
 

 

PENGELOLAAN EMOSI SANTRI TAHFIDZ  

(Studi Pada Santri Tahfidz Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Hadi  

Krapyak Wetan Yogyakarta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   HALAMAN JUDUL 

SKRIPSI 

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat 

memperoleh Gelar Sarjana Strata I 

 

Oleh: 

Putri Nurhillyani 

NIM 18102020033 

 

 

Dosen Pembimbing: 

Dr. Hj. Nurjannah, M.Si. 

NIP. 196003101987032001 

 

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM 

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2022 

  



 

 

ii 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

  



 

 

iii 

 

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI 

 

  



 

 

iv 

 

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI 

  



 

 

v 

 

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB 

  



 

 

vi 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Bismillah, Alhamdulillah, karya sederhana ini penulis persembahkan untuk semua 

orang yang penulis cintai tanpa terkecuali. 

  



 

 

vii 

 

MOTTO 

 

ن َسعَتِهِ ِليُنِفْق ذُو  آ َءاتَٰىهُ  ۥ َوَمن قُِدَر َعلَْيِه ِرْزقُهُ  ۖۦَسعٍَة م ِ ُ ٱفَْليُنِفْق ِممَّ ُ ٱ ََل يَُكل ُِف  ّۚللَّ ُ ٱنَْفًسا إَِلَّ َمآ َءاتَٰىَها ۚ َسيَْجعَُل  ّللَّ  ّللَّ

 بَْعدَ ُعْسٍر يُْسًرا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan 

orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang 

diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 

melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan 

memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” 

 

(Q.S. At Thalaq: 7)1 

  

 
1 Al-Qur’an, Al-Qur’an Dan Terjemehannya (Bandung: Syaamil Al-qur’an, 2005). 
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ABSTRAK 

PUTRI NURHILLYANI. (NIM. 18102020033). Pola Santri Tahfidz Mengelola 

Emosi (Studi Pada Santri Tahfidz Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Hadi 

Komplek Al-Hamra’ Krapyak Wetan Yogyakarta). Skripsi. Yogyakarta: Fakultas 

Dakwah Dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2022. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi 

santri tahfidz menjadi marah dan sedih serta untuk mengetahui bagaimana dinamika 

yang dilakukan santri tahfidz dalam mengelola emosi sehingga tidak menjadi emosi 

marah dan sedih negatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 

metode fenomenologi. Pengumpulan data menggunakan metode observasi dan 

wawancara pada empat subjek dan empat informan. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa Faktor yang melatarbelakangi emosi marah dan sedih pada 

santri ada dua yaitu faktor internal dan eksternal. Kemudian Pola santri tahfidz 

dalam mengelola emosi marah dan sedih sangat bervariasi. Namun demikian di 

dominasi oleh pengalihan emosi pada hal-hal positif (displacement) dan 

penenangan diri sebelum menentukan tindakan (Cognitive Adjusment). Sedangkan 

sisanya melakukan muhasabah diri menerima keadaan diri dengan lapang dada 

(Coping). 

 

Kata kunci: Mengelola, Emosi, Santri Tahfidz 
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ABSTRACT 

PUTRI NURHILLYANI. (Student Number. 18102020033). Santri Tahfidz Patterns 

in Managing Emotions (Study on Santri Tahfidz Pondok Pesantren Tahfidzul 

Qur'an Al-Hadi Komplek Al-Hamra' Krapyak Wetan Yogyakarta). Bachelor Thesis. 

Yogyakarta: Faculty of Dakwah and Communication. Sunan Kalijaga State Islamic 

University, Yogyakarta. 2022. 

 

This study aims to find out what factors are behind tahfidz students becoming angry 

and sad and to find out how the dynamics carried out by tahfidz students in 

managing emotions so that they do not become negative angry and sad emotions. 

This type of research is qualitative research with phenomenological methods. Data 

collection using observation and interview methods on four subjects and four 

informants. The results of this study show that there are two factors behind the 

emotions of anger and sadness in students, namely internal and external factors. 

Then the pattern of tahfidz students in managing angry and sad emotions varies 

greatly. However, it is dominated by the transfer of emotions to positive things 

(displacement) and self-appeasement before determining action (Cognitive 

Adjusment). While the rest do self-muhasabah accepting the situation with chest 

airiness (Coping). 

 

 Key words: Manage, Emotion, Tahfidz Student  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Judul dalam penelitian ini adalah “Pola Santri Dalam Mengelola 

Emosi: Studi Pada Santri Tahfidz Al Qur’an di Pondok Pesantren 

Tahfidzul Qur’an Al-Hadi Krapyak Wetan Yogyakarta”. Penulis 

menghindari penafsiran yang keliru, maka penulis terlebih dahulu memberikan 

penegasan dan gambaran tentang beberapa istilah penting yang terkandung di 

dalam judul. Adapun penegasan masing-masing istilah judul yang perlu 

dijelaskan antara lain: 

1. Santri Tahfidz 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia santri adalah murid yang 

belajar mengaji.2 Santri juga sebutan bagi seseorang yang menimba ilmu 

pendidikan di pondok pesantren. 

Sedangkan tahfidz sendiri artinya adalah menghafalkan, atau 

menjaga. Demikian pula pengertian tahfidz yaitu mengahafal materi baru 

yang belum pernah dihafal.3 Sederhananya santri tahfidz Al-Qur’an atau 

penghafal Al-Qur’an adalah santri yang menjaga Al-Qur’an dengan cara 

menghafalnya. 

Sederhananya santri tahfidz yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah santriwati yang mengenyam pendidikan formal di perguruan tinggi 

 
2 Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap (Surabaya: Apollo, 1997)., hlm. 532. 
3 Muhaimin Zen, Tata Cara / Problema Menghafal Al-Qur’an Dan Petunjuknya (Jakarta: 

Pustaka Al Husna, 1985)., hlm. 2. 
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yang menetap atau bermukim di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-

Hadi dengan tujuan menimba ilmu sekaligus menghafal Al-Qur’an. 

2. Pengelolaan Emosi 

Istilsh pengelolaan dalam KBBI berasal dari kata kelola yang 

memiliki arti mengendalikan, menyelenggarakan (proses yang membantu 

seseorang untuk memutuskan suatu tindakan dengan maksud dan tujuan 

tertentu).4 

Menurut Goleman emosi adalah keadaan yang merujuk suatu 

perasaan dan pikiran-pikiran khas individu, suatu keadaan biologis dan 

psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak.5 M. Darwis 

Hude menyatakan bahwa manusia memiliki ekspresi emosi yang dapat 

dikenali menjadi dua yaitu: emosi dasar dan campuran. Pembahasan kali ini 

adalah emosi dasar manusia dalam Al-Quran yaitu meliputi: emosi, senang, 

marah, sedih, takut, benci, heran dan terkejut.6 Namun karena keterbatasan 

waktu, maka peneliti membatasi penelitian ini hanya pada dua kategori saja 

yaitu emosi marah dan sedih. 

Pengelolaan emosi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan santri dalam mengelola emosi marah dan sedih yang 

disebabkanoleh situasi atau kondisi yang dirasakan di Pondok Pesantren. 

3. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Hadi 

 
4 “KBBI Online,” n.d., https://kbbi.web.id/kelola. 
5 Daniel Goleman, Emotional Intellegence (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016)., 

hlm. 409. 
6 Darwis Hude, Emosi: Penjelajah Religio Psikologis (Jakarta: Erlangga, 2006)., hlm. 

136. 
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Pondok pesantren tahfidzul quran Al-Hadi adalah Pondok Pesantren 

yang berlokasi di Jl. Arumdalu, Krapyak Wetan, Panggungharjo, Kec. 

Sewon, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga 

Pendidikan Islam dibawah naungan Yayasan Al-Hadi yang beralamat di 

Jalan Parangtritis km 3,5 Krapyak Wetan Panggungharjo Sewon Bantul 

Yogyakarta.  

Berdasarkan penegasan istilah, maka maksud  judul Pengelolaan Emosi 

Santri Tahfidz: Studi Pada Santri Tahfidz Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-

Hadi  Krapyak Wetan Yogyakarta ini adalah mencari tau bagaimana cara santri 

tahfidz Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Hadi dalam mengelola emosi marah 

dan sedih sehingga tidak menjadi emosi yang negatif.  
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B. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan manusia dalam kesehariannya tidak luput dari pengaruh 

emosi, sebagian manusia hanya menyadari emosi sebagai bagian kecil dari 

hidupnya saja. Faktanya emosi dialami individu yang hanya dimengerti oleh 

dirinya sendiri, karena sebagian individu tidak menunjukkan atau 

mengekspresikan perasaannya pada orang lain. 

Pengendalian emosi sangatlah penting dalam kehidupan manusia, 

khususnya untuk menghilangkan ketegangan yang timbul akibat konflik batin 

yang memuncak. Dalam konteks ini, Al-qur’an memberi petunjuk pada manusia 

agar mengendalikan emosinya guna mengurangi ketegangan-ketegangan fisik 

dan psikis serta efek negatifnya. 

