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MOTTO 

 

Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka 

berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dimana saja kamu berada, pasti Allah akan 

mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu 

( Q.S Al-Baqarah: 148)  

 

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Wahai Ali, orang yang paling baik 

menurut Allah adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain.1 

 

Seperti pohon kelapa, jadilah orang berguna dimanapun Anda berada. 

Tetap tersenyum dan hargai orang lain.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya’rani, Pesan-pesan Rasulullah SAW Kepada Sayyidina 

Ali KR Terjemah Washiyatul Mustafa makna pegon dan terjemah Indonesia, (Surabaya : Al 

Miftah, 2012), hal. 65. 
2 Rizki Nur Malita Sari, Motto Hidup, 02 September 2021 
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ABSTRAK 

 

RIZKI NUR MALITA SARI. Analisis Kecerdasan Emosional dalam buku 

terjemahan Daniel Goleman yang terkandung dalam terjemahan  Kitab Washiyatul 

Mustafa karangan Syaikh Abdul Wahhab Asy-sya’rani. SKRIPSI. Yogyakarta: 

Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2021.  

 Latar belakang penelitian ini adalah kecerdasan emosional memiliki urutan 

kedua dalam undang-undang sistem pendidikan nasional setelah spiritual 

keagamaan, yang berarti bahwa kecerdasan emosional memiliki kedudukan yang 

penting untuk dikembangkan. Salah satu sumber pendidikan Islam adalah sunnah, 

dalam hal ini adalah yang diuraikan dalam kitab. Kitab Washiyatul Mustafa 

merupakan kitab yang menjelaskan tentang wasiat atau pesan Nabi Muhammad 

SAW kepada sahabat Ali bin Abi Thalib ini merupakan kitab karangan Syaikh 

Abdul Wahhab Asy-Sya’rani. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

terjemahan Kitab Washiyatul Mustafa karangan Achmad Sunarto. Penelitian ini 

bertujuan mengkaji konsep kecerdasan emosional Daniel Goleman (dalam buku 

terjemahannya) yang terkandung dalam terjemahan kitab Washiyatul Mustafa.  

Untuk itu maka kecerdasan emosional Goleman (dalam terjemahannya) yang 

terkandung dalam kitab Washiyatul Mustafa ini menarik untuk dibahas. Oleh 

karena itu, perlu adanya penelitian bagaimana konsep kecerdasan emosional 

Goleman (dalam buku terjemahannya) yang terkandung dalam terjemahan kitab 

Washiyatul Mustafa.  

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menggunakan berbagai sumber 

kepustakaan dalam pengumpulan data. Sumber yang digunakan adalah terjemahan 

kitab Washiyatul Mustafa,  terjemahan buku karya Daniel Goleman dan sumber-

sumber terkait lainnya. Objek penelitian ini adalah kecerdasan emosional dalam 

terjemahan kitab Washiyatul Mustafa. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah dokumentasi, yakni menggumpulkan dokumen atau karya-karya yang 

relevan dengan judul penelitian ini yang kemudian ditarik kesimpulan unttuk 

mendapatkan hasil. Teknik analisis data yang dilakukan adalah penyeleksian data 

untuk mengetahui ide atau gagasan dari penulis buku-buku yang digunakan.  

Hasil penelitian menunjukkan Pertama, kecerdasan emosional dalam kitab 

Washiyatul Mustafa dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori, yakni 

muhasabah diri/kesadaran diri, mengelola amarah, wara’, shadaqah serta kebaikan 

dan keburukan, dan tanda-tanda kebaikan . Kedua, dalam relevansi antara kitab 

Washiyatul Mustafa dengan buku karya Daniel Goleman secara garis besar 

memiliki kesamaan pada tujuan yaitu untuk membentuk kecerdasan emosional 

yang lebih baik. Ketiga perbedaan pada kedua sumber tersebut yaitu dalam kitab 

Washiyatul Mustafa lebih ditekankan kepada pengaplikasian ibadah dan nilai 

spiritualitas ketuhanan yang berdampak pada pembiasaan akhlakul karimah. 

Kata kunci: Kecerdasan Emosional, terjemahan Kitab Washiyatul 

Mustafa, terjemahan buku Daniel  Goleman 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  

terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  

agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  

memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian   diri,   kepribadian,   

kecerdasan,   akhlak   mulia,   serta   keterampilan   yang   diperlukan   

dirinya,   masyarakat, bangsa dan negara.3 Berdasarkan pernyataan tersebut, 

jelas bahwa dalam prosesnya pendidikan bertujuan mengembangkan 

potensi diri peserta didik berupa memiliki kekuatan spiritual keagamaan 

atau kecerdasan spiritual, pengendalian diri atau kecerdasan emosional, 

kepribadian atau akhlaqul karimah, kecerdasan atau kecerdasan intelektual 

dan keterampilan lainnya. Kecerdasan emosional memiliki urutan kedua 

setelah spiritual keagamaan, yang berarti bahwa kecerdasan emosional 

memiliki kedudukan yang penting untuk dikembangkan.  

