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Abstrak 

 

Perkembangan zaman sekarang sangat pesat dengan segala kecanggihan beserta resikonya yang juga 

dapat berdampak buruk terhadap perkembangan moral anak. Meningkatnya angka perceraian, 

pengaruh tayangan TV dan media yang kurang mendidik, kurangnya rasa hormat anak kepada orang 

yang lebih tua khususnya orangtua mereka, dan semakin sedikitnya waktu yang disediakan oleh orang 

tua untuk anak-anak mereka, menjadi salah satu pemicu perubahan sosial yang ada saat ini. 

Kecerdasan emosional harus dipupuk dan diperkuat dalam diri setiap anak sejak usia dini, dalam 

rangka mempersiapkan anak-anak kita untuk menghadapi era perkembangan zaman yang semakin 

beresiko, penuh tantangan, agar anak-anak kita siap dalam menghadapinya, disamping itu dengan 

mempersiapkan kecerdasan emosional anak sejak dini akan membantu anak dalam berperilaku 

dengan baik dalam lingkungan sosialnya. Mengembangkan kecerdasan emosional anak bukanlah hal 

yang mudah bagi orang tua pada masa sekarang, sebab masyarakat kita sudah mengalami perubahan, 

yakni perubahan yang membawa nilai-nilai baru yang kadang sangat berbeda dengan nilai-nilai yang 

diajarkan orang tua di masa lalu., anak semakin dapat mengontrol perilaku dan emosinya, serta dapat 

mencari problem solving yang baik disetiap permasalahannya. Salah satu cara mengembangkan 

kecerdasan emosional anak sejak dini dengan melatih anak mengenali emosi diri, mengelola emosi, 

memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain serta membina hubungan social yang baik 

dengan orang lain. 

 

 

Kata Kunci : Kecerdasan Emosional, anak sejak dini  

 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Emosi dan perasaan (feeling) merupakan aspek penting bagi kehidupan manusia. 

Sangat sulit membayangkan kehidupan tanpa emosi hampa tiada perasaan. Emosi 

memberitahu siapa kita, seperti apa kualitas hubungan kita dengan seseorang, dan 

bagaimana kita berperilaku selama ini dan seterusnya. Emosi memberi makna pada 

setiap peristiwa yang akan kita alami dan mewarnai kehidupan kita . Emosi merujuk 

pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dan 

serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Pada dasarnya semua emosi adalah 

dorongan untuk bertindak. Akar kata emosi adalah movere, kata kerja, bahasa latin 

yang berarti menggerakkan, gerak, ditambah awalan “e” untuk memberi arti, 
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“bergerak menjauh”, menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal 

mutlak dalam emosi.  

Daniel Goleman (2002) mengatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan 

dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian 

kecenderungan untuk bertindak. Emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari 

luar dan dalam diri individu, sebagai contoh emosi gembira mendorong perubahan 

suasana hati seseorang, sehingga secara fisiologi terlihat tertawa, emosi sedih 

mendorong seseorang berperilaku menangis.  

Emosi memegang peranan penting dalam keberhasilan manusia. Manusia boleh 

fokus pada pengembangan intelektualnya,pikiran yang kritis, inovasi teknologi yang 

terus berkembang, prestasi karir, finansial dan sebagainya, namun emosilah yang 

memberikan insight dan memegang kunci semua itu terjadi (Kolpakov, Larkina, 

Tomilova, Tkachuk, & Bespalova, 2017). Emosilah yang memegang peranan penting 

dalam keberhasilan kehidupan manusia. Melihat begitu pentingnya peranan emosi ini, 

sehingga kita perlu membangun kecerdasan emosional dengan baik terutama kepada 

anak-anak kita mulai sejak dini. 

