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ABSTRAK 

 

 Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan sengaja, 

teratur dan berencana dengan maksud mengubah atau mengembangkan perilaku yang 

diinginkan. Pendidikan (terutama Islam) dengan berbagai coraknya yang berorientasi 

memberikan bekal kepada manusia (peserta didik) untuk mencapai pada tujuan 

pendidikan yang berorientasi pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kecerdasan 

Emosional atau Emotional Quotient (EQ) dan Kecerdasan Spiritual atau Spiritual 

Quotient (SQ) sangat berperan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan. Hal 

tersebut berguna untuk menumbuhkan kondisi pembelajaran yang kondusif antara 

siswa dengan pendidik supaya memiliki kesamaan visi sehingga dapat merumuskan 

misi pembelajaran bersama-sama.Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini”Apa 

saja pesan moral ESQ dan tolak ukur ESQ yang terdapat dalam novel Ranah 3 Warna 

karya Ahmad Fuadi. 

 Tujuan dari penelelitian ini adalah untuk mengetahui pesan moral mengenai 

pendidikan ESQ dan memahami tolak ukur ESQ yang terdapat dalam novel Ranah 3 

Warna karya Ahmad Fuadi. Manfaat hasil penelitian yang diharapkan adalah dapat 

memberikan kontribusi tentang sikap yang patut untuk dimiliki, sehingga dapat 

memberikan manfaat bagi perkembangan pribadi dan juga dapat mengajarkan bahwa 

dari sebuah novel terdapat banyak pelajaran yang bisa didapat, sehingga dapat 

menarik minat baca masyarakat terhadap novel dan karya sastra lain. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif analisis (descriptive of analyze research), karena data-data 

yang diperoleh merupakan data tertulis yang setelah itu dilakukan analisis pemikiran 

(content analysis) dari Novel yang dianalisis. Adapun metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode dokumentasi. 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan memberi kesimpulan bahwa 

pendidikan ESQ dapat ditelaah melalui pesan moral yang mencakup kemampuan 

dalam mengolah emosi sehingga dapat memotivasi diri dan kemampuan dalam 

mengolah emosi dan menghadapi persoalan makna atau value, sehingga dapat 

menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih baik. 

Selain itu pendidikan Esq dapat dipelajari melalui tolak ukur ESQ yang mencakup 

pengendalian diri, pengaturan diri, motivasi, simpati, empati, keterampilan sosial, 

keteguhan pendirian, berserah diri kepada Allah, dan menghambakan diri secara total, 

meyakinkan segala urusan dan rizki hanya pada Allah semata, dengan segala usaha 

dan doa, dan mengintegritaskan akhlakul karimah dalam kehidupaan sehari-hari. 

 

Kata kunci : Pendidikan ESQ dan Novel Ranah 3 Warna 
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PENDAHULUAN 

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).  

Untuk mensinergikan 

ketiganya, diperlukan 

keseimbangan dalam 

menjalankanya yang dilandasi 

oleh kecerdasan spiritual. 

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 
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latar belakang kehidupan penulis. 

Penulis selalu melibatkan 

pengalaman batinnya (EQ) 

maupun apa yang diyakininya 

yakni pelibatan 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. 

LANDASAN TEORI 

Menurut Gardner (Goleman, 

2004: 51), menyebut istilah 

kecerdasan emosi dengan istilah 

kecerdasan intrapribadi dan 

antarpribadi. Kecerdasan 

intrapribadi adalah kemampuan 

yang bersifat kolektif tetapi 

terarah ke dalam diri sendiri yang 

wujudnya berupa kemampuan 

untuk membentuk suatu model 

diri sendiri yang teliti dan 

mengarah pada diri, suatu 

kemampuan untuk menggunakan 
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model tersebut sebagai alat untuk 

menempuh kehidupan secara 

efektif. Kemampuan antar pribadi 

adalah kemampuan untuk 

memahami orang lain, yang 

wujudnya berupa pemahaman 

terhadapa apa yang memotivasi 

mereka, bagaimana mereka 

bekerja dan bagaimana mereka 

bekerja sama dengan sesamanya. 

Dalam perspektif Islam, 

kecerdasan emosi sebenarnya 

sudah ada sejak manusia ada. 

Dalam Islam, sudah dikenalkan 

oleh rasulullah dengan tujuan 

diutusnya beliau yaitu 

menyempurnakan akhlak yang 

menyangkut berbagai dimensi. 