Pengenalan emosi bagi seseorang dapat bermula dari lingkungan 

keluarga. Seseorang tumbuh secara utuh dengan mental, emosional dan sosial  

adalah dari pengalaman-pengalaman positif yang diberikan orang tua terhadap 

anaknya. Keharusan seseorang mengenali emosinya adalah untuk membantu 

dan memudahkan saat beradaptasi dengan lingkungan. Bhave & Saini 

mengatakan bahwa setiap individu perlu mengetahui bagaimana cara untuk 

mengelola atau mengendalikan diri, selain itu individu juga harus mampu 

mengontrol diri untuk mengelola perilaku agar dapat beradaptasi dengan baik.7 

Pengenalan emosi juga bisa didapatkan di lingkungan pendidikan formal 

maupun  non formal, seperti pesantren bisa menjadi salah satu sumber bagi 

 
7 Bhave Swati and Saini Sunil, Anger Management (New Delhi, India: Sagepublication, 

2009)., hlm. 28. 
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seseorang untuk mengenali emosinya. Berdasarkan hasil penelitian oleh Arifin 

Putra Arsya pada tahun 2017 santri mengalami kecemasan diawal menghafal, 

merasa tertekan dengan peraturan di pondok, sekaligus merasa bahagia menjadi 

seorang penghafal Al-qur’an. Semua itu dilatarbelakangi oleh faktor lingkungan 

pondok, manajemen waktu serta motivasi dalam menghafal.8 

Selanjutnya menururt penelitian yang dilakukan oleh Agus Baihaqi dan 

Zami Mabekruroh pada jurnal tahun 2022, pengelolaan emosi para siswi SMA 

Darussalam, Blokagung, Tegalsari, Banyuwangi mengelola emosinya dengan 

melakukan komunikasi intrapersonal, yakni dengan mencari ketenangan di 

tempat yang nyaman, dan menghibur diri, hingga melakukan ritual seperti 

membaca istighfar dan shalat. Selain itu, juga melakukan komunikasi 

interpersonal dengan mengadu pada teman lainnya.9 

Pondok pesantren adalah suatu lembaga yang memberikan fasilitas ilmu 

agama bagi setiap orang dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dibentuk dan 

disusun sedemikian rupa dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan 

mengasah potensi yang dimiliki oleh santri. Pondok pesantren memiliki 

kurikulum yang berbeda-beda diantaranya ada yang menggunakan kurikulum 

salafiyah yang hanya berfokus pada pengkajian kitab saja dan ada juga yang 

berfokus pada hafalan Al-Qur’an. 

 
8 Arifin Putra Arsa, “Dinamika Emosi Pada Mahasiswa Penghafal Qur’an” (UIN Sunan 

Kalijaga, 2017). 179 
9 Agus Baihaqi and Zami Mabekruroh, “Komunikasi Dan Pengelolaan Emosi Pada Siswa 

SMA Darussalam Blokagung Banyuwangi,” Jurnal Al-Tsiqoh (Dakwah Dan Ekonomi) 7, no. 1 

(2022): hlm. 48. 
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Penulis mengambil lokasi penelitian Pondok Pesantren Tahfidzul 

Qur’an Al-Hadi sebagai tempat penelitian karena Pondok Pesantren Tahfidzul 

Qur’an Al-Hadi  atau yang biasa disebut PPTQ Al-Hadi memiliki tujuan untuk 

mencetak generasi-generasi penghafal Al-Qur’an yang berakhlakul karimah, 

hal ini sesuai dengan tujuan penulis untuk mengetahui bagaimana pola santri 

tahfidz mengelola emosi, dimana setiap individu yang berakhlakul karimah akan 

mampu mengelola emosinya dengan baik, sehingga tidak meluap-meluap dan 

berdampak buruk pada perilakunya. Selain itu, belum pernah dilakukan 

penelitian di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Hadi dan lokasi yang 

mudah dijangkau mempermudah peneliti dalam proses penelitian. PPTQ Al-

Hadi memiliki beberapa  program tersendiri seperti setoran wajib, setoran 

muroja’ah, itikaf, sima’an dan imtihan dengan tujuan supaya santrinya mampu 

mencapai target hafalan 30 juz. Selain itu, PPTQ Al-Hadi juga menerima santri 

takhosus maupun santri yang sedang menempuh pendidikan diluar pesantren. 

Menurut hasil wawancara dengan pengurus, mayoritas santri yang 

bermukim di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Hadi adalah mahasiswa 

yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi.10 Setiap harinya santri 

mahasiswa disibukan dengan tugas perkuliahan dan pesantren, terlebih para 

mahasiswa tingkat akhir yang beberapa diantaranya sudah mulai menyusun 

karya ilmiah skripsi, dalam hal ini para santri mahasiswa dituntut untuk lebih 

cerdas dalam membagi waktu antara tugas kuliah dan menghafal Al-qur’an. 

 
10 “Wawancara dengan Halimah Pengurus Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Hadi,” 

., 11 Maret 2022. 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan beberapa 

santri, penulis menemukan beberapa hal yang membuat santri tahfidz PPTQ Al-

Hadi merasakan emosi sedih salah satunya adalah santri sulit menghafal ayat-

ayat Al-qur’an yang akan disetorkan, kegiatan santri di pondok yang 

berbentrokkan dengan tugas kuliah, saat santri mengalami masalah dengan 

teman dekatnya dan lain sebagainya. Beberapa kondisi juga yang mampu 

memicu emosi marah pada santri adalah disaat barang miliknya dipakai tanpa 

izin, lingkungan yang kotor dan lain sebagainya.11  

Santri yang tidak mampu mengelola emosinya dengan baik tentu akan 

mengekspresikan suatu emosi yang tidak terkendali sehingga mampu 

memunculkan ekspresi yang tak terduga. Maka dari itu perlu sekali seorang 

santri memiliki kemampuan mengelola emosi guna bertahan di tengah 

lingkungannya. Pengelolaan emosi agar tidak meluap-luap termasuk salah satu 

dari aspek-aspek kecerdasan emosional, pengontrolan emosi yang baik 

berfungsi untuk membantu santri dalam mengekspresikan emosinya supaya 

tidak menjadi berlebihan. 

Ada beberapa bentuk emosi yang dikemukakan oleh Hude diantaranya 

adalah emosi, senang, marah, sedih, takut, benci, heran, dan terkejut.12 

Sedangkan menurut Goleman emosi itu sangat kompleks maka dari itu Goleman  

 
11 “Observasi dan wawancara dengan santri Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-

Hadi.”., Oktober 2022 
12 M. Darwis Hude, Emosi-Penjelajahan Religio-Psikologis Tentang Emosi Manusia 

Dalam Al-Qur’an (Jakarta: Erlangga, 2006)., hlm. 137-138. 
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mengelompokkan emosi menjadi beberapa macam yaitu marah, kesedihan, 

takut, kenikmatan, cinta, jengkel dan malu.13 

Hude juga menyebutkan bahwa ekspresi emosi bisa dituangkan dalam 

beberapa bentuk ekspresi seperti ekspresi wajah, ekspresi sikap dan tingkah 

laku, ekspresi suara, dan ekspresi lainnya.14 Allah SWT menciptakan segala 

macam emosi dan ekspresinya yang banyak dibahas dalam Al-Qur’an dan 

hadist. Manusia termasuk mahluk Allah yang memiliki banyak sekali ekspresi 

emosi, dalam salah satu ayat Al-Qur’an yaitu QS An Najm 43-44 menjelaskan 

bahwa: 

 
ََك َوَابحٰكى ) َّٗه ُهَو َاْضح يَاۙ )٤٣َوَان َّٗه ُهَو َاَماَت َوَاحح ( ٤٤( َوَان  

Artinya: “Dan bahwasannya Dialah yang menjadikan manusia tertawa dan 

menangis, dan bahwasannya Dialah yang mematikan dan 

menghidupkan.”15 

Al-Qur’an dan hadist juga banyak menjelaskan bahwa suatu kualitas 

emosi memiliki tingkatan intensitas tertentu. Satu peristiwa yang dialami 

manusia dapat menghasilkan emosi yang berbeda-beda intensitasnya. Sikap 

yang berlebih-lebihan dalam mengekspresikan suatu emosi ternyata banyak 

sekali dibahas dalam agama islam, salah satu diantaranya adalah bagaimana 

seorang muslim dilarang terlalu berlarut-larut dalam kesedihan,  dalam hadist 

riwayat Imam Bukhori dikatakan: 

ِد ا وٍق َعنح َعبح ُ بحَراِهَْي َعنح َمْسح
ِ
ٌد الحَياِميُّ َعنح ا ثَنَا ُزبَيح يَاُن َحدَّ ثَنَا ُسفح ٍ َحدَّ ثَنَا أَبُو نَُعْيح ُ َعنحُه قَاَل قَاَل النَِِّبُّ َصَّلَّ َحدَّ ِ َرِِضَ اَّللَّ َ لَيحَس ِمنَّا َمنح َّللَّ ِه َوَسَّلَّ ُ عَلَيح اَّللَّ

َوى الحَجاِهِليَّةِ لَ  َطَم الحُخُدوَد َوَشقَّ الحُجُيوَب َوَدعَا ِبَدعح  

Artinya:“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan 

kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Zubaid Al Yamiy 

 
13 Daniel Goleman, Kecerdasan Emosional (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996)., 

hlm. 411-412 
14 Hude, Emosi-Penjelajahan Religio-Psikologis Tentang Emosi Manusia Dalam Al-

Qur’an., hlm. 136. 
15 Al-Qur’an, Al-Qur’an Dan Terjemehannya. 
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dari Ibrahim dari Masruq dari 'Abdullah radliallahu 'anhu berkata; 

Nabi Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Bukan dari 

golongan kami siapa yang menampar-nampar pipi, merobek-robek 

baju dan menyeru dengan seruan jahiliyyah (meratap)”. (H.R. 

