinnya sendiri dan mengatasi 

pergumulan-pergumulan dalam hatinya; dalam mengatur 

dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, 

pengisian waktu luang, penyaluran nafsu dan sebagainya; 
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serta bimbingan dalam membina hubungan sosialnya 

dengan orang lain.15 

2. Kecerdasan Emosional 

a. Pengertian Kecerdasan Emosional 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia emosi didefinisikan 

sebagai luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu 

singkat serta keadaan dan reaksi psikologi dan fisiologi seperti 

kegembiraan, kesedihan, keharuan, dan kecintaan. Adapun istilah 

Emotional Quotient (EQ) (atau selanjutnya disebut dengan 

“kecerdasan emosional”) pertama kali diungkapkan oleh Psikolog 

Peter Salovey dari Harvard University pada tahun 1990 dan disusul 

oleh John Mayer dari University of New Hampshire untuk 

menerangkan kualitas-kualitas emosional yang penting bagi 

keberhasilan seseorang. Kualitas-kualitas tersebut di antaranya:16 

1) Empati 

2) Mengungkapkan dan memahami perasaan 

3) Mengendalikan amarah 

4) Kemandirian 

5) Kemampuan menyesuaikan diri 

                                                           
     15Ibid., hal. 127-128 
     16Lawrence E. Shapiro, Mengajarkan Emotional Intelligence pada Anak, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 5 
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6) Disukai 

7) Kemampuan memecahkan masalah antarpribadi 

8) Ketekunan 

9) Kesetiakawanan 

10) Keramahan, dan  

11) Sikap hormat 

Sejak saat itu, muncul berbagai penelitian terkait kecerdasan 

emosional. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa 

keberhasilan hidup seseorang lebih dipengaruhi oleh kecerdasan 

emosional dibandingkan dengan kecerdasaran intelektual di mana 

kecerdasan emosional mencakup keterampilan sosial dan 

emosional. Dengan kata lain, kecerdasan emosional atau dalam 

Bahasa Inggrisnya biasa disebut dengan Emotional Quotient (EQ) 

yang tinggi lebih penting dimiliki untuk mencapai keberhasilan 

daripada memiliki kecerdasaran intelektual atau Intelligence 

Quotient (IQ).17 

Menurut Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan 

seseorang untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi 

frustrasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan 

kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stress 

                                                           
     17Lawrence E. Shapiro, Mengajarkan Emotional Intelligence pada Anak, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 4 
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tidak melumpuhkan kemampuan berpikir serta mampu berempati 

dan berdoa.18 

Istilah kecerdasan emosional merupakan pengembangan dari 

kata emosi yang berarti suatu kecerdasan seseorang dalam 

mengelola emosinya sehingga dapat diekspresikan secara tepat. 

Emosi adalah penyambung hidup bagi kesadaran diri dan 

kelangsungan diri yang secara mendalam menghubungkan kita 

dengan diri kita sendiri, orang lain, dan dengan alam. Oleh karena 

itu emosi sangatlah penting untuk dikelola secara tepat.19 

Penjelasan di atas penulis menyimpulkan definisi kecerdasan 

seseorang yaitu ketepatan seseorang dalam mengatur keadaan dan 

reaksi psikologi serta fisiologi atas apa yang terjadi pada dirinya. 

b. Komponen Utama Kecerdasan Emosi 

Secara garis besar Goleman membagi kecerdasan emosi 

menjadi dua kecerdasan yaitu kompetensi pribadi yang terdiri dari 

pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi diri, dan kompetensi 

sosial yang terdiri dari empati (mengenali emosi orang lain) dan 

ketrampilan sosial (membina hubungan).20 Dalam buku Emotional 

Intelligence karyanya, Goleman menuliskan bahwa seorang ahli 

                                                           
     18Daniel Goleman, Emotional Intelligent, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 45 
     19Asna Andriani, “Kecerdasan Emosional (Emotional Quotient) dalam Peningkatan Prestasi 

Belajar”, Jurnal Edukasi, Volume 02, Nomor 01, Juni 2014: 459-472,  hal. 461 
     20Jamila Saridi, Hubungan Antara Pemanfaatan Layanan Bimbingan dan Konseling Pribadi-

Sosial dengan Kecerdasan Emosional Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Gorontalo, hal. 5  
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psikolog bernama Salovey membagi kemampuan kecerdasan 

emosional menjadi lima wilayah utama yaitu:21 

1) Mengenali emosi diri 

Komponen ini berkaitan dengan kesadaran diri dalam 

mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi yang 

merupakan dasar kecerdasan emosional. Pemahaman diri akan 

didapatkan ketika seseorang mampu mencermati perasaannya 

dari waktu ke waktu. Seseorang yang tidak mampu mencermati 

perasaannya akan dikuasai oleh perasaannya sendiri. 