Selaras dengan KMA nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab pada Madrasah yang 

menyatakan bahwa tujuan pengembangan kurikulum PAI yaitu untuk 

mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki pola pikir dan sikap 

keagamaan yang moderat, inklusif, berbudaya, religius serta memiliki 

kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, 

bertakwa, berakhlak mulia, produktif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif serta 

mampu menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia.4 

Kedua rumusan tujuan pendidikan dan pengembangan kurikulum PAI 

sangat menekankan pada pembentukan sikap, akhlak dan nilai-nilai (afektif) 

 
3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. 
4 KMA nomor 183 tahun 2019.  
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disamping aspek pengetahuan ( kognisi), dan aspek keterampilan 

(psikomotorik). Aspek afektif berupa sikap, akhlak dan nilai merupakan 

bagian dari perkembangan kecerdasan emosional, sehingga perkembangan 

kecerdasan emosional merupakan hal penting untuk terus dikembangkan 

dan ditingkatkan guna mendukung tercapainya tujuan pendidikan di 

Indonesia.  

Salah satu sumber pendidikan Islam adalah sunnah, dalam hal ini 

adalah yang diuraikan dalam kitab. Kitab Washiyatul Mustafa merupakan 

kitab yang sudah masyhur dan biasa diajarkan dikalangan pesantren, 

lembaga pendidikan Islam, dan majlis ta’lim lainnya. Kitab yang 

menjelaskan tentang wasiat atau pesan Nabi Muhammad SAW kepada 

sahabat Ali bin Abi Thalib ini merupakan kitab karangan Syaikh Abdul 

Wahhab Asy-Sya’rani. 

 Dalam kitab tersebut termuat 16 bab dan setiap pembahasannya 

didominasi dengan nuansa pemikiran tasawufnya. Dalam kitab Washiyatul 

Mustafa karangan Syaikh Abdul Wahhab Asy-sya’rani yang kemudian 

diterjemahkan oleh K.H Achmad Sunarto ini secara garis besar terdiri dari 

wasiat nabi seputar halal dan haram, wasiat nabi seputar wudhu dan shalat, 

wasiat nabi seputar puasa, wasiat nabi seputar doa, istighfar, al-Qur’an dan 

dzikir, dan wasiat nabi seputar tuntunan doa dan dzikir, wasiat nabi seputar 

kejujuran dan persahabatan, wasiat nabi seputar masalah taubat, wasiat nabi 

seputar memelihara lisan, wasiat nabi seputar masalah malu, wasiat nabi 

seputar masalah wara’, wasiat nabi seputar tanda-tanda munafik dan sifat 

tercela, wasiat nabi seputar tanda-tanda kebaikan, dan wasiat nabi masalah 

lain-lain (menjaga amarah), wasiat nabi seputar shadaqah, wasiat nabi 

seputar kehinaan dunia/ hidup sederhana, dan wasiat nabi seputar macam-

macam manusia/ kebaikan-keburukan.  

Dalam kitab ini, Rasulullah SAW berwasiat kepada Sayyidina Ali 

bahwa sesungguhnya tidak ada nabi lagi sesudahku, Aku (Muhammad 

SAW) hari ini berwasiat kepadamu dengan wasiatku, jika engkau 
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menjaganya maka engkau akan hidup dengan terpuji dan mati dalam 

keadaan syahid, Allah akan membangkitkanmu di hari kiamat sebagai 

seorang faqih (orang yang mengerti), dan sebagai seorang yang alim. 5  

Salah satu bentuk wasiat Rasulullah SAW kepada sayyidina Ali 

dalam pembahasan terjemahan kitab Washiyatul Mustafa ini yang 

berhubungan dengan kecerdasan emosional adalah mengenai wasiat nabi 

seputar perintah menahan amarah. Dalam kitab ini, Rasulullah SAW 

berwasiat kepada sayyidina Ali, bahwa : 

 “ Hai Ali, hindarilah marah, sebab marah itu berasal dari setan, dan setan 

lebih gampang menguasai dirimu disaat dalam keadaan marah, dan 

berhati-hatilah terhadap orang yang teraniaya, takutlah kepada doanya, 

sebab doa orang yang teraniaya itu pasti dikabulkan oleh Allah sekalipun 

ia kafir. Persoalan kekafiran adalah urusannya sendiri”6 

Berdasarkan penjelasan di atas, kita diperintahkan untuk senantiasa 

menahan amarah dan mengatur emosi dalam situasi dan kondisi apapun, hal 

ini untuk menghindari peluapan emosi yang berlebihan sehingga diharapkan 

mampu mengontrol emosi diri. Dalam kitab tersebut dikatakan marah itu 

berasal dari setan dan hal-hal yang diakibatkan dari amarah yang tidak 

terkontrol memiliki dampak yang buruk. Dan dikatakan juga menahan 

marah itu lebih baik karna doa atau ucapan orang yang teraniaya akan 

dikabulkan oleh Allah sekalipun ia kafir. Hal ini menunjukkan bahwa 

menahan marah bukan hanya karena beragama Islam semata, tetapi untuk 

membentuk kepribadian diri seseorang. Hal ini memiliki relevansi dengan 

pernyataan Daniel Goleman dalam bukunya yang membahas tentang emosi 

yaitu: 

“Bagaimanapun, kecerdasan tidaklah berarti apa-apa bila emosi 

yang berkuasa.”7 

 
5 Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya’rani, Washiyatul Mustafa, (Surabaya : Ar-Rahmat, 

2012), hal. 2-3. 