Pada kenyataannya, perkembangan emosi yang banyak dikenal dengan istilah 

kecerdasan emosional sering terabaikan oleh banyak keluarga, sebab masih banyak 

keluarga yang sangat memprioritaskan kecerdasan intelektual (IQ) semata. Padahal 

kecerdasan emosional harus dipupuk dan diperkuat dalam diri setiap anak sejak usia 

dini, sebab kecerdasan emosional sangat erat kaitannya dengan kecerdasan-

kecerdasan yang lain, seperti kecerdasan sosial, moral, interpersonal, dan spiritual 

(Kolpakov et al., 2017). Dengan demikian, memperhatikan perkembangan emosional 

anak bukanlah hal yang mudah bagi orang tua. Cukup beralasan jika dikatakan bahwa 

menjadi orang tua masa sekarang memang tidak mudah, sebab masyarakat kita sudah 

mengalami perubahan, yakni perubahan yang membawa nilai-nilai baru yang kadang 

sangat berbeda dengan nilai-nilai yang diajarkan orang tua di masa lalu.  

Perkembangan zaman sekarang sangatlah pesat dengan segala kecanggihan beserta 

resikonya yang juga dapat berdampak buruk terhadap perkembangan moral anak. 

Fenomena yang terjadi empat puluh tahun terakhir ini menurut salah satu pakar ilmu 
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sosial bahwa peliknya perubahan-perubahan pola sosial yang ada dimasyarakat sudah 

tidak dapat dielakkan lagi. Meningkatnya angka perceraian, pengaruh tayangan TV 

dan media yang kurang mendidik, kurangnya rasa hormat anak kepada orang yang 

lebih tua dan semakin sedikitnya waktu yang disediakan oleh orang tua untuk anak-

anak mereka, menjadi salah satu pemicu perubahan sosial yang ada saat ini (Lee & 

Lee, 2016). Upaya untuk memperbaiki ketidakharmonisan tersebut salah satunya 

adalah dengan mengolah kecerdasan emosional.  

Awalnya konsep kecerdasan emosional ini dimulai dari peran membesarkan dan 

mendidik anak-anak. Selanjutnya orang menyadari bahwa konsep tersebut sangat 

penting dalam keberhasilan hidup seseorang baik dalam hal pekerjaan maupun dalam 

kehidupan rumah tangga. Mengapa pengembangan kecerdasan emosional harus 

dikembangkan kepada anak sejak usia dini. Hal ini dikarenakan agar anak siap dalam 

membangun lingkungan sosialnya, agar anak siap dalam menghadapi perkembangan 

zaman yang semakin maju dan penuh tantangan dan resiko ini, agar anak dapat 

berlatih mulai sejak dini untuk mengontrol emosinya, sehingga anak dapat 

berperilaku dengan baik dan benar, agar anak tidak salah langka dalam bertindak dan 

mengambil keputusan, agar anak dapat memahami apa yang dia inginkan, agar anak 

dapat memahami perasaan orang lain dan bagaimana dia harus berinteraksi dengan 

orang lain dengan baik (Peachey, Wenos, & Baller, 2017).  

Istilah kecerdasan emosional pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 oleh 

psikolog Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari University of 

New Hampshire untuk menerangkan kualitas-kualitas emosional yang tampaknya 

penting bagi keberhasilan. Salovey dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional 

atau yang sering disebut Emotional Quotion (EQ) sebagai:“Himpunan bagian dari 

kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial yang 

melibatkan kemampuan pada orang lain, memilah-milah semuanya dan menggunakan 

informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan” (Shapiro, 1998).  

