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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya manusia memiliki tiga potensi yang harus dikembangkan 

dalam menjalankan eksistensi kehidupanya di muka bumi. Ketiga potensi 

tersebut adalah kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ) , dan 

kecerdasan spiritual (SQ).  

Pada awal abad kedua puluh, IQ digunakan untuk memecahkan masalah 

logika maupun strategis, sehingga para psikolog berupaya menyusun berbagai 

tes untuk mengukur kemampuan seseorang. Menurut teori ini, semakin tinggi 

IQ seseorang maka semakin tinggi pula kecerdasanya. IQ pada saat itu 

sangatlah diagungkan keberadaanya sebagai kunci sukses kehidupan 

seseorang. Akan tetapi IQ terbukti tidak selalu menjamin kesuksesan 

seseorang. 

Pada pertengahan 1990, penelitian Daniel Goleman menunjukan bahwa 

kecerdasan emosional (EQ) sama pentingnya dengan IQ. EQ memberikan 

kesadaran mengenai perasaan milik sendiri dan juga perasaan milik orang 

lain. EQ memberikan rasa empati, cinta, motivasi dan kemampuan 

menanggapi kesedihan atau kegembiraan secara tepat. EQ merupakan 

persyaratan dasar dalam menggunakan IQ secara efektif (Goleman, 2000: 13) 

Dalam EQ terdapat seperangkat kecakapan khusus yang berupa empati, 

disiplin diri, dan inisiatif, akan membedakan antara mereka yang sukses 



2 
 

 
 

sebagai bintang kinerja dengan hanya sebatas bertahan di lapangan pekerjaan. 

(McCleland, 1973: 5) 

Untuk mensinergikan EQ, diperlukan keseimbangan dalam 

menjalankanya yang dilandasi oleh kecerdasan spiritual. Danah Zohar dan 

Ian Marshall mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk 

menghadapi persoalan makna dan nilai (value), yaitu kecerdasan untuk 

menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas 

dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup 

seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain ( Zohar, 2000: 4).  

Kecerdasan Spiritual (SQ) adalah landasan yang diperlukan untuk 

memfungsikan kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ) 

secara efektif. Sedang ESQ, kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk 

memberi makna spiritual terhadap pemikiran,perilaku dan kegiatan, serta 

mampu menyinergikan IQ, EQ, dan SQ secara komprehensif. Dengan 

mensinergikan antara rasionalitas dunia dengan kepentingan spiritual, maka 

kebahagiaan dan kedamaian akan tercapai secara maksimal serta menjadi 

asset di dunia maupun di akhirat.  

SQ dan EQ diperoleh dari pengalaman hidup seseorang.  Salah satu cara 

untuk memperolehnya adalah dengan pemahaman yang mendalam dalam 

karya sastra. Karya sastra tidak pernah berangkat dari imajinasi semata tanpa 

pelibatan latar belakang kehidupan penulis. Penulis selalu melibatkan 

pengalaman batinnya (EQ) maupun apa yang diyakininya yakni pelibatan 
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nilai-nilai dan moral (SQ) dalam karyanya. Dari sastra itulah penulis mencoba 

mentransformasikan pengalaman batin berikut nilai-nilai kepada pembacanya.  

Karya sastra merupakan karya imajinatif yang dipadukan dengan 

kenyataan sosial yang ada di sekitar pengarang atau tidak lepas dari pengaruh 

lingkungan dimana lingkungan itu tumbuh. Karya sastra tercipta dalam 

rangka merefleksikan apa yang dirasakan dan dialami oleh pengarang di 

lingkungan dimana pengarang hidup dan bersosialisasi. Oleh karena itu, 

sebuah cipta sastra mengungkap tentang masalah-masalah manusia (Esten, 

1998: 8). 

Untuk dapat memahami tentang  kecerdasan emosional dan kecerdasan 

spiritual(ESQ), dapat ditelaah melalui cara kajian sastra karya Ahmad Fuadi 

dalam novel yang berjudul Ranah 3. Warna. Ranah 3 warna adalah buku 

kedua dari trilogy Negeri 5 Menara yang ditulis oleh Ahmad Fuadi.  