 
6 Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya’rani, Pesan-pesan Rasulullah SAW Kepada Sayyidina 

Ali KR Terjemah Washiyatul Mustafa makna pegon dan terjemah Indonesia, (Surabaya : Al Miftah, 

2012), hal. 88. 
7 Daniel Goleman, Emotional Intelligence kecerdasan emosioanl mengapa EI lebih 

penting daripada EQ, Terj. T. Hermaya (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 5. 
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Daniel Goleman dalam buku terjemahannya mengungkapkan hal 

yang sangat serius yang berkaitan dengan emosi. Emosi akan menimbulkan 

hal yang buruk jika tidak dikontrol dengan baik dan benar, bahkan 

kecerdasan intelektual sekalipun jika tidak diimbangi kecerdasan emosional 

yang tinggi maka akan sia-sia. Dari kedua contoh yang diambil ini yakni 

dalam terjemahan kitab Washiyatul Mustafa dan terjemahan buku karya 

Daniel Goleman yang berjudul Emotional Intillegence memiliki relevansi 

yang dapat dipadukan untuk ditarik persamaan intinya.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kecerdasan 

emosional yang digagas oleh Daniel Goleman dalam buku terjemahannya 

yang berjudul Emotional Intelligence. Goleman menyatakan bahwa 

kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang untuk mnegatur 

kehidupan emosinya dengan inteligensi; menjaga keselarasan emosi dan 

pengungkapannya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, 

motivasi diri, empati serta keterampilan sosial. Sehingga bagaimana 

pendidikan Islam yang memiliki sumber sunnah berupa kitab Washiyatul 

Mustafa berbicara tentang kecerdasan emosional ? 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dikaji untuk 

mengkaji perspektif pendidikan Islam yang bersumber dari kitab 

Washiyatul Mustafa tentang konsep kecerdasan emosional Daniel Goleman, 

dengan harapan dapat memuculkan pemikiran-pemikiran baru dalam aspek 

kecerdasan emosional dalam pendidikan Islam. Kitab Washiyatul Mustafa 

merupakan salah satu kitab yang menjelaskan tentang wasiat atau pesan dari 

Nabi Muhammad SAW kepada sayyidina Ali karomallahu wajhah, dimana 

isi atau penjelasan kitab tersebut yang sangat berguna dan bermanfaat bagi 

semua kalangan jika diaplikasikan dalam diri setiap individu. Oleh karena 

itu, penulis ingin mencoba menganalisis dari segi pandangan psikologi 

dalam kitab Washiyatul Mustafa karangan Syaikh Abdul Wahhab Asy-

Sya’rani.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah 

dibahas di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagi 

berikut:  

1. Bagaimana konsep kecerdasan emosional Goleman dalam buku 

terjemahannya yang berjudul Emotional Intelligence yang terkandung  

dalam terjemahan kitab Washiyatul Mustafa karangan Syaikh Abdul 

Wahhab Asy-Sya’rani ? 

2. Bagaimana analisis kecerdasan emosional Goleman dalam buku 

terjemahannya yang berjudul Emotional Intelligence yang terkandung 

dalam terjemahan kitab Washiyatul Mustafa karangan Syaikh Abdul 

Wahhab Asy-Sya’rani dengan Pendidikan Agama islam (PAI) ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Menguraikan konsep kecerdasan emosional Goleman dalam buku 

terjemahannya yang berjudul Emotional Intelligence yang 

terkandung dalam terjemahan kitab Washiyatul Mustafa karangan 

Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya’rani; dan 

b. Menganalisis konsep kecerdasan emosional dalam buku 

terjemahannya yang berjudul Emotional Intelligence yang 

terkandung dalam terjemahan kitab Washiyatul Mustafa karangan 

Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya’rani dengan Pendidikan Agama 

islam (PAI). 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat secara teoritis,  
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1. Untuk menambah khasanah keilmuan, pengetahuan, dan 

pemahaman perspektif psikologi terhadap kecerdasan emosional 

dalam sebuah terjemahan kitab. 

2. Untuk memperkaya serta menambah wawasan penulis mengenai 

perspektif psikologi terhadap kecerdasan emosional. 

b. Manfaat secara praktis, 

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi positif terhadap lembaga pendidikan Islam dan 

pemikiran dalam melaksanakan program pendidikan dengan 

menerapkan nilai-nilai kecerdasan emosional  bagi peserta didik. 

2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan 

menambah wawasan penulis mengenai perspektif psikologi 

terhadap kecerdasan emosional  dari terjemahan suatu kitab 

tertentu. 

3. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi pengetahuan untuk penelitian sejenis.  

D. Kajian Pustaka 

Untuk menghindari adanya pengulangan hasil temuan yang 

membahas permasalahan yang sama dengan tema yang telah diambil oleh 

peneliti, maka peneliti akan memaparka beberapa referensi terkait dengan 

penelitian yang sudah ada, diantaranya sebagai berikut : 

1. Skripsi yang disusun oleh Muslikatun mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN 

Salatiga tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Intensitas Pelaksanaan 

Shalat Terhadap Kecerdasan Emosional Siswa di MTs Al Hadi 

Girikusumo Mranggen Demak”. Kecerdasan emosional merujuk kepada 

kemampuan untuk memotivasi diri, bertahan menghadapi frustasi, dapat 

mengendalikan dorongan hati, dapat mengatur suasana hati, dan dapat 

mengontrol emosi. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan diatas 

salah satunya dengan melaksanakan shalat. Karena shalat dapat 
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mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan shalat kita akan merasa 

dekat dengan Allah jadi hati ini akan merasa aman dan terlindungi. 