Bukhari: 1212) 

Macam-macam emosi dan bagaimana cara islam melarang umatnya 

untuk berlebih-lebihan dalam mengekspresikan suatu emosi, karena emosi yang 

meluap-luap akan memberikan dampak yang kurang baik bagi diri sendiri 

maupun lingkungan. Maka dari itu penting sekali bagi santri mahasiswa akhir 

untuk memiliki kemampuan dalam mengelola emosi. 

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut penulis terinspirasi 

mengambil judul skripsi Pola Santri Tahfidz Mengelola Emosi (Studi Pada 

Santri Tahfidz Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Hadi Krapyak Wetan 

Yogyakarta). 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti akan berfokus 

pada rumusan masalah: 

1. Bagaimana cara santri tahfidz dalam mengelola emosi marah dan sedih? 

2. Faktor apa saja yang melatar belakangi santri tahfidz menjadi marah dan 

sedih? 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka diputuskan tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana cara santri tahfidz dalam mengelola emosi 

marah dan sedih 
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2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi santri tahfidz 

menjadi marah dan sedih 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan 

bagi pengembangan pengetahuan khususnya di bidang Bimbingan Konseling 

dan Islami, yaitu: 

1. Secara teoritis 

a) Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang perilaku santri 

tahfidz dalam mengelola emosi marah dan sedih sehingga tidak timbul 

perilaku negatif. 

b) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian 

lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan emosi santri tahfidz. 

2. Secara praktis 

a) Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai pola santri khususnya santri tahfidz dalam aspek kecerdasan 

emosional yaitu mengelola emosi marah dan sedih. 

b) Bagi pengasuh dan guru BK, penelitian ini diharapkan dapat membantu 

pengasuh pesantren dan guru BK di lembaga kepesantrenan dalam 

menangani masalah santri dan emosinya. 
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F. Kajian Pustaka  

Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, peneliti 

telah melakukan kajian literatur untuk meninjau kembali penelitian-penelitian 

yang sudah ada sebelumnya dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, 

serta untuk membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

akan dilakukan. Kajian pustaka juga sebagai validasi data dengan memilah 

berbagai literatur terkait seperti, skripsi, artikel, jurnal dan lain sebagainya.  

Kajian ini membahas mengenai kerangka teoritis yang dibahas. 

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat, 

yaitu: 

Pertama, skripsi karya Arifin Putra Arsa, yang berjudul “Dinamika 

Emosi Pada Mahasiswa Penghafal Qur’an”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui gambaran dinamika emosi pada mahasiswa penghafal Al-Qur’an 

serta mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi dinamika emosi pada 

mahasiswa penghafal Al-Qur’an. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

dengan metode fenomenologi. Pengumpulan data menggunakan metode 

observasi, wawancara pada tiga orang mahasiswa penghafal Qur’an. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika emosi pada mahasiswa penghafal 

Qur’an sangat beragam. Pada awal menghafal ketiga subjek mengalami 

kecemasan. Di samping itu juga sering merasa tertekan dengan peraturan yang 

diterapkan di Pondok. Namun demikian, pada dasarnya ketiga subjek 

merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya setelah menjadi seorang penghafal 

Qur’an. Adapun faktor yang mempengaruhi dinamika emosi pada mahasiswa 
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penghafal Qur’an antara lain faktor lingkungan pondok, manajemen waktu serta 

motivasi dalam menghafal.16 Penelitian menemukan kesamaan yaitu sama-

sama meneliti tentang emosi santri tahfidz. Namun terdapat perberbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian tersebut tidak 

meneliti bagaimana cara mengelola emosi melainkan hanya dinamika emosi. 

Kedua, skripsi karya Umi Mutiatul Khoiroh yang berjudul “Terapi Islam 

Dalam Mengelola Emosi Santri Laju di Pondok Pesantren Maulana Rumi 

Sewon Bantul”. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana bentuk 

terapi islam dalam mengelola emosi santri laju di pondok pesantren maulana 

rumi sewon bantul. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk 

terapi islam di pondok pesantren maulana rumi sewon bantul yang diterapkan 

pada santri laju untuk mengelola emosi. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian Kyai 

Kuswaedi sebagai terapis atau konselor dan empat santri laju: PND, STB, NKS 

dan ZHN sebagai klien. Metode pengumpulan data menggunakan cara 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah 

mengetahui bentuk terapi islam di pondok pesantren maulana rumi yang 

diterapkan pada santri laju dan manfaatnya untuk mengelola emosi. Bentuk 

terapi islam yang diterapkan adalah terapi membaca al-qur’an, dzikir, dan 

tarekat tasawuf dengan manfaat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan 

kematangan mental spiritual.17 Penelitian tersebut sama-sama meneliti 

 
16 Putra Arsa, “Dinamika Emosi Pada Mahasiswa Penghafal Qur’an.” 
17 Umi Mutiatul Khoiroh, “Terapi Islam Dalam Mengelola Emosi Santri Laju Di Pondok 

Pesantren Maulana Rumi Sewon Bantul” (UIN Sunan Kalijaga, 2019). 
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pengelolaan emosi santri. Namun ditemukan perbedaan pada subjek yang 

diteliti penelitian tersebut menjadikan seorang Kyai atau terapis islam sebagai 

subjek, sedangkan subjek dari peneliti adalah santri tahfidz yang bermukim. 

Ketiga, jurnal karya Hilma Fitriyani dan Lin Rosalia yang berjudul 

“Pengembangan Media Video Tutorial Untuk Mengenalkan Treatment 

Mengelola Emosi Marah Pada Peserta Didik Kelas X di SMK Cipta Karya 

Jakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran 

video tutorial mengenai cara mengelola emosi marah yang ditunjukan untuk 

kelas X di SMK Cipta Karya. Jumlah populasi penelitian terdiri dari 3 kelas X. 

Sampel yang diambil pada penelitian sebanyak 67 peserta didik. Peneliti 

menggunakan teknik sampel jenuh. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode pengembangan Research and Development (RnD) menggunakan model 

ADDIE (Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation). 

Video tutorial yang dikembangkan berdurasi 29 menit dan terbagi 3 sesi. Hasil 

penilaian ahli media sebesar 95%, ahli konten 1 96%, ahli konten 2 75%, minat 

peserta didik 89,5%, dan capaian kinerja 90%. Hasil dari pengembangan video 

tutorial cara mengelola emosi marah dikategorikan sangat baik.18 Persamaan 

antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan tersebut yaitu sama-sama 

meneliti tentang mengelola emosi, lalu perbedaan diantara keduanya ditemukan 

pada subjek yang diteliti yaitu penelitian tersebut menjadikan peserta didik 

 
18 Hilma Fitriyani and Lin Rosalia, “Pengembangan Media Video Tutorial Untuk 

Mengenalkan Treatment Mengelolaemosi Marah Pada Peserta Didik Kelas X Di Smk Cipta Karya 

Jakarta,” Bimbingan Dan Konseling 2, no. 7 (2019): 147. 
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kelas X di SMK Cipta Karya Jakarta sebagai subjek sedangkan peneliti 

menjadikan santri tahfidz yang bermukim sebagai subjek. 