Novel ini menceritakan tentang kisah seorang pemuda Minangkabau 

yang bernama Alif. Alif baru saja tamat dari Pondok Madani. Dia bahkan 

sudah bermimpi dalam bahasa arab dan inggris. Impian Alif pun sangatlah 

tinggi. Impianya ingin belajar teknologi tinggi di Bandung seperti Habibie, 

lalu merantau sampai ke Amerika.      

Perjuangan Alif dalam mewujudkan segala impianya ia optimalkan 

dengan perjuangan tinggi dan segala usaha yang ia milki. Akan tetapi ketika 

badai cobaan silih berganti menimpanya, dan mantra man jadda wajada 

sudah tak lagi mempan, perjuanganya kian melengah. Tetapi dengan mantra 
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yang lain man shabara dhafira siapa yang bersabar akan beruntung,segala 

impianya terwujud menjadi nyata. 

Kehidupan Alif  dalam 3 ranah yang berbeda, memberikan nuansa yang 

berbeda terutama pengalaman yang sangat menarik untuk disimak. Yang tak 

kalah menarik dari cerita ini adalah bagaimana Alif dapat mengoptimalkan 

segala kemampuan yang ia miliki untuk dapat bersaing dan meraih segala 

impian yang ia impikan. Ilmu yang ia dapatkan  selama di Pondok Madani 

senantiasa mengiringi segala usahanya. Bersabar untuk menjadi lebih baik. 

Sabar yang aktif dalam menahan cobaan, aktif mencari solusi, dan aktif untuk 

menyerah dalam suatu keadaan (Fuadi, 2011: 131). 

Novel Ranah 3 warna merupakan novel yang segar dan patut untuk 

dibaca. Banyak pesan dan hikmah yang mengalir dalam tulisan karya Ahmad 

Fuadi. Bahkan sangat direkomendaskan khususnya bagi para mahasiswa baru 

agar dapat mengoptimalkan segala kemampuan yang dimilki agar dapat 

berkompetisi yang dilandasi dengan nilai spiritual yang terdapat pada 

pendidikan agama.  

Berdasarkan latar belakang diatas, mengingat pentingya kecerdasan 

emosional dan spiritual, maka penulis tertarik untuk meneliti Pendidikan ESQ 

yang terdapat dalam novel tersebut, dengan judul “Pendidikan Emosional dan 

Spiritual (ESQ)  dalam Novel “Ranah 3 Warna” karya Ahmad Fuadi” 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman pengertian dalam memahami judul 

skripsi ini penulis perlu memberikan penegasan terhadap istilah yang 

digunakan dalam judul tersebut. 

1. Pendidikan Kecerdasan Emosional dan Spiritual (ESQ) 

Pendidikan merupakan bagian vital dalam kehidupan manusia, 

pendidikan (terutama Islam) dengan berbagai coraknya yang berorientasi 

memberikan bekal kepada manusia (peserta didik) untuk mencapai 

kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, semestinya pendidikan 

(Islam) selalu diperbaharui konsep dan aktualisasinya dalam rangka 

merespon perkembangan zaman yang selalu dinamis dan temporal, agar 

peserta didik dalam pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada 

kebahagiaan hidup setelah mati (eskatologis) tetapi kebahagiaan hidup di 

dunia juga bisa diraih. 

Adapun pengertian pendidikan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang 

SISDIKNAS mendefinisikan pendidikan sebagai „ usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengandalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara,‟(Usulan Kebijakan Penyelenggaraan 

Pendidikan Bermutu 2010-1015, 1. UMS). 
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Kebutuhan pendidikan anak tidak sekedar menjejali dengan 

pengetahuan semata, tetapi juga aplikasi kemanfaatan bagi kehidupan yang 

bermakna dengan mengaktualisasikan potensi diri sebaik mungkin di 

tengah peradaban yang terus berkembang. Oleh sebab itu menjadi 

tanggung jawab pendidik (orang tua dan guru) mentransformasikan nilai-

nilai kecerdasan emosional dengan pola asuh yang tepat sesuai tingkat 

kematangan anak dengan melalui pembiasaan, keteladanan dan penciptaan 

lingkungan yang kondusif sehingga menjadi manusia yang cerdas secara 

emosional (Mawardi, 2011: 15 ).  