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui sejauh mana 

intensitas pelaksanaan shalat siswa, tingkat kecerdasan emosional 

siswa, serta pengaruh intensitas pelaksanaan shalat terhadap kecerdasan 

emosional siswa di MTs Al Hadi GiriKusumo Mranggen. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara intensitas 

pelaksanaaan shalat terhadap kecerdasan emosional siswa. 8 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah sama-sama meneliti tentang kecerdasan emosional. 

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengetahui 

pengaruh intensitas pelaksanaan shalat terhadap kecerdasan emosional 

siswa di MTs Al Hadi GiriKusumo Mranggen Demak sedangkan 

penelitian yang dilakukan peneliti adalah mengkaji konsep kecerdasan 

emosional dalam terjemahan buku karya Daniel Goleman yang berjudul 

Emotional Intelligence yang terdapat dalam terjemahan kitab 

Washiyatul Mustafa karangan Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya’rani 

berdasarkan teori kecerdasan emosional Daniel Goleman.  

2. Skripsi karangan Prihatining Tyas mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2018 dengan judul “Pengaruh 

Budaya Religius Terhadap Kecerdasan Emosional Siswa Kelas XI di 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purbalingga”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh budaya religius terhadap 

kecerdasan emosional siswa kelas XI di MAN Purbalingga. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Budaya religius terbukti 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecerdasan emosional 

 
8 Muslikatun, “Pengaruh Intensitas Pelaksanaan Shalat Terhadap Kecerdasan Emosional 

Siswa di MTs Al Hadi Girikusumo Mranggen Demak”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu 

Keguruan UIN Sunan Ampel, 2016. 
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siswa, artinya semakin tinggi budaya religius maka semakin tinggi 

kecerdasan emosional siswa. (2) Budaya religius terbukti 

mempengaruhi kecerdasan emosional.9 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah sama-sama meneliti kecerdasan emosional. Perbedaan 

yang terdapat pada penelitian ini adalah pengaruh budaya religius 

terhadap kecerdasan emosional siswa kelas XI di MAN Purbalingga 

sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu mengkaji konsep 

kecerdasan emosional Daniel Goleman yang terdapat dalam buku 

terjemahannya yang berjudul Emotional Intelligence yang terkandung 

dalam terjemahan kitab Washiyatul Mustafa karangan Syaikh Abdul 

Wahhab Asy-Sya’rani. 

3. Skripsi karangan Anisaul Kusfatul Fajri mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro tahun 2015 dengan judul 

“Pembentukan Kecerdasan Emosional (EQ) Dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Kelas VIII D SMPN 1 Trimurjo”. Hasil dari 

pembentukan Kecerdasan Emosional dalam pembelajaran PAI kelas 

VIII selama satu semester peneliti melakukan survey, di ketahui 

bahwasanya antara peserta didik satu dengan peserta didik lainya 

berbeda pemikiran  dan berbeda bakat serta kemampuannya juga 

berbeda, 70% peserta didik d SMPN1 Trimurjo dapat di bentuk dalam 

hal kecerdasan Emosional (EQ), dan 30% lainya masih tahap proses dari 

pembentukan tersebut, karena latar belakang menjadi salah satu kendala 

pendidik untuk membentuk peserta didik yang telah mendapatkan 

pembentukan diri di dalam lingkungan keluarganya. berbeda inteligensi 

atau kecerdasan maka peserta didik satu dengan yang lainya tidak sama 

 
9 Prihatining Tyas, “Pengaruh Budaya Religius Terhadap Kecerdasan Emosional Siswa 

Kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purbalingga”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah Dan 

Keguruan IAIN Purwokerto, 2018. 
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kemampuanya. Pembentukan Kecerdasan Emosional pada peserta didik 

akan membantu mereka mengambil keputusan dan dapat menilai 

sesuatu yang harus di lakukan dan tidak boleh di lakukan, pembentukan 

emosi ini mempengaruhi bagaimana anak berfikir dan bertindak.10 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah sama-sama meneliti kecerdasan emosional. Perbedaan 

yang terdapat dalam penelitian ini meneliti pembentukan kecerdasan 

emosional dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sebuah kelas 

dalam suatu sekolah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu mengkaji konsep kecerdasan emosional Daniel Goleman dalam 

buku terjemahannya yang berjudul Emotional Intelligence yang 

terkandung dalam terjemahan kitab Washiyatul Mustafa karangan 

Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya’rani. 

 

E. Landasan Teori 

1. Kecerdasan Emosional 

“ .....fakta-fakta neurologis berperan dalam membentuk 

kemampuan dasariah manusia untuk mempertahankan hidup yang 

disebut kecerdasan emosional: misalnya, kesanggupan untuk 

mengendalikan dorongan emosi; untuk membaca perasaan 

terdalam orang lain; untuk memelihara hubungan dengan sebaik-

baiknya- sebagaimana dirumuskan oleh Aristoteles, keterampilan 

langka “untuk marah pada orang yang tepat, dengan kadar yang 

sesuai, pada waktu yang tepat, demi tujuan yang benar, dan 

dengan cara yang baik”.....11 

Melihat dari kutipan di atas mengenai kecerdasan emosional, 

Aristoteles berpendapat bahwa kecerdasan emosional adalah sebuah 

keterampilan yang langka sehingga berarti bahwa tidak semua manusia 

mampu melakukannya; yakni untuk marah atau meluapkan emosi 

kepada orang yang tepat atau sesuai sasaran, dengan kadar yang sesuai 

 
10 Anisaul kusfatul Fajri, “Pembentukan Kecerdasan Emosional Dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Di SMPN 1 Trimurjo”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah STAIN Jurai Siwo 

Metro, 2015. 
11 Daniel Goleman, Emotional Intelligence kecerdasan emosioanl mengapa EI lebih 

penting daripada EQ, Terj. T. Hermaya (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. xv.  
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atau tidak berlebihan, saat waktu yang tepat, dengan mengarah pada 

tujuan yang benar, serta dengan cara yang baik. Lebih rinci lagi 

diutarakan mengenai kecerdasan emosional yakni kemampuan untuk 

mengendalikan dorongan emosi, mampu untuk membaca perasaan 

orang lain dan kemampuan memelihara hubungan yang baik dengan 

orang lain.  