Keempat, skripsi karya Desi Natalia Sihombing yang berjudul 

“Kemampuan Mengelola Emosi (Studi Deskriptif Pada Mahasiswa Yang 

Sedang Menyelesaikan Skripsi Dan Yang Baru Saja Lulus Dan Program 

Kemampuan Mengelola Emosi Program Studi Bimbingan Dan Konseling 

Universitas Sanata Dharma Angkatan 2013). Penelitian ini menggunakan 

analisis deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah 36 Mahasiswa 

Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Sanata Dharma Angkatan 

Tahun 2013 yang sedang menyelesaikan skripsi dan yang baru saja lulus dalam 

mengelola emosinya yang menggunakan skala likert. Tingkatan Mahasiswa 

mengelola emosi dibagi menjadi empat tingkat yaitu Sangat Rendah (Sangat 

Kurang Mampu), Rendah (Kurang Mampu), Sedang (Cukup Mampu), Tinggi 

(Mampu), Dan Sangat Tinggi (Sangat Mampu). Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan sebesar 2 (8,3%) mahasiswa yang sangat mampu mengelola 

emosinya, sebesar 20 (52,8%) mahasiswa yang mampu mengelola emosinya, 

sebesar 14 (38,9%) mahasiswa yang cukup mampu mengelola emosinya dan 

tidak ada mahasiswa yang kurang  mampu dan yang sangat kurang mampu 

mengelola emosinya dengan hasil reliabilitas 0,980. Lalu Program Kemampuan 

Mengelola emosi adalah Ketekunan (tetap menyelesaikan skripsi meskipun 

sulit), mendahulukan yang utama (mengabaikan kesempatan bermain ketika 

harus menyelesaikan skripsi), sikap yang positif (mampu menghadapi tantangan 

menyelesaikan skripsi). Jadi dapat disimpulkan bahwa mahasiswa prodi 
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Bimbingan Konseling Universitas Sanata Dharma angkatah tahun 2013 sangat 

mampu mengelola emosi untuk menyelesaikan skripsi dengan nilai presentase 

sebesar 55,6%.19 Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah penelitian tersebut meneliti kemampuan 

mengelola emosi mahasiswa sedangkan peneliti melakukan penelitian untuk 

mengetahui cara santri tahfidz untuk mengelola emosi. 

Kelima, jurnal karya Mutiara Eka P, dkk yang berjudul “Hubungan 

Kemampuan Mengelola Emosi dengan Kecenderungan Berperilaku Agresif 

Siswa”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 

deskriptif korelasional. Populasi penelitian ini siswa kelas VII, VIII, dan IX 

SMP N 1 X Koto Singkarak T.P 2018-2019 yang berjumlah 205 orang dan 

sampel sebanyak 138 siswa yang dipilih dengan Stratified Random Sampling. 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Data 

dianalisis menggunakan statistik desktiptif dan teknik Pearson Product 

Moment. Tujuan penelitian ini yaitu (1) mendeskripsikan kecenderungan 

berperilaku agresif siswa, (2) mendeskripsikan kemampuan mengelola emosi 

dan (3) menguji hubungan kemampuan mengelola emosi dengan 

kecenderungan berperilaku agresif siswa. Hasil penelitian, dapat disimpulkan 

bahwa: (1) kecenderungan berperilaku agresif siswa SMP N 1 X Koto 

Singkarak berada pada kategori tinggi, (2) kemampuan mengelola emosi siswa 

SMP N 1 X Koto Singkarak berada pada kategori sangat rendah, (3) terdapat 

 
19 Desi Natalia Sihombing, “Kemampuan Mengelola Emosi” (Studi Deskriptif Pada 

Mahasiswa Yang Sedang Menyelesaikan Skripsi Dan Yang Baru Saja Lulus Dan Program 

Kemampuan Mengelola Emosi Program Studi Bimbingan Dan Konseling Universitas Sanata 

Dharma Angkatan 2013), (Sanata Dharma, 2018). 
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hubungan negatif yang signifikan antara kemampuan mengelola emosi dengan 

kecenderungan berperilaku agresif siswa SMP N 1 X Koto Singkarak.20 

Perbedaan diantara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penulis 

meneliti cara santri tahfidz dalam mengelola emosi sedangkan penelitian 

sebelumnya tidak membahas tentang cara mengelola emosi. 

Keenam, jurnal karya Shella Purnama dkk., yang berjudul “Pengaruh 

Bimbingan Kelompok Dalam Meningkatkan Kemampuan Mengelola Emosi 

Siswa Kelas IX di SMA N 8 Kota Bengkulu”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap peningkatan 

kemampuan mengelola emosi siswa kelas XI SMA Negeri 8 Kota Bengkulu. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala sikap. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Sampel dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA1 yang memiliki tingkat kemampuan 

mengelola emosi rendah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan layanan bimbingan kelompok terhadap peningkatan 

kemampuan mengelola emosi pada siswa. Hal ini dapat terlihat dari hasil 

pengujian hipotesis diperoleh nilai Z = -2.879 (p<0,05) maka H₀ ditolak. Dapat 

disimpulkan, terdapat pengaruh yang signifikan layanan bimbingan kelompok 

terhadap peningkatan kemampuan mengelola emosi siswa kelas XI SMA 

Negeri 8 Kota Bengkulu.21 Persamaan antara penelitian tersebut dengan 

 
20 Mutiara Eka P, Herman Nirwana, and Indah Sukmawati, “Hubungan Kemampuan 

Mengelola Emosi Dengan Kecenderungan Berperilaku Agresif Siswa,” Jurnal Riset Tindakan 

Indonesia Vol. 5, no. 1 (2020). 
21 Shella Purnama, “Pengaruh Bimbingan Kelompok Dalam Meningkatkan Kemampuan 

Mengelola Emosi Siswa Kelas Xi Di Sma N 8 Kota Bengkulu,” Jurnal Ilmiah BK Vol. 1, no. 3 

(2018). 
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penelitian ini adalah sama-sama membahas kemampuan mengelola emosi. 

Perbedaan diantara keduanya terdapat pada subjek yang diteliti dimana 

penelitian tersebut menggunakan siswa SMA sebagai subjek sedangkan 

penelitian ini menggunakan mahasiswa santri tahfidz sebagai subjek.       

G. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Santri Tahfidz 

Santri merupakan seseorang yang tinggal atau menetap sekaligus 

mempelajari dan mendalami agama Islam.22 Santri juga sebutan bagi 

seseorang yang menimba ilmu pendidikan di pondok pesantren. Sedangkan 

tahfidz Al-Qur’an sendiri artinya adalah menghafalkan, atau menjaga Al-

Qur’an. Singkatnya bahwa santri tahfidz Al-Qur’an adalah seseorang yang  

tinggal di Pondok Pesantren sedang mendalami pendidikan agama sekaligus 

menjaga Al-Qur’an dengan cara menghafalnya. 

Santri biasanya memiliki ciri khas baik dari segi penampilan 

maupun perilaku, hal yang paling menonjol dari santri adalah nilai 

kebersamaan yang dipupuk dalam jiwa seorang santri. kegiatan santri yang 

dilakukan secara bersama-sama contohnya seperti makan bersama, 

mengantri kamar mandi bersama, tidur bersama, mengaji bersama, lalu 

beristirahat bersama. Bagi santri tahfidz yang mengenyam pendidikan 

formal diluar pesantren selain mengikuti kegiatan pondok dan perkuliahan, 

santri tahfidz juga memiliki kewajiban untuk setor hafalan dan mengulang-

 
22 KBBI, Arti kata santri - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada 

tanggal 14 Februari 2020, pukul 14.54. 

https://kbbi.web.id/santri
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ulang bacaan ayat Al-Qur’an atau istilah lainnya nderes, guna memperkuat 

hafalan santri agar tidak mudah lupa. 

2. Tinjauan Mengelola Emosi 

a. Definisi Emosi 

Menurut Goleman emosi merujuk pada suatu perasaan dan 

pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan 

serangkaian kecenderungan untuk bertindak.23 

Sedangkan menurut Chaplin, emosi bisa dikatakan sebagai suatu 

keadaan individu yang terangsang dari organisme mencakup perubahan-

perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya, dan perubahan 

perilaku. Emosi juga merupakan keadaan yang timbul disebabkan oleh 

situasi-situasi tertentu.24 

Wedge juga berpendapat bahwa emosi akan menjadi semakin 

kuat apabila diberi ekspresi fisik. Misalnya orang yang marah, lalu 

wajahnya merengut, membentak-bentak dan memukul tembok. Menurut 

Coleman dan Hammen setidaknya ada empat fungsi emosi. Pertama, 

emosi adalah pembangkit energi. Kedua, emosi adalah pembawa 

informasi (messenger). Ketiga, emosi bukan saja pembawa informasi 

dalam komunikasi intrapersonal, tetapi juga pembawa pesan dalam 

 
23 Goleman, Emotional Intellegence., hlm. 409., hlm. 12 
24 Triantoro Safaria and Nofran Eka Saputra, Manajemen Emosi: Sebuah Panduan 

Cerdas Bagaimana Mengelola Emosi Positif Dalam Hidup Anda (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2009)., hlm. 12. 
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komunikasi interpersonal. Keempat, emosi juga merupakan sumber 

informasi tentang keberhasilan kita.25 

Pembahasan mengenai emosi sangat luas, beberapa bagian 

dalam emosi yang berwarna dikategorikan sebagai emosi dasar. 

Misalnya, emosi senang (joy) yang berkombinasi dengan penerimaan 

akan menghadirkan cinta; emosi sedih yang berkombinasi dengan 

kejutan melahirkan kekecewaan mendalam atau terjadi pembauran 

emosi yang tak sejenis, misalnya cinta berkombinasi dengan marah 

maka akan akan melahirkan kecemburuan.26 

Secara sederhana emosi dapat di artikan  sebagai suatu respon 

individu dengan tujuan menyampaikan pesan, perasaan, dan refleksi 

dari hati individu baik itu berupa respon positif atau negatif.  