Goleman (2002) mengatakan bahwa kecerdasan emosional merujuk kepada 

kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan 

memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri 
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sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain.  Banyak kita lihat orang-orang yang 

cerdas, dalam arti terpelajar, tetapi tidak mempunyai kecerdasan emosi. Sehingga dia 

menjadi terpelajar, menjadi cerdas secara intelektualnya namun tidak diimbangi 

dengan kontrol emosi yang baik, tidak diimbangi dengan perasaan empaty yang 

tinggi terhadap orang lain. Menurut Goelman kecerdasan intelektual tiada artinya 

tanpa diimbangi dengan kecerdasan emosional, pernyataan ini sangatlah jelas bahwa 

kecerdasan emosional sangat penting.  Melihat begitu pentingnya kecerdasan 

emosional ini sehingga perlu mengembangkan kecerdasan emosional kepada anak 

sejak usia dini. Karena usia anak semakin dini anak akan semakin siap lebih awal 

dalam mempersiapkan diri kedalam lingkungan sosialnya. Usia dini merupakan usia 

pembentukan kharakter pada anak yang sangat baik, sehingga semakin dini akan 

semakin lebih baik dalam menerapkan kecerdasan emosional pada anak. 

 

B. TINJAUAN TEORITIS 

 

B.1 Pengertian Emosi 

Emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis 

dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Pada dasarnya semua 

emosi adalah dorongan untuk bertindak. Akar kata emosi adalah movere, kata kerja, 

bahasa latin yang berarti menggerakkan, gerak, ditambah awalan “e” untuk member 

arti, “bergerak menjauh”, menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan 

hal mutlak dalam emosi.  

Daniel Goleman (2000) mengatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan 

dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian 

kecenderungan untuk bertindak. Emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari 

luar dan dalam diri individu, sebagai contoh emosi gembira mendorong perubahan 

suasana hati seseorang, sehingga secara fisiologi terlihat tertawa, emosi sedih 

mendorong seseorang berperilaku menangis. Chaplin (dalam Safaria, 2009) 

merumuskan emosi sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme mencakup 

perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya, dan perubahan 

perilaku. Emosi cenderung terjadi dalam kaitannya dengan perilaku yang mengarah 
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(approach) atau menyingkir (avoidance) terhadap sesuatu. Perilaku tersebut pada 

umumnya disertai adanya ekspresi kejasmanian sehingga orang lain dapat 

mengetahui bahwa seseorang sedang mengalami emosi.  

Buck (dalam Dayakisni, 2004), menurutnya emosi adalah perasaan yang subjektif 

dan diasosiasikan dengan serangkaian perilaku tampak tertentu, seperti: senyum, 

muka merah, dan gemetar rahang, serta dengan respon fisik pheripheral semacam 

debaran jantung, berkeringat, atau gangguan pencernaan. Emosi adalah perasaan 

mendalam yang diikuti adanya perubahan elemen kognitif maupun fisik dan 

mempengaruhi perilaku. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa emosi merujuk pada 

suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dan 

serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi cenderung terjadi dalam 

kaitannya dengan perilaku yang mengarah (approach) atau menyingkir (avoidance) 

terhadap sesuatu, diasosiasikan dengan serangkaian perilaku tampak tertentu, seperti: 

senyum, muka merah, dan gemetar rahang, serta dengan respon fisik pheripheral 

semacam debaran jantung, berkeringat, atau gangguan pencernaan.  

 

B.2 Macam-macam Emosi 

Menurut Goelman (2002), mengemukakan beberapa macam emosi diantaranya: 

amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, dan malu. 

Kemudian Descrates, emosi terbagi atas : Desire (hasrat), Hate (benci), Sorrow 

(sedih/duka), Wonder (heran), Love (cinta) dan Joy (kegembiraan), sedangkan JB 

Watson mengemukakan tiga macam emosi, yaitu: Fear (ketakutan), Rage (kemarahan), 

Love (cinta).   