“ Perhatian saya tertuju pada frase “ciri-ciri lain”, 

kecerdasan emosional: kemampuan seperti kemampuan untuk 

memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi; 

mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan 

kesenangan; mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres 

tidak melumpuhkan kemampuan berpikir; berempati dan 

berdoa.”12 

Berdasarkan kutipan di atas, Daniel Goleman menyinggung 

mengenai beberapa hal yang menjadi ciri-ciri dari kecerdasan emosional 

yakni pertama kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan 

menghadapi frustasi. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional 

yang baik akan mampu untuk memotivasi diri sendiri dari permasalahan 

yang dihadapi serta mampu untuk bertahan menghadapi frustasi artinya 

tidak larut terlalu lama ketika mengalami frustasi dengan masalah yang 

dihadapi.  

Kedua kemampuan mengendalikan dorongan hati dan tidak 

melebih-lebihkan kesenangan. kemampuan ini berarti bahwa seseorang 

yang memiliki kecerdasan emosional yang baik akan mampu 

mengendalikan keinginan atau hawa nafsu-nya dan bersikap sedang-

sedang saja ketika mendapatkan kesenangan atau kesedihan, tidak 

melebih-lebihkan atau sebaliknya.  

Ketiga yakni kemampuan mengatur suasana hati dan menjaga 

agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir. Ketika 

seseorang sedang mengalami stres terkadang tidak mampu 

 
12 Daniel Goleman, Emotional Intelligence kecerdasan emosioanl mengapa EI lebih 

penting daripada EQ, Terj. T. Hermaya (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 45. 
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mengendalikan kemampuan berfikirnya dengan baik sehingga 

mengakibatkan seseorang mengalami gangguan jiwa. Oleh karenanya 

seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik akan mampu 

mengatur suasana hati dan menjaga kemampuan berfikir ketika 

menghadapi masalah. Keempat yakni kemampuan berempati dan 

berdoa. 

“........empati, yakni kemampuan membaca emosi orang 

lain; tanpa adanya kepekaan terhadap kebutuhan atau penderitaan 

orang lain, tidak akan timbul rasa kasih sayang. Apabila ada dua 

sikap moral yang dibutuhkan oleh zaman sekarang, sikap yang 

paling tepat adalah kendali diri dan kasih sayang. “13 

Empati dapat diartikan mampu memahami emosi orang lain. Hal 

ini penting karena manusia hidup sebagai makhluk sosial yang tidak 

mungkin akan hidup sendirian. Saling memahami emosi orang lain akan 

menimbulkam kepekaan dan berujung pada rasa kasih dan sayang pada 

sesama.  

Lebih lengkapnya Daniel Goleman menyebutkan bahwa 

kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang untuk 

memiliki kesadaran diri, mampu mengatur emosi diri sendiri, mampu 

memotivasi diri sendiri, memiliki rasa empati terhadap lingkungan 

sekitar dan memiliki kemampuan sosial untuk memelihara hubungan 

dengan orang lain.  

Sebagaimana diungkapkan oleh Mayer dan Salovey Kecerdasan 

emosional adalah kemampuan dalam merasakan emosi, mengakses dan 

menghasilkan emosi yang dapat meringankan pikiran, dalam memahami 

emosi serta pengetahuannya, dalam mengatur emosi sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan pengetahuan individu. Kecerdasan 

emosional terdiri atas empat faktor yaitu perception of emotion, 

 
13 Daniel Goleman, Emotional Intelligence kecerdasan emosioanl mengapa EI lebih 

penting daripada EQ, Terj. T. Hermaya (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. xiv.  
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managing own emotions, managing other’s emotion, dan utilization of 

emotion.14 

 Goleman mengungkapkan bahwa seseorang  yang mempunyai 

kecerdasan emosional tinggi cenderung memiliki sikap yang tenang 

dalam menghadapi sesuatu, tidak cemas, tidak khawatir, tidak mudah 

takut, dan selalu berfikir matang sebelum bertindak melakukan sesuatu. 

Akan tetapi, individu dengan tingkat kecerdasan emosional rendah 

cenderung mudah cemas karena tidak mampu mengontrol emosinya 

serta tidak mampu membaca situasi dengan baik.15 

Pada dasarnya kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang 

untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya 

dan orang lain disekitarnya. Kecerdasan emosional ini dipengaruhi 

lingkungan, tidak menetap dan dapat berubah-ubah serta 

dikembangkan. 16 

Menurut Goleman, khusus pada orang-orang yang murni hanya 

memiliki kecerdasan akademis tinggi, mereka cenderung memiliki rasa 

gelisah yang tidak beralasan, terlalu kritis, rewel, cenderung menarik 

diri, terkesan dingin dan cenderung sulit mengekspresikan kekesalan 

dan kemarahannya secara tepat. Bila didukung dengan rendahnya taraf 

kecerdasan emosionalnya, maka orang-orang seperti ini sering menjadi 

sumber masalah. Karena sifat-sifat di atas, bila seseorang memiliki IQ 

tinggi namun taraf kecerdasan emosionalnya rendah maka cenderung 

akan terlihat sebagai orang yang keras kepala, sulit bergaul, mudah 

frustrasi, tidak mudah percaya kepada orang lain, tidak peka dengan 

kondisi lingkungan dan cenderung putus asa bila mengalami stress. 