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Emosi 

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya emosi 

diantaranya adalah: 

1) Faktor lingkungan 

Faktor yang berasal dari tempat individu berada, termasuk 

lingkungan keluarga atau lingkungan sosial masyarakat. 

2) Faktor pengalaman 

 
25 Alex Sobur, Psikologi Umum (Bandung: Pustaka Setia, 2009)., hlm 400-401. 
26 Hude, Emosi-Penjelajahan Religio-Psikologis Tentang Emosi Manusia Dalam Al-

Qur’an., hlm. 23. 
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Pengalaman individu semasa hidup memberi pengaruh terhadap 

perkembangan emosi, termasuk pengalaman dalam penyelesaian 

maslah dan pengalaman menghadapi berbagai stimulus. 

3) Faktor Individu 

Seseorang yang mempunyai ketahanan mental akan mampu 

menghadapi masalahnya dengan baik, berbeda dengan seseorang 

yang bermental lemah, tentu akan mudah putus asa sehingga 

emosinya tidak stabil.27 

Seseorang akan terpengaruh emosinya menjadi negatif atau 

positif tergantung faktor internal dan eksternal dirinya, hal ini selaras 

dengan pendapat Hurlock, yang mengatakan ada beberapa faktor 

mampu mempengaruhi emosi seseorang diantaranya adalah: 

1) Faktor fisik 

Seseorang dengan kondisi sehat secara jasmani akan 

cenderung untuk tidak mudah marah dan tersinggung. Seseorang 

akan merasa nyaman dan tentram dalam kondisi jasmani yang sehat. 

Sebaliknya saat ada anggota badan seseorang yang kurang sehat 

secara medis hal tersebut membuat seseorang menjadi cepat marah 

dan mudah tersinggung. Hal ini disebabkan karena ada suatu 

kekurangan yang dirasakan sehingga membuat seseorang merasa 

tidak nyaman. 

 
27 Baihaqi and Mabekruroh, “Komunikasi Dan Pengelolaan Emosi Pada Siswa SMA 

Darussalam Blokagung Banyuwangi.”43 
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2) Faktor lingkungan 

Kondisi lingkungan menjadi salah satu penyebab munculnya 

emosi pada diri seseorang. Lingkungan yang bisa menerima 

kehadiran seseorang akan membuat seseorang mengalami kestabilan 

emosi. Sebaliknya apabila lingkungan tidak menerima kehadiran 

seseorang maka seseorang akan merasa tidak dianggap dan hal ini 

yang menyebabkan seseorang merasa tidak berharga juga mudah 

untuk terpancing emosinya. Lingkungan seseorang meliputi kondisi 

keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan sosial lainnya. 

3) Faktor pengalaman 

Pengalaman menjadi ladang pengetahuan bagi seseorang, 

bagaimana seseorang mampu mengetahui berbagai bentuk 

ungkapan emosi orang lain. Seseorang yang kaya akan pengalaman 

tentu mampu mengetahui bagaimana cara pengekspresian emosi 

yang tepat di lingkungannya. Sebaliknya saat seseorang minim 

pengalaman, tak jarang dalam pengekspresian suatu emosi 

seseorang tersebut akan kurang bisa menyesuaikan dengan 

lingkungannya.28 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat ditegaskan lebih lanjut 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi emosi antara lain meliputi 

lingkungan, pengalaman, individu, dan fisik. 

 
28 Hurlock and Elizabeth B, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan, 5th ed. (Jakarta: Erlangga, 1995). 
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c. Bentuk-Bentuk Emosi 

Emosi manusia terbagi menjadi dua yaitu emosi positif dan 

emosi negatif. Selaras dengan pendapat Safari dan Saputra yang 

mengatakan bahwa emosi terbagi menjadi dua yaitu: 

1) Emosi Positif 

Emosi positif adalah emosi yang memberikan dampak 

menyenangkan dan menenangkan. Contoh emosi positif misalnya 

tenang, santai, rileks, gembira, lucu, haru, dan senang. 

2) Emosi negatif 

Emosi negatif adalah emosi yang memberikan dampak yang 

tidak menyenangkan dan menyusahkan. Macam-macam emosi 

negatif ini diantaranya sedih, kecewa putus asa, depresi, tidak 

berdaya, frustasi, marah, sedih, dendam.29 

Menurut M. Darwis Hude menyatakan bahwa ekspresi emosi 

manusia dapat diidentifikasi menjadi dua yaitu: emosi dasar dan 

campuran. Pembahasan kali ini yaitu emosi dasar manusia dalam Al-

Quran yaitu meliputi: emosi senang, marah, sedih, takut, benci, heran 

dan terkejut. 

1) Emosi senang 

Secara umum, emosi senang adalah segala sesuatu yang 

dapat menghasilkan dan menciptakan kesenangan dalam hidup. 

2) Emosi marah 

 
29 Safaria & Saputra, Manajemen Emosi (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)., hlm. 13 
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Kondisi marah bisa dipicu oleh banyak hal, datang dari diri 

sendiri maupun orang lain, dari hal yang sangat, sepele hingga yang 

memberatkan. 

3) Emosi sedih 

Emosi sedih disebabkan oleh banyak hal, salah satunya 

adalah karena kegagalan, kesulitan, kecelakaan, kematian dan lain 

sebagainya. Ekspresi sedih yang sering dialami manusia adalah 

menangis, wajah pucat, dingin, tampak lesu, tidak tersenyum, dan 

tidak bergairah. 

4) Emosi takut 

Rasa takut akan mendorong seseorang untuk mengambil 

tindakan yang di perlukan agar dapat menghindari bahaya yang 

mengancam. 

5) Emosi benci 

Emosi benci biasanya datang saat seesorang mendapati 

sesuatu tidak sesuai keinginannya atau saat hatinya terluka, 

sehingga ekspresi yang muncul ialah emosi benci. 

6) Emosi heran dan terkejut 

Seseorang akan mengalami perubahan fisiologi ketika 

mengalami emosi kaget, seperti denyut jantung yang lebih cepat, 
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pernapasan yang berat, adrenalin yang meningkat dan lain 

sebagainya.30 

Sedangkan menurut Daniel Goleman, bahwa emosi itu sangat 

kompleks maka dari itu emosi diidentifikasi menjadi beberapa macam 

sebagai berikut: 

1) Marah meliputi: brutal, megamuk, membenci, marah besar, jengkel, 

kesal hati, terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung, bermusuhan, 

tindak kekerasan dan kebencian patologis. 

2) Kesedihan meliputi: pedih, sedih, muram, suram, melankolis, dan 

mengasihani diri sendiri, kesepian, putus asa, depresi. 

3) Rasa takut meliputi; cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, 

perasaan takut sekali, sedih, waspada, tidak tenang, ngeri, kecut, 

panik, phobia. 

4) Kenikmatan meliputi; kebahagiaan, gembira, riang, puas, senang, 

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

terpenuhi, girang, senang sekali, dan mania. 

5) Cinta meliputi; penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan 

hati, rasa dekat, bakti, hormat, kasih sayang, kasmaran. 

6) Terkejut meliputi; terkesiap, takjub, terpana. 

7) Jengkel meliputi; hina, jijik, muak, mual, benci, tidak suka, dan mau 

muntah. 

 
30 Hude, Emosi-Penjelajahan Religio-Psikologis Tentang Emosi Manusia Dalam Al-

Qur’an., hlm. 137-138. 
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8) Malu meliputi; rasa bersalah, malu hati, kesal hati, menyesal, hina, 

aib, dan hati hancur lebur.31 

Ada banyak bentuk emosi mulai dari positif hingga negatif, 

namun karena keterbatasan waktu penulis hanya memakai dua emosi 

saja yaitu marah dan sedih yang akan penulis ambil untuk penelitian ini. 

d. Ekspresi Emosi 

Matsumo membagi ekspresi emosi ke dalam beberapa kategori 

dengan instensitas ekspresi emosi yang berbeda, menurutnya 

pengekspresian emosi dapat dibagi dalam beberapa kategori yang lebih 

rinci lagi dari sekedar high dan low yaitu: 

1) Mengekspresikan emosi lebih dalam dari yang dirasakan tanpa ada 

upaya untuk menahan atau mengontrolnya (amplify) 

2) Mengekspresikan emosi seimbang dengan yang dirasakan 

(noinhibition) 

3) Tetap mengekspresikan emosi yang dirasakan namun disertai 

dengan senyuman (qualify) 

4) Mengekspresikan emosi kurang dari yang dirasakan (deamplify) 

5) Menyembunyikan perasaan yang dirasakan dengan senyuman 

(masking) 

6) Tidak mengekpresikan apapun (neutralise). 