Dimensi sebagai khalifah di muka 

bumi, maka kecerdasan emosional 

dan kecerdasan spiritual harus 

dimiliki oleh setiap manusia 

dalam menjalankan kehidupanya. 

Sedangkan Kecerdasan 

spiritual adalah kecerdasan untuk 

menghadapi persoalan makna atau 

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. SQ adalah landasan 

yang diperlukan untuk 

memfungsikan IQ dan EQ secara 

efektif(Zohar, 2000: 4). 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan dengan 

menggunakan pendekatan 
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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) 

Metode Pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan 

metode dokumentasi. Metode 

dokumentasi atau pengumpulan 

dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang telah berlalu. 

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: 

Penentuan materi, Pengarakteran 

materi secara formal, Penentuan 

arah analisis, Penyeleksian teknik-

teknik analisis (ringkasan, 

eksplitasi, penataan), 

Pendefinisian unit-unit analisis, 

Analisis materi dan Intepretasi. 
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HASIL PENELITIAN 

ESQ begitu penting dalam 

mencapai suatu tujuan pendidikan, 

maka  diperlukan adanya 

pemahaman ESQ  yang dapat 

dijadikan pedoman dalam 

mencapai kesuksesan. Adapun 

dalam pembelajaranya, ESQ dapat 

ditelaah melalui pesan-pesan 

moral yang terkandung dalam 

Novel Ranah 3 Warna, sehingga 

dapat mengembangkan kecerdasan 

jiwa atau hati dalam berbagai 

aspek kehidupan terutama dalam 

belajar, serta memiliki kesadaran 

dan semangat yang tinggi dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan. 

Pesan moral dalam suatu  

pepatah (mahfudzat), sekiranya 

dapat memberikan nuansa yang 

variatif dalam pembelajaran dan 

pemahaman ESQ dalam 

pendidikan. Adapun 2 pesan 

moral yang mengandung unsur-

unsur ESQ dalam Novel Ranah 3 

Warna adalah  Man Jadda 

Wajada dan Man Shabara Dafira. 

Pesan moral yang 

terkandung dalam kata man jadda 

wajada dalam Novel Ranah 3 

Warna, dapat ditujukan pada saat 

Alif berjuangan untuk menembus 

ujian UMPTN, ia tulis kalimat 

“man jadda wajada” dengan tinta 

tebal untuk dipasang di di 

dindingnya, sebagai tulisan 

penyemangat dan motivasi untuk 

berusaha keras dalam memperoleh 

hasil yang maksimal. Kata “man 

jadda wajada”pun dapat  

mempengaruhi tingkah laku Alif 

agar ia bergerak hatinya untuk 

bertindak melakukan sesuatu 

sehingga mencapai hasil atau 
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tujuan yang ia inginkan (Fuadi, 

2011: 12) 

Man Shabara Dzafira 

adalah mantra kedua Alif. Mantra 

ini berati, barangsiapa yang 

bersabar maka beruntunglah ia. 

Seperti nasehat Kiai Rais ketika 

Alif berada di PM dahulu, yang 

menjelaskan kepada seluruh santri 

tentang hakekat sebuah kesabaran. 

“Yang namanya dunia itu ada 

masa senang dan masa kurang 

senang. Sabar adalah punggung 

bukit terakhir sebelum sampai 

ditujuan. Setelah ada dititik 

terbawah, ruang kosong hanyalah 

keatas. Untuk lebih baik. Bersabar 

untuk menjadi lebih baik. Tuhan 

sudah berjanji bahwa 

sesungguhnya Dia berjalan 

dengan orang yang sabar” (Fuadi, 

2011:131) 

Dalam mengaplikasikan 

ESQ dalam kehidupan sehari-hari, 

diperlukan adanya pemahaman 

ESQ berdasarkan tolok ukurnya 

yang dapat dijadikan pedoman 

dalam mencapai kesuksesan. 

Menurut Danil Goleman tolok 

ukur EQ dapat dilihat melalui: 

pengendalian diri, pengaturan diri, 

motivasi, simpati, empati dan 

keterampilan sosial. Secara 

keseluruhan dalam novel Ranah 3 

Warna sudah mencakup seluruh 

aspek pendidikan EQ yang telah 

dipaparkan pada bab II, yaitu: 

pengendalian diri tentang 

kemampuan menahan diri untuk 

mencapai kemaslahatan diri dan 

keluarga, kemampuan 

mengaktivasi perilaku melalui 

pemikiran dan motivasi, 

mengamati orang lain dengan 
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menilai diri sendiri, pencapaian 

prestasi dengan motivasi diri, 

usaha melejitkan prestasi dengan 

memotivasi diri dan menanamkan 

jiwa semangat pada diri,  

kesadaran akan perasaan, 

kebutuhan, dan kepentingan orang 

lain, dan kebutuhan akan 

penerimaan sosial, dan orang-

orang terdekat. 