 
14 Teuku Rijalul Fikry dan Maya Khairani, “ Kecerdasan Emosional dan Kecemasan 

Mahasiswa Bimbingan Skripsi di Universitas Syah Kuala”, dalam Jurnal Konseling Andi 

Matappa, Vol. 1 No. 2 (Agustus 2017), hal. 109. 
15 Ibid., hal. 109. 
16 Kadek Agus Santika Putra dan Made Yenni Latrini, “ Pengaruh Kecerdasan Intelektual, 

Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor”, 

dalam E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 17 No. 2 (November 2016), hal. 1171. 
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Kondisi sebaliknya, dialami oleh orang-orang yang memiliki taraf IQ 

rata-rata namun memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. 

Kecerdasan emosional merupakan salah satu faktor penting 

dalam kehidupan sebagaimana yang diungkapkan oleh Goleman, bahwa 

kecerdasan emosional bertumpu pada hubungan antara perasaan, watak, 

dan naluri moral, yang membuat individu mampu mengendalikan 

dorongan emosi dirinya ataupun orang lain. Tinggi rendahnya tingkatan 

kecerdasan emosional seseorang dipengaruhi oleh pengalaman, usia, 

jenis kelamin, jabatan.17 

2. Kitab Washiyatul Mustafa 

Kitab Washiyatul Mustafa merupakan kitab yang sudah masyhur 

dan biasa diajarkan dikalangan pesantren, lembaga pendidikan Islam, 

dan majlis ta’lim lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

terjemahan kitab Washiyatul Mustafa yang diterjemahkan oleh Achmad 

Sunarto. Hal ini dikarenakan peneliti kurang mampu menguasai bahasa 

arab dengan baik sedangkan teks asli kitab Washiyatul Mustafa 

menggunakan bahasa arab, oleh karena itu untuk mempermudah 

penelitian ini maka digunakan terjemahan kitab Washiyatul Mustafa.  

Kitab yang menjelaskan tentang wasiat atau pesan Nabi 

Muhammad SAW kepada sahabat Ali bin Abi Thalib ini merupakan 

kitab karangan Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya’rani . Beliau merupakan 

seorang tokoh sufi yang terkenal, ia diakui sebagai wali ketub yang 

memperoleh gelar Sufistik Imamul Muhaqiqin. Syaikh  Abdul Wahhab 

Asy-Sya’rani dikenal dengan sebutan Imam Asy-Sya’rani. Imam Asy-

Sya’rani sangat cinta dan gemar akan ilmu, khususnya ilmu-ilmu dunia 

sufistik. Karena kemuliaannya, jika beliau berjalan banyak orang yang 

ingin berebut tangan menyalami dan menciumnya hanya sekedar untuk 

 
17 Teuku Rijalul Fikry dan Maya Khairani, “ Kecerdasan Emosional dan Kecemasan 

Mahasiswa Bimbingan Skripsi di Universitas Syah Kuala”, dalam Jurnal Konseling Andi 

Matappa, Vol. 1 No. 2 (Agustus 2017), hal. 112. 
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memperoleh berkah dari sang wali. Banyak dari kalangan orang-orang 

Yahudi dan Nasrani yang menyatakan bertaubat dan akhirnya berbaiat 

masuk Islam dan menjalani amalan sufi dibimbing oleh beliau. 

Demikian pula banyak para pejabat dan pelaku maksiat yang akhirnya 

sadar dan bertaubat atas perbuatan jeleknya setelah mendengar 

pengajian-pengajian yang disampaikan oleh beliau. 

Dalam kitab ini, Rasulullah SAW berwasiat kepada Sayyidina 

Ali bahwa sesungguhnya tidak ada nabi lagi sesudahku, Aku 

(Muhammad SAW) hari ini berwasiat kepadamu dengan wasiatku, jika 

engkau menjaganya maka engkau akan hidup dengan terpuji dan mati 

dalam keadaan syahid, Allah akan membangkitkanmu di hari kiamat 

sebagai seorang faqih (orang yang mengerti), dan sebagai seorang yang 

alim.  18 

Kitab Washiyatul Mustafa memiliki 16 bab di dalamnya dan 

setiap pembahasannya didominasi dengan nuansa pemikiran 

tasawufnya. Konsep kecerdasan emosional yang terdapat dalam kitab 

Washiyatul Mustafa karangan Syaikh Abdul Wahhab Asy-sya’rani ini 

secara garis besar terdiri dari muhasabah diri (kesadaran diri) yaitu 

wasiat nabi seputar taubat; pengaturan diri yaitu wasiat nabi seputar 

menjaga amarah; motivasi yaitu wasiat nabi seputar wara’; empati yaitu 

wasiat nabi seputar shadaqah serta kebaikan dan keburukan; serta sosial 

kemasyarakatan meliputi wasiat nabi seputar tanda-tanda kebaikan. 