 

B.3 Fungsi Emosi 

Kegunaan emosi sangat penting, karena dengan adanya emosi manusia dapat 

menunjukkan keberadaannya dalam masalah-masalah manusiawi. Dengan adanya 

emosi, manusia juga dapat menunjukkan apa yang dia rasakan, dan apa yang dia 

fikirkan, sebagai contoh ketika seseorang mendapatkan berita gembira dirinya telah 

diterima disalah satu Universitas terkenal di Inggris, maka seseorang tersebut akan 
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merasa senang, dan gembira.  Dan sebaliknya jika orang tersebut tidak diterima di 

Universitas tersebut, maka dia akan merasa sedih.  Menurut Dayakisni (2004: 78), 

menjelaskan fungsi emosi diantaranya:  

a) Membantu persiapan tindakan (preparing us for action), emosi bertindak 

sebagai penghubung antara peristiwa eksternal dilingkungan dengan respon 

perilaku individu.  

b) Membentk perilaku akan datang  ( shaping our future behavior), emosi 

membantu kita menyediakan simpanan respon untuk perilaku dimasa datang. 

c) Membantu kita untuk mengatur interaksi social ( helping us to regulate social 

interaction), emosi yang diekspresikan menjadi sinyal dan membantu kita 

dalam berinteraksi, khususnya bagaimana seharusnya perilaku kita ataupun 

sebaliknya.  

 

B.4 Bagaimana Proses Terbentuknya Emosi 

Proses kemunculan emosi melibatkan faktor psikologis maupun faktor fisiologis. 

Kebangkitan emosi kita pertama kali muncul akibat adanya stimulus atau sebuah  

peristiwa,  yang  bisa  netral,  positif,  ataupun  negatif.  Stimulus  tersebut kemudian 

ditangkap oleh reseptor kita, lalu melalui otak. Menurut Goelman (2002), 

Kebangkitan emosi pertama kali muncul akibat adanya stimulus. Stimulus tersebut 

kemudian ditangkap oleh reseptor kita, kemudian diteruskan ke otak. Didalam otak 

kita terdapat amigdala. Amigdala adalah kolompok struktur yang saling terkoneksi 

yang bertumpu pada batang otak, dekat alas cincin limbic. Amigdala adalah spesialis 

masalah-masalah emosional. Tanpa amigdala kita kehilangan semua pemahaman kita 

tentang perasaan. Pada saat emosi ditangkap oleh reseptor kita kemudian diterusan 

kedalam otak, didalam otak kita menginterpretasikan kejadian tersebut sesuai dengan 

kondisi pengalaman dan kebiasaan kita dalam mempersepsikan sebuah kejadian. 

Interpretasi yang kita buat kemudian memunculkan perubahan secara internal dalam 

tubuh kita. Perubahan tersebut misalnya napas tersengal, mata memerah, keluar air 

mata, dada menjadi sesak, perubahan raut wajah, intonasi suara, cara menatap dan 

perubahan tekanan darah kita.  
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B.5 Pengertian Kecerdasan Emosional 

Istilah kecerdasan emosional pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 oleh 

psikolog Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari University of 

New Hampshire untuk menerangkan kualitas-kualitas emosional yang tampaknya 

penting bagi keberhasilan. Salovey dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional 

atau yang sering disebut Emotional Quotion (EQ) sebagai:“Himpunan bagian dari 

kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial yang 

melibatkan kemampuan pada orang lain, memilah-milah semuanya dan menggunakan 

informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan” (Shapiro, 1998).  

Goleman (2002) mengatakan bahwa kecerdasan emosional merujuk kepada 

kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan 

memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri 

sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Kecerdasan emosional adalah 

kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan inteligensi (to manage 

our emotional life with intelligence), menjaga keselarasan emosi dan 

pengungkapannya (the appropriateness of emotion and its expression) melalui 

keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati dan 

keterampilan sosial.  

Dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang 

untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri sendiri, mengenali 

emosi orang lain (empati) dan kemampuan untuk membina hubungan (sosial) dengan 

orang lain. 