Robert K.Cooper, Ph.D. mengatakan bahwa “Kecerdasan Emosi 

adalah kemampuan merasakan,memahami dan secara efektif menerapkan 

daya serta kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi dan 

pengaruh yang manusiawi.”Kecerdasan emosi (EQ) bersumber dari hati 

yang sebenarnya adalah kekuatan yang melebihi kemampuan dari 

intelektual (IQ) yang mampu mengarahkan manusia untuk mencapai apa 

yang menjadi keinginannya (Ary Ginanjar,2001: 37) 

Pendidikan seharusnya tidak hanya  membidik satu kecerdasan saja, 

misalnya hanya kecerdasan intelektual (IQ) tetapi juga mengembangkan 

kecerdasan-kecerdasan lainya (Multiple Intelligence). Salah satunya 

adalah SQ, sebab salah satu penyebab bangsa kita berlarut-larut dalam 

krisis juga karena bangsa kita miskin SQ atau tepatnya miskin ahlak. 

Karena itu hal-hal yang sifatnya spiritual juga menjadi sesuatu yang 
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penting untuk terus dijaga dan dikembangkan melalui proses pendidikan 

sekolah boarding. 

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa yang mampu membantu 

dalam menyembuhkan dan membangun diri secara utuh. SQ merupakan 

kesadaran yang tidak hanya mengakui nilai-nilai yang ada, tetapi juga 

secara kreatif menemukan nilai-nilai baru.SQ memungkinkan kita untuk 

menyatukan hal-hal yang bersifat intrapersonal dan interpersonal, serta 

menjembatani kesenjangan antara diri dan orang lain ( Zohar,2001: 12). 

Dari pusat spiritualitas ini akan menghasilkan suara hati yang 

memiliki kemampuan lebih dalam menilai suatu kebenaran bila 

dibandingkan dengan pancaindra.Begitu hebatnya kekuatan dari suara hati 

yang berada di dalam God Spot, tetapi bagaimana bentuk dan jenisnya itu, 

belum ada satu orang penulis barat yang dapat mengidentifikasi suara hati 

tersebut (Ginanjar, 2001: 12).  

2. Novel Ranah 3 Warna. 

Novel merupakan karya fiksi yang mengungkapkan aspek-aspek 

kemanusiaan yang lebih mendalam dan disajikan dengan halus (Semi, 

1988:32). 

Novel Ranah 3 Warna adalah sebuah karya sastra Ahmad Fuadi berisi 

tentang perjuangan hidup seorang pemuda lulusan dari Pondok Madani 

yang yang berjuang keras untuk mewujudkan cita-citanya. Sebuah novel 

pembangun jiwa yang diserati kisah-kisah yang dibalut dengan filososfis 

nilai-nilai Islam. 
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Dalam proposal skripsi ini, yang akan dikaji adalah Novel Ranah 3 

Warna. Novel ini terdiri dari 469 halaman yang diterbitkan oleh PT 

gramedia Pustaka Utama, cetakan pertama pada tahun 2011. 

Berdasarkan uraian diatas dpat ditegaskan bahwa yang dimaksud 

dengan judul skripsi”Pendidikan Emosional dan Spiritual (ESQ) dalam 

Novel “Ranah 3 Warna” karya Ahmad Fuadi”, ini mengenai pendidikan 

ESQ yang tertanam dalam diri si  pemeran utama dalam Novel Ranah 3 

Warna karya Ahmad Fuadi. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahanya dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa saja pesan moral mengenai pendidikan ESQ yang terdapat dalam 

Novel Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi? 