Hude juga berpendapat bahwa bentuk-bentuk ekspresi emosi 

manusia yang muncul dalam realitas pada umumnya ditampilkan 

 
31 Goleman, Kecerdasan Emosional., hlm. 411-412 
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melalui ekspresi wajah; ekspresi suara; ekspresi sikap dan tingkah laku 

dan ekspresi lainnya.32 

Hamzah menjabarkan beberapa ciri yang dapat dilihat dari 

seseorang apabila sedang marah yaitu sebagai berikut: 

1) Ciri pada wajah, yaitu berupa perubahan warna kulit menjadi kuning 

pucat, tubuh terutama pada ujung-ujung jari bergetar keras, timbul 

buih pada sudut mulut, bola mata memerah, alis mengkerut, hidung 

kembang kempis, gerakan menjadi tidak terkendali, serta terjadi 

perubahan-perubahan lain pada fisik. 

2) Ciri pada lidah yaitu dengan meluncurnya makian, celaan, kata-kata 

kasar, dan ucapan-ucapan yang menyakitkan yang membuat orang 

berakal sehat merasa risih untuk mendengarnya. 

3) Ciri pada anggota tubuh seperti terkadang menimbulkan keinginan 

untuk memukul, melukai, merobek bahkan membunuh. Jika amarah 

tersebut tidak dilampiaskan pada orang yang dimarahinya, 

kekesalannya akan berbalik pada dirinya sendiri. 

4) Ciri pada hati yaitu di dalam hatinya akan timbul rasa benci, 

dendam, dan dengki, menyembunyikan keburukan, merasa gembira 

dalam duka, dan merasa sedih atas kegembiraanya, memutuskan dan 

menjelek jelekannya.33 

 
32 Hude, Emosi: Penjelajah Religio Psikologis., hlm. 136. 
33 Purwanto Y and Mulyono R, Psikologi Marah, Perspektif Psikologi Islami (Bandung: 

Refika Aditama, 2006)., hlm. 16. 
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Adapun ekspresi kesedihan menurut penelelitian yang 

dilakukan oleh Darwin pada tahun 1872. Penelitian tersebut 

menghasilkan bahwa ekspresi kesedihan tampak pada kelopak mata 

yang menurun; otot-otot melemah; Kontraksi pada dada; bibir, pipi 

dan rahang turun; sudut mulut yang menurun; kedua ujung dalam 

alis mengangkat; tubuh pasif dan tidak bergerak. Sementara itu 

menurut Mendatu ekspresi kesedihan mudah dikenali melalui 

ekspresi wajah yang sendu dengan mata yang berkaca-kaca, gerak 

tubuh menjadi lamban, berbicara dengan nada berat dan cenderung 

lebih pasif.34 

e. Mengelola Emosi 

Seseorang yang memiliki kemampuan mengelola emosi dengan 

baik akan mampu menyikapi permasalahan dalam hidup dengan baik. 

Sebaliknya apabila seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk 

mengelola emosi akan terus-menerus melawan perasaan-perasaan 

gelisan dan penyesalan. 

Seseorang yang seringkali dikuasai oleh emosi dan tak berdaya 

untuk mengelola emosi tersebut, mereka akan mudah marah dan tidak 

peka terhadap perasaannya. Sehingga seseorang yang larut dalam emosi 

menjadi kurang berupaya untuk melepaskan diri dari suasana hati yang 

buruk karena tidak mempunyai kendali atas kehidupan emosional. 

 
34 Achmanto Mendatu, “Mengenal Emosi Anda,” Smart Plan Media, 2007, 

http://www.smartpsikologi.blog.spot.com/2007/11/mengenal-emosi-anda.html. 
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M. Darwis Hude  membagi model pengelolaan emosi ke dalam 

beberapa model yaitu:35 

1) Model Pengalihan (Displacement) 

Model displacement adalah model yang digunakan individu 

untuk mengalihkan atau menyalurkan ketegangan emosi kepada 

objek lain di luar dirinya. Pengalihan emosi bisa dilakukan dengan 

katarsis, manajemen ‘anggur asam’ (rasionalisasi) dan dzikrullah. 

Menurut Morgan, katarsis adalah sebuah penyaluran emosi 

atau menarik emosi keluar dari sistemnya.36 Katarsis terbagi 

menjadi dua yaitu penyaluran emosi pada pekerjaan yang  positif 

dan negatif.  Islam memandang katarsis model pertama tidak 

dibenarkan, terlebih yang menimbulkan kerusakan. Sebagaimana 

Allah melarang manusia berbuat kerusakan yang terdapat pada QS 

7:56.37 

َن الح  ِ قَِريحٌب ِمٰ ََت اَّلٰلى َطَمًعاۗ ِانَّ َرْحح فًا وَّ ُه َخوح ُعوح ََلِِحَا َوادح َد ِاصح ِض بَعح َرح ا ِِف اَلح َ َوََل تُفحِسُدوح نِيح س ِ ُمحح  

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah 

(diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan 

rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah 

sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”(QS. 

Al-A’raf:56)38 

Selanjutnya manajemen ‘anggur asam’ atau rasionalisasi 

adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menunjuk proses 

 
35 Hude, Emosi-Penjelajahan Religio-Psikologis Tentang Emosi Manusia Dalam Al-

Qur’an., hlm. 256. 
36 Ibid., hlm. 265. 
37 Nadhiroh Y.F., “Pegendalian Emosi (Kajian Religio-Psikologis Tentang Psikologi 

Manusia),” Jurnal Saintifika Islamic, 2015, 53–620. 
38 Al-Qur’an, Al-Qur’an Dan Terjemehannya. 
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pengalihan dari satu tujuan yang tak tercapai kepada bentuk lain 

yang diciptakan di dalam bentuk sebuah persepsi. Menurut  

Atkinson,  ada  dua tujuan  dari  manajemen  ‘anggur  asam’,  

pertama  mengurangi  perasaan kecewa yang muncul  saat gagal  

mencapai tujuan. Kedua, mereduksi kekecewaan dan emosi-emosi 

negatif yang mungkin dapat terjadi. Hal ini disinggung dalam QS 

4:79. 

َسلحنىَك لِلنَّاِس َرسُ  َّفحِسَك ۗ َوَارح ئٍَة فَِمنح ن ِٰ ِ ۖ َوَمآ َاَصابََك ِمنح َسي نٍَة فَِمَن اَّلٰلى ًدا َمآ َاَصابََك ِمنح َحس َ ِ َشهِيح ًَل ۗ َوكَفىى ِِبَّلٰلى وح  

Artinya: “Kebajikan apa pun yang kamu peroleh, adalah dari sisi 

Allah, dan keburukan apa pun yang menimpamu, itu dari 

(kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu 

(Muhammad) menjadi Rasul kepada (seluruh) manusia. 

Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.”(QS. An-

Nisa’:79)39 

Ayat ini memberikan indikator untuk melakukan 

rasionalisasi dengan tujuan membuka ruang untuk melakukan 

introspeksi, yaitu dengan berasumsi bahwa kebaikan datang dari 

Allah dan keburukan dari manusia sendiri. 

Sedangkan dzikirullah (mengingat Allah) sendiri merupakan  

model pengalihan dari masalah yang dihadapi dengan mengingat 

Allah. Tujuannya agar hati akan merasa tentram dalam menghadapi 

masalah atau ketika harapan tak terpenuhi. Sepeti dalam QS 13:28. 

ُب  نُّ الحُقلُوح
ِ
َمى ِ تَطح ِ ۗ َاََل ِبِذكحِر اَّلٰلى ُُبُمح ِبِذكحِر اَّلٰلى نُّ قُلُوح

ِ
َمى ا َوتَطح َمنُوح يحَن اى ِ  اَّلَّ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka 

menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, 

 
39 Ibid. 
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hanya dengan mengingat Allah hati menjadi 

tenteram.”(QS. Ar-Ra’d:28)40 

2) Model Cognitive Adjusment 

Penyesuaian antara pengalaman dan pengetahuan yang 

tersimpan (kognisi) dengan memahami permasalahan yang muncul. 

Ada tiga bentuk penyesuaian kognitif, yaitu: 

a) atribusi positif (husnudzon) dengan selalu melihat setiap masalah 

dari aspek positifnya. 

b) empati (memahami permasalahan orang lain) 

c) altruisme (menolong tanpa pamrih).41 

Menurut Baron dan Byrne dalam Hude, ketika anda hanya 

menyadari masalah orang lain, anda mungkin merasakan simpati; 

ketika  anda  mencoba  memahami  pengalaman  subyektif  orang  

itu,  maka  disitulah  timbul empati. Landasan teori ini ialah realitas 

bahwa kognisi seseorang sangat mempengaruhi sikap dan 

perilakunya.42 Banyak sekali ayat al-qur’an yang menganjurkan 

teori model ini seperti, salah satunya adalah QS 2:216. 