 

B.6 Komponen Kecerdasan Emosional  

Goleman (2002) memperluas kecerdasan emosional menjadi lima kemampuan 

utama, yaitu:  

a. Mengenali Emosi Diri  

Mengenali emosi diri merupakan suatu kemampuan untuk mengenali perasaan 

sewaktu perasaan itu terjadi. Hal ini menyebabkan individu menyadari emosi yang 

sedang dialami serta mengetahui penyebab emosi tersebut terjadi serta memahami 



 

563 

 

kuantitas, intensitas, dan durasi emosi yang sedang berlangsung. Kemampuan 

mengenali emosi diri merupakan dasar dari kecerdasan emosional, para ahli 

psikologi menyebutkan kesadaran diri sebagai metamood, yakni kesadaran 

seseorang akan emosinya sendiri. Mayer (Goleman, 2002) mengatakan bahwa 

kesadaran diri adalah waspada terhadap suasana hati maupun pikiran tentang 

suasana hati, bila kurang waspada maka individu menjadi mudah larut dalam 

aliran emosi dan dikuasai oleh emosi.  

b. Mengelola Emosi  

Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam menangani perasaan 

agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras, sehingga tercapai keseimbangan 

dalam diri individu. Individu dapat mengungkapkan emosinya dengan kadar yang 

tepat pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat (Aristoteles dalam Goleman, 

2004). Tujuan pengendalian diri adalah keseimbangan emosi bukan menekan 

emosi, karena setiap perasaan memiliki nilai dan makna tersendiri. Menjaga agar 

emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan 

emosi. Emosi berlebihan, yang meningkat dengan intensitas terlampau lama akan 

mengoyak kestabilan kita (Goleman, 2002).  

c. Memotivasi Diri Sendiri  

Prestasi harus dilalui dengan dimilikinya motivasi dalam diri individu, yang 

berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan 

mengendalikan dorongan hati, serta mempunyai perasaan motivasi yang positif, 

yaitu antusiasme, gairah, optimis dan keyakinan diri. Keterampilan memotivasi 

diri memungkinkan terwujudnya kinerja yang tinggi dalam segala bidang. Orang-

orang yang memiliki keterampilan ini cenderung lebih jauh produktif dan efektif 

dalam hal apa pun yang mereka kerjakan.  

d. Mengenali Emosi Orang Lain (Empati)  

Kemampuan untuk mengenali emosi orang lain disebut juga empati. Empati 

adalah dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, mampu memahami 

perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan 

diri dengan bermacam-macam orang. Empati dibangun berdasarkan pada 
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kesadaran diri. Jika seseorang terbuka pada emosi sendiri, maka dapat dipastikan 

bahwa ia akan terampil membaca perasaan orang lain, sebaliknya orang yang tidak 

mampu menyesuaikan diri dengan emosinya sendiri dapat dipastikan tidak akan 

mampu menghormati perasaan orang lain.  

e. Membina Hubungan (Sosial)  

Seni dalam membina hubungan dengan orang lain merupakan keterampilan 

sosial yang mendukung keberhasilan dalam pergaulan dengan orang lain. 

Kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu keterampilan yang 

menunjang popularitas, kepemimpinan dan keberhasilan antar pribadi (Goleman, 

2002). Keterampilan dalam berkomunikasi merupakan kemampuan dasar dalam 

keberhasilan membina hubungan. Orang-orang yang hebat dalam keterampilan 

membina hubungan ini akan sukses dalam bidang apapun. Orang berhasil dalam 

pergaulan karena mampu berkomunikasi dengan lancar pada orang lain. Orang-

orang ini populer dalam lingkungannya dan menjadi teman yang menyenangkan 

karena kemampuannya berkomunikasi.  