Sebaliknya, seseorang yang memiliki kepekaan terhadap 

perasannya, akan mengerti keputusan-keputusan apa yang akan 

diambil dalam hidupannya. 

2) Mengelola emosi 

Mengelola perasaan agar perasaan dapat diekspresikan 

sebagaimana mestinya sangat bergantung dengan kecakapan 

seseorang dalam mengenali diri. Seseorang yang dapat 

mengelola emosi biasanya dapat menemukan cara bagaimana 

menghibur diri sendiri, melepasakan kecemasan, kemurungan 

yang melanda, atau ketika dia tersinggung dan hal-hal lainnya. 

Sebaliknya yang terjadi adalah seseorang akan terus-menerus 

                                                           
     21Daniel Golemen, Emotional Intelligent, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 57  
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bertarung dengan rasa murung dan lama untuk kembali bangkit 

dalam kejatuhan hidupnya.22 

3) Memotivasi diri sendiri 

Seseorang yang mampu menahan diri terhadap kepuasan 

dan mengendalikan dorongan hatinya telah memiliki landasan 

keberhasilan dalam berbagai bidang di kehidupannya. Orang-

orang yang memiliki keterampilan ini cenderung lebih 

produktif dan efektif dalam hal apa pun yang mereka kerjakan. 

4) Mengenali emosi orang lain 

Mengenali emosi orang lain atau empati juga bergantung 

dengan kesadaran diri. Empati merupakan dasar keterampilan 

bergaul seseorang. Orang yang empatik akan mampu 

menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang 

mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan atau dikehendaki 

orang lain. 

5) Membina hubungan  

Seseorang yang mempunyai empati terhadap orang lain 

akan mengetahui seni membina hubungan atau keterampilan 

menjalani kehidupan sosialnya. Keterampilan ini akan 

                                                           
     22Jamila Saridi, Hubungan Antara Pemanfaatan Layanan Bimbingan dan Konseng Pribadi-

Sosial dengan Kecerdasan Emosional Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Gorontalo, hal. 10 
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menunjang popularitas, kepemimpinan dan keberhasilan 

antarpribadi. 

Siswa yang kecerdasan emosionalnya kurang dapat dilihat dari 

kurangnya kesadaran untuk mengembangkan kemampuan yang 

dimilikinya, selalu mengekang dirinya untuk berkreasi, kurangnya 

rasa empati, kurang bekerjasama dengan orang lain yang kaitannya 

dengan membina hubungan baik dengan teman-teman.23 Oleh 

karenanya masalah krisis kecerdasan emosional tidak dapat 

dibiarkan begitu saja. Jika dibiarkan atau tidak dikembangkan, 

maka akan berdampak pada kemampuan siswa dalam menerima 

materi pelajaran, memahami kemampuan diri, menjalin hubungan 

baik dengan orang lain, dan permasalahan lain yang lebih 

kompleks. Dengan demikian, peran Bimbingan dan Konseling 

sangat diperlukan dalam mendampingi dan membantu siswa untuk 

mencapai kehidupan yang baik.24 

c. Faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosi tidak ditentukan sejak lahir, akan tetapi 

ditentukan seiring berjalannya waktu melalui proses pengamatan  

                                                           
     23Ibid., hal. 2-3 
     24Ibid., hal. 3 
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dan pembelajaran. Menurut Goleman terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi kecerdasan emosional, yaitu:25 

1) Lingkungan Keluarga 

Keluarga merupakan sekolah pertama bagi seorang anak 

dan mempelajari berbagai hal, terutama belajar mengelola 

emosi. Pengelolaan emosi ini sangat bergantung dari pola asuh 

kedua orangtuanya dan pola komunikasi yang diterapkan dalam 

keluarga.26 Seorang anak tentunya akan menjadi pengamat 

kedua orangtuanya baik ketika di dalam rumah maupun di luar 

rumah. Dalam hal ini orang tua menjadi basis nilai bagi anak. 

Oleh karenanya, orangtua sangat berperan dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional anak.  