Salah satu bentuk wasiat Rasulullah SAW kepada sayyidina Ali 

dalam pembahasan kitab Washiyatul Mustafa ini yang berhubungan 

dengan kecerdasan emosional adalah mengenai wasiat nabi seputar 

perintah menahan amarah. Dalam kitab ini, Rasulullah SAW berwasiat 

kepada sayyidina Ali, bahwa : 

 
18 Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya’rani, Washiyatul Mustafa, (Surabaya : Ar-Rahmat, 

2012), hal. 2-3. 
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  “ Hai Ali, hindarilah marah, sebab marah itu berasal dari setan, 

dan setan lebih gampang menguasai dirimu disaat dalam keadaan marah, 

dan berhati-hatilah terhadap orang yang teraniaya, takutlah kepada doanya, 

sebab doa orang yang teraniaya itu pasti dikabulkan oleh Allah sekalipun 

ia kafir. Persoalan kekafiran adalah urusannya sendiri”19 

Berdasarkan penjelasan di atas, kita diperintahkan untuk 

senantiasa menahan amarah dan mengatur emosi dalam situasi dan 

kondisi apapun, hal ini untuk menghindari peluapan emosi yang 

berlebihan sehingga diharapkan mampu mengontrol emosi diri. Dalam 

kitab tersebut dikatakan marah itu berasal dari setan dan hal-hal yang 

diakibatkan dari amarah yang tidak terkontrol memiliki dampak yang 

buruk. Dan dikatakan juga menahan marah itu lebih baik karna doa atau 

ucapan orang yang teraniaya akan dikabulkan oleh Allah sekalipun ia 

kafir. Hal ini menunjukkan bahwa menahan marah bukan hanya karena 

beragama Islam semata, tetapi untuk membentuk kepribadian diri 

seseorang. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa dalam kitab 

Washiyatul Mustafa terdapat kecerdasan emosional yang bermanfaat 

bagi umat manusia dan mengantarkan manusia menjadi khalifah di bumi 

yang baik dan benar.  

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian adalah 

cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan 

jawaban atas masalah yang diajukan. Metode penelitian kepustakaan yaitu 

rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data 

pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. 20 

 

 
19 Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya’rani, Pesan-pesan Rasulullah SAW Kepada Sayyidina 

Ali KR Terjemah Washiyatul Mustafa makna pegon dan terjemah Indonesia, (Surabaya : Al Miftah, 

2012), hal. 88. 
20 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 

2004), hal. 3.  
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1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian 

kepustakaan (library research) yang bersifat analisis. Penelitian 

kepustakaan yaitu peneliti berusaha untuk mengumpulkan dan 

menyusun data, kemudian terdapat analisa dan interpretasi atau 

pengisian terhadap data tersebut. Pembahasan ini merupakan 

pembahasan naskah, yang mana datanya diperoleh melalui sumber 

literature, yaitu melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan 

bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku, 

film, majalah, dokumen, catatan, dan kisah-kisah sejarah lainnya. 21 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni prosedur 

pemecahan masalahnya diselidiki dengan melukiskan atau 

menggambarkan subyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan 

fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. 22 

2. Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini menggunakanpendekatan grounded theory. 

Grounded Theory secara teknik memiliki sifat induktif dan 

dikembangkan secara ilmiah ditemukan tahun 1967 oleh Barney G 

Glaser dan Anselm L. Strauss yang akhirnya diterbitkan buku  “ The 

Discovery of Grounded Theory”. Kata grounded mengacu pada kondisi 

bahwa teori yang dikembangkan/riset tersembunyi, atau berakar pada 

data dari mana teori tersebut diturunkan. Perkembangan ini terus ada 

hingga meluas dalam kajian bidang komunikasi, kesehatran, psikologi, 

dan lain-lain. 23 

 

 
21 Abdur Rahman Assegaf, Pendidikan Tanpa Kekerasan; Tipologi Kondisi kasus dan 

Konsep, (Yogyakarta : Tira Wacana Yogyakarta, 2004), hal. 225. 
22 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, ( Yogyakarta : Gadjah Mada 

University Pers, 2000), hal. 63.  
23 I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, “Metode Grounded Theory dalam Riset Kualitatif”, 

dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 9 No. 1 (Januari 2014), hal. 20. 
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3. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah kecerdasan emosional dalam 

terjemahan kitab Washiyatul Mustafa karangan Syaikh Abdul Wahhab 

Asy-Sya’rani. 

4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu : 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber pokok yang digunakan 

dalam penulisan ini yang relevan dengan pembahasan, dalam hal ini 

penulis menggunakan terjemahan kitab Washiyatul Mustafa 

karangan Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya’rani dan buku terjemahan 

karya Daniel Goleman sebagai pandangan dalam perspektif 

psikologi sebagai sumber primer. 

b. Sumber Data Sekunder 

Mencakup kepustakaan yang berwujud buku-buku penunjang, 

jurnal dan karya ilmiah yang ditulis selain bidang yang dikaji yang 

membantu peneliti yang berkaitan dengan kajian tentang analisis 

kecerdasan emosional  dalam buku terjemahan karya Daniel 

Goleman yang berada dalam terjemahan kitab Washiyatul Mustafa 

karangan Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya’rani.  

5. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Metode dokumentasi. Dokumentasi ialah catatan peristiwa yang 

telah lampau yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya seseorang. 