 

C. PEMBAHASAN 

 

C.1 Bagaimana membangun kecerdasan emosional pada anak sejak dini 

Anak usia dini merupakan masa usia emas dimana perkembangan otak atau 

berkembang sangat pesat atau lebih tepatnya saat yang penting untuk merangsang 

kemampuan berpikir anak secara optimal. Belajar sejak kecil, sejak dini pada anak 

berarti menerapkan pengetahuan yang dibutuhkan otak anak selama tahun-tahun awal 

perkembangan mereka. Pembelajaran yang tepat sejak dini diharapkan dapat 

menunjang perkembangan mental yang dapat meningkatkan motivasinya untuk 

belajar terutama dalam belajar mengembangkan kecerdasan emosional (Hallas, 

Koslap-Petraco, & Fletcher, 2017; Lantieri, 2008; Salman-Nasser, 2014). Secara garis 

besar ada dua hal utama dalam kecerdasan emosional, yaitu mengenali dan mengelola 

emosi (Goleman, 1996). Langkah pertama mengajarkan kecerdasan emosi adalah 

mengenalkan berbagai jenis emosi kepada anak. Bagaimana caranya mengajarkan 

kecerdasan emosional yakni mulai sejak usia dini sering dilatih untuk peka dalam 
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mengenali emosi, maka semakin dewasa akan semakin mudah mengenali emosi, dan 

akhirnya dapat menyesuaikan sikapnya dengan situasi emosi yang ada. 

Menurut Goleman (2002), untuk menstimulus kecerdasan emosional anak pada 

awalnya adalah dengan mengoptimalkan peran anak dalam kehidupan sehari-hari. 

Langkah tersebut dapat diawali dengan mengembangkan lima wilayah atau lima 

komponen kecerdasan emosional, antara lain kemampuan mengenali emosi 

diri,mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain serta 

membina hubungan social yang baik dengan orang lain. 

Bano (2013), Emotional Intelligence has become increasingly popular as a 

measure for identifying potentially effective leaders, and as a tool for developing 

effective leadership skills. Kecerdasan Emosional telah menjadi semakin populer 

sebagai ukuran untuk mengidentifikasi secara potensial pemimpin yang efektif, dan 

sebagai alat untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang efektif. Dari 

penelitian Bano memperlihatkan bahwa kecerdasan emosional juga bersumbangsih 

dalam mengembangan keterampilan yang berhubungan dengan kepemimpinan, dan 

keterampilan social. 

Menurut Hayati (2012), menurutnya kecerdasan emosional sangat penting 

dikembangkan pada diri anak sedini mungkin. Karena betapa banyak kita jumpai 

anak-anak, dimana mereka begitu cerdas di sekolah, begitu cemerlang prestasi 

akademiknya, namun bila tidak dapat mengelola emosinya, seperti mudah marah, 

mudah putus asa atau angkuh dan sombong, maka prestasi tersebut tidak akan banyak 

bermanfaat untuk dirinya.Ternyata kecerdasan emosional perlu lebih dihargai dan 

dikembangkan pada anak sejak dini. Karena hal inilah yang mendasari keterampilan 

seseorang ditengah masyarakat kelak, sehingga akan membuat seluruh potensinya 

dapat berkembang secara lebih optimal.  

Menurut Hayati (2012), mengembangkan kecerdasan emosional pada anak sejak 

usia dini dengan cara menerapkan lima wilayah kecerdasan atau lima komponen 

Goleman, disamping itu sebagai orang yang dianggap lebih tua dan punya 

pengalaman yang lebih dari anak bisa mengenalkan kecerdasan emosional dengan 

cara mengembangkan kasih sayang afirmasif, mengajarkan tata krama, 
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menumbuhkan empati serta mengajarkan arti kejujuran dan berpikir realistik. Yang 

perlu dipahami adalah bagaimana menyesuaikan tuntutan dengan perkembangan yang 

ada pada diri anak, sehingga stimulisasi kecerdasan emosional ini tidak dipaksakan 

akan tetapi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pribadi. 