2. Apa saja tolak ukur  ESQ yang terdapat dalam Novel Ranah 3 Warna 

karya Ahmad Fuadi. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian. 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pesan moral mengenai pendidikan ESQ yang 

terkandung dalam novel Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi. 

b. Untuk mengetahui dan memahami tolak ukur ESQ yang terdapat 

dalam novel Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi. 
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2. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pembaca, adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Dapat memperluas khasanah ilmu dalam karya ilmiah terutama 

dalam bentuk cerita. 

2) Sebagai wahana pemikiran dalam menetapkan teori-teori yang ada 

dengan realitas yang ada di masyarakat. 

b. Manfaat praktis. 

1) Dapat memberikan kontribusi bagi pembaca dalam pengajaran 

terutama memahami makna atau hikmah dalam suatu cerita. 

2) Dapat memberikan masukan kepada peneliti lain untuk penelitian 

selanjutnya. 

3) Sebagai trnasformasi nilai pendidikan yang terimplementasi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

E. Kajian Pustaka 

Untuk menghindari kesalahpahaman pengertian, dalam memahami judul 

skripsi ini, penulis perlu memberikan penegasan terhadap istilah yang 

digunakan dalam judul tersebut. Adapun fungsi kajian pustaka adalah 

mengemukakan secara sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang diperoleh 

peneliti terdahulu dan ada hubungannya dengan penelitian yang akan 

dilakukan. 
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Berikut ini akan diurutkan penelitian-penelitian yang sudah ada, yang 

berkaitan yang sudah dilakukan. 

Dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh Nur Inayati ( FAI-UMS, 

2008) dengan judul Pendidikan Emotional Quotient (EQ) dan Spiritual 

Quotient (SQ) pada ekstra kulikuler Pramuka di PPMI As Salam Tahun 

2004/2005 menyimpulkan bahwa PPMI As Salam dalam melaksanankan EQ 

dan SQ pada kegiatan pramuka menerapkan unsur-unsur kecerdasan emosi 

dalam kehidupan sehari-hari, unsur-unsur itu anatara lain: rasa empati, 

mampu memahami perasaan orang lain, disukai banyak orang, dan tekun 

dalam mengemban tugas. Adapun unsur-unsur SQ yang diterapkan dalam 

kegiatan berpramuka antara lain adalah dekat dengan alam, memaknai 

penderitaan dan mensyukuri hidup. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Aris Ahmad (Psikologi- UMS, 

2010) dengan judul Hubungan antara Kecerdasan Emosional dan 

Kematangan Sosial dengan Prestasi Belajar, menyimpulkan bahwa: adanya 

kolerasi positif yang sangat signifikan antara kematangan social dengan 

prestasi belajar siswa dan kematangan sosial terhadap situasi belajar adalah 

26.750 %. Komponen Utama dalam EQ tersebut meliputi: mengenal emosi 

diri,pengaturan diri, memotivasi diri, mengenal emosi orang lain, dan 

memilki ketrampilan social. 

Adapun  penelitian novel karya Ahmad Fuadi sebelumnya, yaitu Negeri 5 

Menara, dilakukan oleh Septi Khusnul Khotimah( FAI-UMS, 2010), dengan 

judul “nilai-nilai pendidikan akhlak dalam novel ”Negeri 5 Menara” karya A. 
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Fuadi”, menyimpulkan bahwa pendidikan akhlak diaplikasikan dalam akhlak 

terhadap Allah, dengan mengakui segala keberadaanya dan keagunganya, 

akhlak terhadap diri sendiri, dengan berusaha bersikap jujur, sabar, dan 

tawakal, serta akhlak terhadap keluarga untuk senantiasa bermusyawarah 

dalam menyelesaiakan dalam segala masalah. 

Berdasarkan beberapa kajian pustaka yang telah ada, peneliti belum 

menemukan judul yang sama dengan yang akan peneliti ajukan yaitu 

Pengoptimalan Nilai-Nilai Kecerdasan Emosional dan Spiritual (ESQ) dalam 

Novel Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi. Dengan demikian masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini memilki unsur pembaharuan. 