Metode penelitian ini adalah mengungkap ide atau gagasan penulis dari 

berbagai sumber data primer dan sekunder yang digunakan. Metode ini 

digunakan untuk mengungkap kecerdasan emosional dalam buku 
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terjemahan karya Daniel Goleman yang berada dalam terjemahan  kitab 

Washiyatul Mustafa karangan Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya’rani.  

6. Teknik Analisis Data 

Peneliti menggunakan teknik penyeleksian data, melakukan 

penyederhanaan data ke dalam bentuk paparan untuk memudahkan 

dibaca dan dipahami, kemudian diinterpretasikan dengan jelas untuk 

menjawab permasalahan yang ada, data dipaparkan sedetail mungkin 

dengan uraian-uraian serta analisis kualitatif. Setelah data terhimpun, 

maka diklarifikasikan sesuai dengan masalah yang dibahas dan 

dianalisis nantinya, dibandingkan data satu dengan yang lain kemudian 

diinterpretasikan dan terakhir kesimpulan.  

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan skripsi  ini dibagi 

menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian 

awal terdiri dari halaman judul, halaman surat pernyataan, halaman 

persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman 

persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar 

lampiran. 

Bagian tengah berisi uraian penelitian mulai dari bagian 

pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam bentuk bab-bab 

sebagai satu-kesatuan.  Pada skripsi ini penulis menuangkan hasil penelitian 

dalam empat bab. Pada tiap bab terdapat sub-sub bab yang menjelaskan 

pokok bahsan dari bab yang bersangkutan. Bab I skripsi ini berisi gambaran 

umum penulisan skripsi, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Karena skripsi ini merupakan kajian pemikiran tokoh, maka 

sebelum membahas konsep pemikiran Syaikh Abdul Wahhab Asy-sya’rani 

terebih dahulu perlu dikemukakan riwayat hidup sang tokoh secara singkat. 
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Hal ini dijelaskan dalam Bab II. Bagian ini membahas riwayat hidup Syaikh 

Abdul Wahhab Asy-sya’rani dari aspek kelahiran, pendidikan, dan karya-

karya dari beliau.  

Bab III berisi tentang hasil analisis penelitian yang dilakukan, yaitu 

mengenai konsep kecerdasan emosional Goleman apa saja dalam kitab 

Washiyatul Mustafa karangan Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya’rani 

meliputi definisi, komponen/aspek, dan ciri-cirinya serta analisi kecerdasan 

emosional Goleman dalam kitab Washiyatul Mustafa karangan Syaikh 

Abdul Wahhab Asy-Sya’rani dengan pendidikan agama Islam (PAI) 

meliputi konten atau materi yang dipelajari. 

Bab IV berisi tentang kesimpulan dari uraian-uraian bab-bab 

sebelumnya dan disertai dengan saran.  

Bagian terakhir dari skripsi ini adalah daftar pustaka yaitu referensi 

yang digunakan dan lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian.
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BAB IV 

PENUTUP 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan telaah yang dilakukan peneliti mengenai perspektif 

psikologi terhadap  kecerdasan emosional dalam kitab Washiyatul Mustafa 

dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, kecerdasan emosional dalam 

kitab Washiyatul Mustafa dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, 

yakni muhasabah diri/kesadaran diri (wasiat nabi seputar taubat), 

pengaturan diri (wasiat nabi seputar mengelola amarah), motivasi ( wasiat 

nabi seputar wara’), empati ( wasiat nabi seputar shadaqah serta kebaikan 

dan keburukan), serta sosial kemasyarakatan/keterampilan sosial ( wasiat 

nabi seputar tanda-tanda kebaikan).  

Kedua, dalam relevansi antara kitab Washiyatul Mustafa dengan 

buku karya Daniel Goleman secara garis besar memiliki kesamaan pada 

tujuan dari kecerdasan emosional itu sendiri yaitu untuk membentuk sebuah 

kecerdasan diluar IQ saja agar seseorang mampu menjalani hidup dengan 

mengatur emosinya dan mengarahkannya kepada hal-hal yang bermanfaat 

bagi dirinya dan orang lain. 

Ketiga, perbedaan pada kedua sumber tersebut yaitu dalam kitab 

Washiyatul Mustafa lebih ditekankan kepada pengaplikasian ibadah dan 

nilai spiritualitas ketuhanan yang berdampak pada pembiasaan akhlakul 

karimah. Sedangkan dalam buku karya Daniel Goleman memiliki bahasan 

yang umum untuk membentuk kecerdasan emosional dari diri sendiri dan 

lingkungan sekitar dengan melibatkan fakta-fakta di masyarakat disebabkan 

penyaluran emosi yang kurang tepat.  

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada kitab Washiyatul 

Mustafa karya Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya’rani, maka penulis dapat 

memberikan saran bahwasannya: 
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1. Bagi guru 

Agar menggunakan kitab Washiyatul Mustafa ini sebagai 

referensi dalam memahami kecerdasan emosional peserta 

didik dan mengembangkannya di lembaga pendidikan 

formal ataupun non formal. 

2. Bagi orang tua  

Agar ikut serta dalam membimbing pendidikan karakter 

anak untuk mengembangkan kecerdasan emosionalnya salah 

satunya dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan di 

sekolah formal ataupun non formal.  

3. Untuk penelitian yang akan datang  

Dalam hal ini harapan penulis agar penelitian ini menjadi 

inspirasi untuk peneliti selanjutnya, serta dapat 

mengembangkan lagi pemabahasannya menjadi lebih baik.  
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