Disamping itu hasil dari penelitian Faida (2013), menurutnya salah satu cara yang 

dapat ditempuh dalam rangka mengembangkan kecerdasan emosi pada anak adalah 

mengembangkan kecerdasan emosi melalui metode pembelajaran, dan pembelajaran 

yang peneliti gunakan adalah cooperative learning, dengan pembelajaran ini kita 

dapat memberikan kesempatan pada anak untuk mempraktekkan cara baru dalam 

berpikir merasakan dan bertindak. Melalui pembelajaran ini pula kita dapat 

mendengarkan cara-cara anak dalam menghadapi pergolakan emosi yang dirasakan 

anak sehinggga kita dapat menyatu dalam proses pembelajaran emosi. Penggunaan 

metode cooperative learning dalam melakukan proses belajar mengajar dalam 

kegiatan pengembangan kecerdasan emosi anak, dapat membekali anak untuk 

memiliki sikap kerjasama. Metode cooperative learning tidak hanya dapat melatih 

anak untuk mengasah kecerdasan emosi, tetapi juga menggali kemampuan anak 

dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Cooperative Learning adalah model 

pembelajaran yang secara sadar dan sistematis mengembangkan interaksi yang lebih 

saling asah, saling asih, dan saling asuh antar sesama siswa sebagai latihan hidup 

didalam kehidupan nyata. 

Jika melihat beberapa penelitian diatas, dan beberapa ulasan yang dijabarkan oleh 

peneliti, begitu pentingnya mengembangkan kecerdasan anak sejak usia dini. Dan 

beberapa cara diatas adalah cara-cara untuk mengembangkan kecerdasan emotional 

pada anak sejak usia dini. Seperti diataranya mengembangkan lima komponen dari 

Goleman yakni kemampuan mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri 

sendiri, mengenali emosi orang lain serta membina hubungan social yang baik 

dengan orang lain. Disamping itu orangtua dapat menerapkan kasih sayang afirmasif, 

mengajarkan tata krama, menumbuhkan empati serta mengajarkan arti kejujuran dan 

berpikir realistic kepada anak, dan yang terakhir oragtua ataupun guru dapat 

mengembangkan metode pembelajaran Cooperative Learning. Pembelajaran 
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Cooperative Learning adalah model pembelajaran yang secara sadar dan sistematis 

mengembangkan interaksi yang lebih saling asah, saling asih, dan saling asuh antar 

sesama siswa sebagai latihan hidup didalam kehidupan nyata. 

 

D. KESIMPULAN 

 

Dari ulasan diatas dapat kita simpulkan bahwa kecerdasan emosional merupakan 

kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi 

diri sendiri, mengenali emosi orang lain (empati) dan kemampuan untuk membina 

hubungan (sosial) dengan orang lain. Dan membangun kecerdasan emosional pada 

anak sejak dini merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan mengajarkan 

kecerdasan emosional sejak dini, berarti kita menjaga dan memperisapkan anak-anak 

kita agar anak siap dalam membangun lingkungan sosialnya, agar anak siap dalam 

menghadapi perkembangan zaman yang semakin maju dan penuh tantangan dan 

resiko ini, agar anak dapat berlatih mulai sejak dini untuk mengontrol emosinya, 

sehingga anak dapat berperilaku dengan baik dan benar, agar anak tidak salah langka 

dalam bertindak dan mengambil keputusan, agar anak dapat memahami apa yang dia 

inginkan, agar anak dapat memahami perasaan orang lain dan bagaimana dia harus 

berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Sehingga dengan mengembangkan 

kecerdasan sejak usia dini pada anak merupakan bentuk pencegahan sejak dini 

terhadap perkembangan zaman yang semakin maju dengan segala kecanggihan 

beserta resikonya yang juga dapat berdampak buruk terhadap perkembangan moral 

anak. Karena jika kita mengembangkan kecerdasan emosional ini pada saat usia 

mereka menginjak dewasa, sangat terlambat sekali karena perilaku anak sudah 

terbentuk sekian lamanya dan terbawa hingga dewasa. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa membangun kecerdasan emosional sejak usia dini pada anak sangatlah penting 

dilakukan dan dikembangkan. 
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