F. Metode Penelitian. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif analisis (descriptive of analyze 

research). Deskripsi analisis ini mengenai bibliografis yaitu pencarian 

berupa fakta, hasil dan ide pemikiran seseorang melalui cara mencari, 

menganalisis, membuat interpretasi serta melakukan generalisasi terhadap 

hasil penelitian yang dilakukan (Munzir, 1999: 62). Prosedur dari 

penelitian ini adalah untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa data 

tertulis setelah dilakukan analisis pemikiran (content analyze) dari suatu 

teks, (Robert B dan Steven J, dalam Moleong, 2004: 4) 
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2. Objek penelitian. 

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah konsep dalam 

mengoptimalkan kecerdasan emosional dan spiritual dalam novel Ranah 3 

Warna karya Ahmad Fuadi (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011) 

3. Metode Pengumpulan Data. 

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi atau pengumpulan dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan (Life Histories), biografi, peraturan, dan kebijakan (Sugiono, 

2007: 82)  

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data 

sekunder. 

a. Data Primer. 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data 

langsung sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2010: 91). 

Sumber data primer dari penelitian ini adalah novel Ranah 3 Warna 

karya Ahmad Fuadi: Gramedia,Jakarta. 
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b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh 

dari subjek penelitianya berupa data dokumentasi atau laporan 

sebelumnya (Azwar, 2010: 91). 

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku yang 

mempunyai relevansi untuk memperkuat argumentasi dan melengkapi 

hasil penelitian ini diantaranya adalah: buku-bulu dasar resensi 

buku,novel Negeri 5 Menara, ESQ karya Ary Ginanjar, SQ oleh Ian 

Marshall, EQ karya Goleman, Zero to Hero, Psikologi Islam, 

Metodologi Penelitian, dan lain sebagainya. 

4. Metode Analisis Data 

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang akan dicapai, maka 

dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai 

sumber yaitu novel Ranah 3 Warna dari sumber-sumber yang terkait 

dengan penelitian. Dengan mengadakan reduksi data, yaitu data-data yang 

diperoleh di novel Ranah 3 Warna dirangkum dengan hal-hal yang pokok 

serta disusun lebih sistematis, sehingga mudah dikendalikan. Dengan 

menganalisis data, penulis menggunakan metode content analisys. 

Analisis isi (content analysis) adalah metode analisis teks yang 

memelopori symbol coding, yaitu mencatat pesan secara sistematis, 

kemudian diberi intepretasi (Stefan, 2009: 93). Adapun proses analisis isi 

terdiri dari berbagai tahap: 
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a. Penentuan materi; 

b. Pengarakteran materi secara formal; 

c. Penentuan arah analisis; 

d. Penyeleksian teknik-teknik analisis (ringkasan, eksplitasi, penataan); 

e. Pendefinisian unit-unit analisis; 

f. Analisis materi; 

g. Intepretasi; 

G. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang 

sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan 

yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut: 

Bab I pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II tinjauan tentang kajian teoritik novel meliputi pengertian novel, 

tujuan novel, unsur-unsur novel, macam-macam novel. pendidikan ESQ 

meliputi pengertian ESQ, dasar pendidikan ESQ, tolak ukur ESQ, manfaat 

pendidikan ESQ dalam kehidupan, media pendidikan ESQ meliputi 

pengertian dan macam media ESQ, novel sebagai media pendidikan ESQ. 

Bab III Gambaran Umum Novel ranah 3 warna, berisi tentang biografi 

penulis, novel Ranah 3 Warna, tema, alur cerita, penokohan dan latar Ranah 

3 Warna 
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Bab IV Analisis terhadap pendidikan ESQ yang terdapat dalam novel 

ranah 3 warna, berisi tentang pesan moral pendidikan ESQ dalam Novel 

Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi dan tolak ukur ESQ dalam Novel Ranah 

3 Warna karya Ahmad Fuadi. 

Bab V Penutup, berisi tentang : kesimpulan, saran, dan kata penutup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