Menurut Ary Ginanjar 

(2001: 58), tolok ukur antara 

kecerdasan emosi dan kecerdasan 

spiritual sangat tipis perbedaanya. 

Secara keseluruhan dalam novel 

Ranah 3 Warna sudah mencakup 

seluruh aspek pendidikan SQ, 

yaitu: keteguhan pendirian, tidak 

mudah tergoyahkan walau dengan 

keadaaan apapun, berserah diri 

kepada Allah, dan menghambakan 

diri secara total, sikap tanpa 

pamrih dan berharap yang 

terwujud dengan perbuatan dan 

ketakwaan kepada Allah, 

keseluruhan urusan dan 

kehidupakan diserahkan untuk 

Allah, meyakinkan segala urusan 

dan rizki hanya pada Allah 

semata, dengan segala usaha dan 

doa, dan mengintegritaskan 

akhlakul karimah dalam 

kehidupaan sehari-hari. 

KESIMPULAN 

1. Pesan Moral mengenai 

pendidikan ESQ yaitu: Pesan 

moral yang terkandung dalam 

mahfudzat Man jadda wajada  

yang mencakup kemampuan 

dalam mengolah emosi 

sehingga dapat memotivasi diri 

dan Man sobaro Dafira yang 

mencakup kemampuan dalam 

mengolah emosi dan 
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menghadapi persoalan makna 

atau value, sehingga dapat 

menempatkan perilaku dan 

hidup dalam konteks makna 

yang lebih baik. 

2. Tolak ukur ESQ mencakup 

tolak ukur EQ antara lain : 

pengendalian diri tentang 

kemampuan menahan diri untuk 

mencapai kemaslahatan diri dan 

keluarga, kemampuan 

mengaktivasi perilaku melalui 

pemikiran dan motivasi, 

mengamati orang lain dengan 

menilai diri sendiri, pencapaian 

prestasi dengan motivasi diri, 

usaha melejitkan prestasi 

dengan memotivasi diri dan 

menanamkan jiwa semangat 

pada diri,  kesadaran akan 

perasaan, kebutuhan, dan 

kepentingan orang lain, dan 

kebutuhan akan penerimaan 

sosial, dan orang-orang 

terdekat, dan tolak ukur SQ 

yang mencakup : keteguhan 

pendirian, tidak mudah 

tergoyahkan walau dengan 

keadaaan apapun, berserah diri 

kepada Allah, dan 

menghambakan diri secara total, 

sikap tanpa pamrih dan 

berharap yang terwujud dengan 

perbuatan dan ketakwaan 

kepada Allah, keseluruhan 

urusan dan kehidupakan 

diserahkan untuk Allah, 

meyakinkan segala urusan dan 

rizki hanya pada Allah semata, 

dengan segala usaha dan doa, 

dan mengintegritaskan akhlakul 

karimah dalam kehidupaan 

sehari-hari. 

SARAN 
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1. Bagi Pengarang Novel 

a. Dapat dijadikan sebagai 

rujukan tambahan bahan 

bacaan untuk materi 

pendidikan ESQ karena di 

dalamnya syarat dengan 

pendidikan ESQ. 

b. Novel dapat dijadikan 

sebagai media pendidikan 

bagi masyarakat. Oleh 

karena itu, disarankan untuk 

membuat karya yang 

mampu menggugah hati dan 

mampu menjadi sarana 

perbaikan pendidikan akhlak 

bagi pembaca. 

c. Penulis yang lain, lebih 

memperbanyak karya-karya 

yang mampu membangun 

nilai pendidikan akhlak yang 

membacanya. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

a. Dapat memberikan 

informasi tentang nilai-nilai 

pendidikan ESQ, terutama 

tolak ukur pendidikan ESQ 

yang terkandung dalam 

novel. 

b. Dapat digunakan sebagai 

sumber acuan atau referensi 

untuk penelitian yang 

sejenis. 

3. Bagi Pembaca 

a. Disarankan bagi pembaca 

untuk mengambil hikmah 

dan pendidikan dalam setiap 

peristiwa yang ada. 

b. Disarankan untuk banyak 

membaca karya yang 

mampu mendidik, 

menggugah hati, 

mencerdaskan serta 

membangun semangat jiwa. 
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