لحِقتَاُل وَ 
 
ُُكُ أ بُّو۟ا َشيحـًٔا َوُهَو َشر ُكتَِب عَلَيح ٓ أَن ُُتِ َُُّكح ۖ َوَعَسى ٌ ل ٓ أَن تَكحَرُهو۟ا َشيحـًٔا َوُهَو َخْيح َُُّكح ۖ َوَعَسى ٌه ل ََّلُ َوأَنُُتح ََل ُهَو ُكرح ُ يَعح َّللَّ

 
َُُّكح ۗ َوأ  ل

لَُمونَ   تَعح

Artinya: “Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu 

adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu 

membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan 

boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat 

 
40 Ibid. 
41 Hude, Emosi-Penjelajahan Religio-Psikologis Tentang Emosi Manusia Dalam Al-

Qur’an., hlm. 247. 
42 R. Rachmy Diana, “Pengendalian Emosi Menurut Psikologi Islam,” Ilmu-Ilmu Sosial, 

2015, 42–45. 
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buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak 

mengetahui.”(QS. Al-Baqarah:216)43 

3) Model Coping 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan 

pada berbagai hal yang kita tidak sukai yang berpotensi membakar 

emosi kita, mulai dari sikap orang di sekitar kita hingga peristiwa 

alam yang tidak menyenangkan. Ada  beberapa  cara  yang  bisa 

dilakukan, antara lain bersabar dan bersyukur, serta mudah memberi 

maaf, dan adaptasi-adjusment(penyesuaian). 

Sesuatu yang terjadi dan berkaitan dengan diri kita 

seharusnya dihadapi dan ditanggulangi sesuai kemampuan yang 

ada. Menurut Lazarus, coping adalah pengendalian tingkah laku 

terhadap pemecahan suatu masalah denan cara yang sederhana dan 

realistis.44 Sedangkan menurut Taylor, coping merupakan hasrat 

yang umu terjadi dalam diri individu saat menghadapi peristiwa 

pemicu stres.45 Al qur’an QS 3:134, menjelaskan bahwa: 

ُ يُِ  َ َعِن النَّاِسۗ َواَّلٰلى َ الحغَيحظَ َوالحَعاِفيح اِء َوالحََكِظِميح ََّّۤ اِء َوالّضَّ ََّّۤ َن ِِف الْسَّ يحَن يُنحِفُقوح ِ ن َّلَّ َ نِيح س ِ بُّ الحُمحح  

Artinya: “(yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang 

maupun sempit, dan orang-orang yang menahan 

amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan 

Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.”(QS. Ali-

Imran: 134)46 

 
43 Al-Qur’an, Al-Qur’an Dan Terjemehannya. 
44 Safaria, Triantoro, and Nofrans Eka Saputra, Manajemen Emosi: Sebuah Panduan 

Cerdas Bagaimana Mengelola Emosi Positif Dalam Hidup Anda (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)., 

hlm. 87. 
45 Siti Rohmah Nurhayati, “Peningkatan Kemampuan Menggunakan Problem Focused 

Coping Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” Humanitas: Indonesian, 

Psychological Journal 3, no. 1 (2006),hlm. 20. 
46 Al-Qur’an, Al-Qur’an Dan Terjemehannya. 
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Aspek-aspek kemampuan mengelola emosi menurut Goleman 

diantaranya adalah:  

1) Mampu mengendalikan diri (menjaga emosi yang merusak agar 

tetap terkendali). Orang yang memiliki kemampuan mengelola 

emosi dalam mengendalikan diri akan mampu untuk: 

a) Mengelola dengan baik emosi yang menekan mereka 

b) Tetap teguh, tetap positif dan tak mudah goyah bahkan dalam 

situasi yang berat 

c) Berfikir dengan jernih dan tetap terfokus kendati dalam tekanan. 

2) Menunjukan sifat dapat dipercaya (menunjukkan kejujuran dan 

integritas). Orang yang memiliki kemampuan mengelola emosi 

dalam sifat dapat dipercaya akan mampu untuk: 

a) Bertindak menurut ketika: tindakannya sesuai dengan etika yang 

berlaku. 

b) Membangun kepercayaan melalui kehandalan diri: membutikan 

pada orang bahwa dirinya dapat dipercaya. 

c) Mengakui kesalahan dan menegur perbuatan orang lain yang 

tidak etis. 

d) Berpegang pada prinsip: tetap teguh pada prinsipnya. 

3) Menunjukkan sikap bersungguh-sungguh (menunjukkan tanggung 

jawab dalam dalam mengelola diri). Orang yang memiliki 
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kemampuan mengelola emosi dalam kehati-hatian akan mampu 

untuk: 

a) Memenuhi komitmen: melakukan sesuatu yang menjadi 

janjinya. 

b) Bertanggung jawab untuk memperjuangkan tujuan: ketika 

memiliki tujuan maka akan terus berjuang untuk mencapai 

tujuan tersebut. 

c) Cermat dalam bekerja: teliti ketika mengerjakan sesuatu hal. 

4) Menunjukkan adaptabilitas (kemampuan menyesuaikan diri pada 

berbagai situasi). Orang yang memiliki kemampuan mengelola 

emosi dalam adaptabilitas akan mampu untuk: 

a) Terampil menangani perubahan situasi: mampu untuk 

menghadapi hal-hal yang tidak terduga. 

b) Siap mengubah tanggapan untuk menyesuaikan diri dengan 

keadaan 

c) luwes memandang situasi 

5) Menunjukkan inovasi (kemampuan untuk terbuka terhadap 

perubahan). Orang yang memiliki kemampuan mengelola emosi 

dalam inovasi akan mampu untuk: 

a) selalu mencari wawasan terbaru dari berbagai sumber 

b) Menciptakan gagasan-gagasan baru 
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c) Berani mengubah wawasan47 

Berdasarkan pendapat beberapa tokoh mengenai aspek-aspek 

mengelola emosi, maka dapat disimpulkan bahwa dinamika emosi 

sangat berkaitan erat dengan kemampuan seseorang dalam 

mengantisipasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari seperti 

displacement, cognitive adjusment, model coping, dan lain sebagainya. 

f. Emosi Menurut Islam 

Menurut prespektif Islam  segala macam emosi dan ekspresinya, 

diciptakan oleh Allah melalui ketentuannya, emosi diciptakan oleh 

Allah untuk menyempurnakan bentuk manusia. Al-Qur’an dan Hadist 

menggambarkan emosi dengan muatan yang berbeda. Nabi SAW 

banyak mengingatkan pengikutnya untuk selalu mengontrol emosi, 

salah satunya adalah pesan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh 

Imam Bukhari, Imam Malik dan Imam At Tirmidzi, bahwasannya Abu 

Hurairah telah berkata:  

 “Ada seseorang berkata kepada Nabi SAW, ‘nasehatilah saya!’. Beliau 

berkata: ‘janganlah kamu marah!’. Orang itu berkata lagi beberapa 

kali dan Raulullah tetap menjawab ‘janganlah kamu marah!’.” 

Terkadang saat menangis manusia bertingkah seolah tak ada 

masa depan yang cerah padahal dari ayat ini mengingatkan kita bahwa 

bisa saja seseorang menangis hari ini lalu tertawa besok hari begitu juga 

sebaliknya, seseorang yang tertawa hari ini tidak menjamin besok hari 

 
47 Daniel Goleman, Kecerdasan Emosi Untuk Mencapai Puncak Prestasi (Terjemahan) 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999). Hlm. 130-151. 
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tidak menangis. Adapula beberapa surat yang menggambarkan berbagai 

emosi diantaranya adalah Q.S. Yusuf ayat 84-86. 

تح عَ  بحَيضَّ
 
ٓأََسفَىى عَََّلى يُوُسَف َوأ ُمح َوقَاَل يَ   ى َعْنح ِن فَهَُو كَِظٌْي )َوتََوَّلَّ لحُحزح

 
نَاُه ِمَن أ ى تَُكوَن َحَرًضا أَوح تَُكوَن ٨٤يح ُكُر يُوُسَف َحَّتَّ تَأُ تَذح ِ تَفح ( قَالُوا ََتَّللَّ

ُكو بَّٰثِ َوُحزح ٨٥ِمَن الحهَاِلِكَي ) ََّما أَشح ن
ِ
لَُموَن )( قَاَل ا ِ َما ََل تَعح ِ َوأَعحََّلُ ِمَن اَّللَّ ََّل اَّللَّ

ِ
( ٨٦ِِن ا  

 

Artinya: “Dan Ya’qub berpaling dari mereka (anak-anaknya) seraya 

berkata: “Aduhai duka citaku terhadap Yusuf”, dan kedua 

matanya menjadi putih karena kesedihan dan Dia adalah 

seorang yang menahan amarahnya (terhadap anak-

anaknya), mereka berkata: “Demi Allah, senantiasa kamu 

mengganti Yusuf”, sehingga kamu mengidapkan penyakit 

yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa”, 

Ya’qub menjawab: “Sesungguhnya hanyalah kepada Allah 

aku mengadukan kesusahan dan kesedihan, dan aku 

mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada 

mengetahuinya.” (Q.S. Yusuf: 84-85)48 

Islam memberikan cara bagaimana mengendalikan emosi agar 

tidak berlebihan dalam meluapkan emosi, intensitas emosi yang terlalu 

tinggi dapat membuat seseorang kehilangan kontrol. Pengendalian 

emosi sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya untuk 

mereduksi ketegangan yang tercipta akibat konflik batin yang 

memuncak. Al-qur’an memberi petunjuk pada manusia agar 

mengendalikan emosinya dengan tujuan mengurangi segala ketegangan 

fisik dan psikis serta efek negatif dari keduanya. 