Dampak pendidikan keluarga sangatlah luas. Penelitian 

yang dilakukan oleh tim dari University of Washington 

menemukan bahwa orangtua yang terampil secara emosional 

memiliki anak-anak yang pergaulannya lebih baik dan 

memperlihatkan lebih banyak kasih sayang kepada orangtuanya 

serta lebih kecil kemungkinan terjadinya konflik dengan 

                                                           
     25Daniel Goleman, Emotional Intelligent, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 

267-282 
     26Yuli Setyowati, “Pola Komunikasi Keluarga dan Perkembangan Emosi Anak (Studi Kasus 

Penerapan Pola Komunikasi Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Emosi Anak pada 

Keluarga Jawa)”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 2, Nomor 1, Juni 2005: 67-78, hal. 68 
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mereka dibandingkan dengan orangtua yang tidak terampil 

mengendalikan perasaan.27 

2) Lingkungan non-Keluarga 

Faktor ini mencakup lingkuangan sosial masyarakat 

termasuk teman-teman sebayanya. Kecerdasan emosi ini 

berkembang sejalan dengan fisik dan mental anak. 

Pembelajarannya terjadi ketika aktivitas bermain di luar 

lingkungan keluarga. Seperti halnya pada lingkungan keluarga 

yang terampil dalam mengelola perasaan dan emosi, 

lingkungan sosial masyarakat yang terampil juga akan 

membantu mengembangkan kecerdasan emosional anak, begitu 

juga sebaliknya. 

3. Strategi Guru BK dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional 

Siswa 

Tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang utuh. Oleh 

karena itu proses pendidikan harus bisa membantu siswa untuk matang 

dalam kecerdasan emosional dan sosialnya, karena mereka juga 

berperan sebagai individu dan anggota masyarakat, selain dalam 

mengembangkan kecerdasan intelektualnya. Lawrence menyatakan 

dalam bukunya bahwa kita dapat memandang sekolah-sekolah sebagai 

                                                           
     27Ibid., hal. 271 
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informasi praktis tentang efektivitas pengajaran kecerdasan sosial dan 

emosional.28 

Bagian pendidikan yang dapat memegang kendali mengenai 

kehidupan pribadi dan sosial siswa antara lain adalah BK. Kendali 

tersebut dapat dilaksanakan melalui ragam bimbingan pribadi-sosial 

ataupun melalui strategi yang lain. Secara tidak langsung BK juga 

menunjang tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah. 

BK melalui berbagai bentuk bimbingannya dapat membantu 

mengarahkan siswa untuk memilih jalan yang tepat dalam 

kehidupannya. 

Salah satu tugas BK adalah tugas perkembangan yang meliputi 

aspek fisik, emosi, intelektual, sosial dan moral-spiritual.29 

Perkembangan dapat diartikan sebagai proses berlangsungnya 

perubahan-perubahan dalam diri seseorang ke arah yang lebih baik 

dalam kepribadiannya. Puncak dari perkembangan adalah ketika 

seseorang telah mencapai kedewasaan. Meskipun perkembangan itu 

akan terus berlangsung hingga seseorang memasuki usia lanjut.30 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosi memiliki 

peran penting bagi siswa dalam peningkatan kualitas belajar dan 

                                                           
     28Lawrence E. Shapiro, Mengajarkan Emotional Intelligence pada Anak, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 7 
     29Kamaludin, “Bimbingan dan Konseling Sekolah”, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 

17, Nomor 4, Juli 2011, hal. 447 
     30W.S. Winkel, Psikologi Pengajaran, (Jakarta: Media Abadi, 2012), hal. 18 



34 

 

 

 

kehidupannya.31 Guru BK melalui tujuan dan tugasnya mempunyai 

ranah untuk mengembangkan kecerdasan emosional siswa. 

Melalui wilayah utama kecerdasan emosional yang dituliskan 

Goleman dalam bukunya yaitu mengenali emosi diri, mengelola emosi, 

memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain dan membina 

hubungan, guru BK dapat menyusun strategi yang tepat guna mencapai 

salah satu dari tujuan BK. Kecerdasan emosional ini amat perlu 

dikembangkan karena kecerdasan emosional merupakan karakteristik 

seseorang yang terkait dengan kemampuan membaca lingkungan 

sosial, memahami secara spontan apa yang diinginkan dan dibutuhkan 

orang lain, dan memahami kelebihan dan kekurangan diri. Oleh karena 

itu, semakin tinggi kecerdasan emosional seseorang, semakin besar 

kemungkinan untuk sukses sebagai pekerja, orang tua, manajer, 

pelajar, dan sebagainya.32 

                                                           
     31Indah Lestari, “Pengembangan Model Bimbingan Kelompok dengan Teknik Simulasi untuk 

Meningkatkan Kecerdasan Emosional”, Jurnal Bimbingan Konseling 1, (2) (2012), hal. 90 
     32Firdaus Daud, “Pegaruh Kecerdasan Emosional (EQ) dan Motivasi Belajar terhadap Hasil 

Belajar Biologi Siswa SMA 3 Negeri Kota Palopo”, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 

Volume 19, Nomor 2, Oktober 2012, hal. 247 