  

 
48 Al-Qur’an, Al-Qur’an Dan Terjemehannya. 
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H. Metode Penelitian 

Metode penelitian secara umum diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.49 Peran dan manfaat 

metode penelitian sangatlah penting guna mencapai tujuan dari suatu penelitian. 

1. Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan mekanisme penelitian kualitatif dimana 

penelitian ini ditujukan untuk mengeksplorasi, memahami, 

mendeskripsikan dan menganalisis makna dari individual maupun 

kelompok yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.50 

Sedangkan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan fenomenologi. Penelitian ini berusaha untuk 

memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang biasa dalam 

situasi tertentu. Penelitian ini juga menghendaki adanya sejumlah asumsi 

yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang 

dengan maksud menemukan fakta atau penyebab.51 

  

 
49 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2015)., hlm. 3. 
50 Ibid., hlm 60. 
51 Dr. Tjipto Subadi, Metode Penelitian Kualitatif, 1st ed. (Surakarta: Muhammadiyah 

University Press, 2006)., hlm. 17. 
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2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian menurut Amirin sebagaimana dikutip 

Muhammad Idrus adalah seseorang atau sesuatu yang darinya mampu 

diperoleh suatu keterangan.52 

Penulis memiliki beberapa kriteria untuk menentukan subjek 

penelitian, diantaranya adalah: 

1) Santri yang sedang dalam proses menghafal Al-Qur’an 30 juz 

2) Sudah mondok selama lebih dari 2 tahun di Pondok Pesantren 

Tahfidzul Qur’an Al-Hadi 

3) Santri dengan status mahasiswa aktif semester akhir 

Berdasar kriteria diatas maka peneliti memilih 4 santri dari 

sejumlah populasi sebagai subjek yaitu LN, YFK, PY dan NAA. Peneliti 

juga memilih beberapa informan yang memiliki hubungan kedekatan 

seperti teman kamar dan teman dekat sebagai sumber informasi lain 

diantaranya adalah F, L, R dan J yang dianggap mampu memberi 

informasi lebih. 

b. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah permasalahan yang diteliti.53 Peneliti 

mengangkat objek dari penelitian ini yaitu pengelolaan emosi marah dan 

 
52 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2014)., hlm. 121. 
53 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1991)., hlm 115. 
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sedih santri tahfidz di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Hadi 

komplek Al-Hamra’. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data,  maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.54 

a. Observasi 

Observasi adalah bagian terpenting yang harus dilakukan 

peneliti, hal ini karena semua keadaan subjek dan objek bisa langsung 

dilihat dan dirasakan oleh peneliti. Metode observasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, yaitu penulis 

melakukan proses pengamatan dengan ikut bergabung dalam aktivitas 

tertentu.55 

Penulis melakukan pengamatan dengan mengikuti beberapa 

aktivitas di lingkungan Pondok Pesantren dan melakukan observasi pada 

subjek dengan berinteraksi saat wawancara. 

Adapun penulis menggunakan metode ini untuk memperolah 

data yang dibutuhkan dengan cara mengamati subjek secara berkala 

untuk menemukan gejala-gejala yang merujuk pada tema penelitian. 

b. Wawancara 

 
54 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), 9th ed. (Bandung: Alfabeta, 

2017)., hlm. 308. 
55 Sugiyono, No Title (Bandung: Alfabeta, 2012). 
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Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.56 

Jenis wawancara  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara semi-terstruktur. Penulis melakukan wawancara dengan 

bersifat mengalir tanpa guide yang ditentukan terlebih dahulu untuk 

menggali informasi secara lebih dalam terkait dengan fokus penelitian, 

akan tetapi prosedurnya tetap mengacu pada panduan wawancara yang 

berisi butir-butir pertanyaan dari aspek yang ingin digali. 

Adapun mekanisme wawancara yang dilakukan oleh penulis 

adalah dengan cara memberikan pertanyaan dalam secara langsung 

kepada subjek dan informan dalam situasi santai agar penulis mendapat 

gambaran mengenai pengelolaan emosi marah dan sedih santri tahfidz. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk memperoleh data 

yang berasal dari sumber bukan manusia (non-human resources). 

Dokumen terdiri dari absensi, foto, dan dokumen resmi.57 

Meskipun data yang diperoleh tidak terlalu berpengaruh 

terhadap signifikasi hasil penelitian, akan tetapi cukup mendukung 

dalam hal kelengkapan data. Terkait dengan hal tersebut, penulis akan 

 
56 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)., hlm 316 
57 Soeprapto, Metode Peneliitian Kualitatif (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011)., hlm. 6.27 
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mendokumentasikan beberapa hal yang berkenaan dengan lokasi 

penelitian, aktivitas subjek dan sebagainya. 

4. Metode Analisis Data 

Analisis data menurut Bogdan adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami 

dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.58 

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang 

dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, 

dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap penelitian 

laporan. Setelah semua data telah ditemukan maka langkah selanjutnya 

adalah menganalisis data, berupa proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya dalam suatu pola kategori dan dengan suatu 

uraian dasar.59 

Data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis berdasarkan 

model analisis data Miles Huberman, dengan beberapa langkah yakni: 

a. Reduksi data, proses pemilihan data, penggolongan, pemokusan, 

penyederhanaan data. 

b. Penyajian data, seluruh data hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi di lapangan akan dianalisis sesuai dengan teori-teori 

 
58 Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi (Jakarta: Sekolah 

Tinggi Theologia Jaffray, 2018). 
59 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2021)., hlm. 124. 
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yang telah dipaparkan sebelumnya sehingga muncul keterkaitan 

antara gejala satu dengan lainnya.  

c. Penarikan kesimpulan, penggambaran secara utuh dari objek 

penelitian berdasarkan penggabungan informasi yang telah disusun 

dengan bentuk sesuai penyajian data pada informasi tersebut. 

5. Metode Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah trianggulasi sumber, dimana penulis harus mencari 

lebih dari satu sumber untuk memahami data atau informasi. Triangulasi 

sumber dilakukan untuk menguji keabsahan data dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh kepada beberapa sumber.60 

Teknik trianggulasi sumber digunakan oleh penulis dengan 

melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik 

berbeda. Seperti, mengecek data dengan cara wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

  

 
60 Dr. H. Salim M.Pd and Dr. Hadir M.Pd, Penulisan Pendidikan: Metode, Pendekatan 

Dan Jenis (Jakarta: Kencana, 2019)., hlm. 121. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penemuan di lapangan, mengenai pola mengelola 

emosi pada santri tahfidz, maka penulis menyimpulkan bahwa: 

1. Cara santri tahfidz dalam mengelola emosi marah dan sedih adalah dengan 

meyalurkannya pada hal lain seperti bersih-bersih, tidur, bercerita kepada 

teman dekat, membeli makanan, sholat dua roka’at dan berwudhu. Selain 

itu juga adalah dengan cara intropeksi diri dan menerima apapun yang 

terjadi meski tidak sesuai dengan keinginannya. 

2. Faktor yang melatarbelakangi emosi marah dan sedih pada santri tahfidz 

adalah faktor eksternal seperti hubungan yang tidak baik dengan teman, 

jadwal ujian antara kegiatan pondok dan kampus yang bertabrakan, hafalan 

yang sulit dan tuntutan menyelesaikan hafalan dari lingkungan keluarga. 

Adapun faktor internal adalah keadaan mood yang mudah berubah. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis peroleh, penulis 

menemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu: 

1. Bagi santri mahasiswi akhir agar lebih pandai membagi waktu antara tugas 

perkuliahan dan tugas di pondok, jangan putus asa dan tetap semangat untuk 

muroja’ah agar mampu mencapai target hafalan 30 juz 

2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti pola mengelola emosi 

santri tahfidz diharapkan dapat menggali lebih dalam persoalan santri baik 
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dalam dirinya maupun dengan sekitarnya. Mengembangkan data yang 

berakitan dengan mengelola emosi lebih luas lagi. 

C. Kata Penutup 

Syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kepada Allah SWT karena 

telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk 

mengenyam ilmu pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta dan menyelesaikan tugas akhir dengan tuntas. Penulis menyadari 

bahwa tugas akhir belum sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan 

masuk an, kritik dan saran dari pembaca agar karya penulis selanjutnya menjadi 

lebih baik. 

Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat kepada 

pembaca dan terkhusus bagi penulis. 
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