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ABSTRAK 

Mardiani, Siti. 2018. Pengembangan Sosial Siswa Melalui Mata Pelajaran 

Pengembangan Diri (Studi Kasus di MA Hudatul Muna 2 

Ponorogo).Skripsi. FakultasTarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN). 

Pembimbing Dr. M. Irfan Riyadi, M.Ag. 

 

Kata kunci: pengembangan sosial, pengembangan diri. 

 

Jika pengembangan itu mengembangakan apa yang sudah berkembang, maka 

pengembangan sosial adalah mengembangkan sikap sosial anak agar siswa menjadi 

pribadi yang baik, dan memiliki rasa sosial yang tinggi, dengan melibatkan 

pengembangan pola pikir, sikap, dan keterampilan. Lewat mata pelajaran 

pengembangan diri adalah mengembangkan potensi yang dimilikinya. Keberhasilan 

individu dalam mempertahankan diri memerlukan usaha aktif dan kreatif. Sifat kreatif 

ini menimbulkan berfunginya dorongan untuk mengembangkan diri berupa kegiatan 

untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Dorongan untuk 

mengembangkan diri wujudnya berlainan antara individu satu dengan yang lainnya. 

Penelitian ini berjujuan untuk: 1) Mendeskripsikan dan menjelaskan 

pengembangan sosial siswa dan keterkaitannya dengan aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik di MA Hudatul Muna 2 Ponorogo, 2) Mendeskripsikan dan 

menjelaskan implikasi pengembangan sosial siswa dan keterkaitannya dengan aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik setelah mengikuti mata pelajaran pengembangan 

diri di MA Hudatul Muna 2 Ponorogo. 

Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tujuan tersebut, dalam penelitian ini 

dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi 

kasus, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, 

dan dokumentasi, teknik analisis datanya secara interaktif, aktifitasdalamanalisis data, 

meliputidata reduction, data displa ydanconclusion. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: 1) Di dalam Proses pengembangan 

sosial siswa yang sering dilakukan adalah dengan membimbing, motivasi, dan 

mengevaluasi. Bimbingan yang dilakukan guru secara langsung adalah dengan 

mengajak mereka untuk berani berinteraksi, motivasi yang diberikan guru kepada 

siswa dengan kalimat “kita semua adalah keluarga, tidak ada alasan untuk takut”, 

evaluasi yang secara langsung setelah pembelajaran, mengomentari dan 

membenarkan, 2)  (a) lebih berani (b) lebih kompak (c) lebih kreatif (d) lebih giat, (e) 

(f) lebih peduli.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah anugrah dari Allah SWT, anak yang berani memiliki rasa sosial 

yang tinggi, keberanian anak akan menjadikan anak banyak mengenal orang yang 

ada di sekelilingnya, bahkan bisa memecahkan masalah yang dialaminya sendiri 

secara mandiri. Lebih banyak orang yang dikenalnya maka akan lebih banyak ia 

berinteraksi dengan orang lain. Ini semua berhubungan dengan perkembangan 

anak, perkembangan anak bisa dibentuk dari lingkungan keluarga, sekolah, dan 

masyarakat, akan tetapi untuk perkembangan sosial anak lebih dominan ke 

lingkungan sekolah dan masyarakat, karna di lingkungan sekolah anak banyak 

bertemu dan berinteraksi dengan orang lain, baik itu teman sebayanya ataupun 

gurunya. 

Perkembangan dapat diartikan menjadi beberapa arti yaitu, perubahan 

sampai mati, pertumbuhan dalam bentuk dan dalam integrasi dari bagian-bagian 

jasmaniah ke dalam bagian-bagian fungsional, kedewasaan atau kemunculan pola-

pola asasi dari tingkah laku yang tidak dipelajari. Reni Akbar Hawadi juga 

mengemukakan tentang pengertian perkembangan, berikut penjelasannya: 

“perkembangan secara luas menunjuk pada keseluruhan proses perubahan dari 

potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kuaitas kemampuan, sifat dan 



 

 

ciri-ciri yang baru. Di dalam istilah perkembangan juga tercakup konsep usia, 

yang diawali dari saat pembuahan dan berakhir sampai kematian”.
1
 

Dari pengertian diatas dapat ditarik penjelasan bahwa perkembangan 

merupakan perubahan potensi dari seorang manusia, yang ditunjukan lewat 

kualitas, kemampuan, sifat, dan ciri-ciri yang baru dari manusia itu sendiri. 

Perkembangan manusia sudah dapat dilihat dari manusia masih dalam kandungan 

ibunya sampai ia meninggal dunia. Meningkatnya potensi yang dimiliki manusia 

berarti meningkat juga kualitasnya sebagai manusia, dan bertambah juga 

kemampuannya, yang dilihat dari sifat dan ciri manusia itu sendiri. Kualitas 

manusia dilihat melalui kemampuan yang dimilikiya, tercermin lewat sifat dan 

ciri-ciri sebagai manusia. Manusia menjadi makhluk yang paling potensial dalam 

membentuk keberhasilan untuk dirinya sendiri maupun orang lain, jika manusia 

dapat menjadikan manusia yang lain menjadi lebih baik itulah yang dimilikinya 

dan dapat dilihat dari kualitas pendidikannya. Tingkat perkembangan sosial 

manusia berbeda-beda, tergantung usia seorang tersebut, dan itu berdampak 

kepada kualitas, kemampuan, sifat, serta ciri yang dapat dilihat. 

Jika pengembangan itu mengembangakan apa yang sudah berkembang, 

maka pengembangan sosial adalah mengembangkan sikap sosial siswa agar anak 

menjadi pribadi yang baik, dan memiliki rasa sosial yang tinggi, dengan 

melibatkan pengembangan pola pikir, sikap, dan keterampilan. 

                                                           
1
 Desmita, Psokologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 9. 



 

 

Di lingkungan sekolah banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh siswa 

yang itu dapat mengembangan sikap sosialnya, anak memiliki perkembangan 

sosial yang beragam, semakin bertambah keberanian anak akan semakin 

bertambah pula kemauannya untuk bersoaialisasi. 

Pengembangan sosial siswa disini berpusat pada remaja, karna masa remaja 

sebetulnya tidak mempunyai tempat yang jelas. Mereka sudah tidak termasuk 

golongan anak-anak, tetapi belum juga dapat diterima secara penuh untuk masuk 

ke golongan orang dewasa. Remaja ada diantara anak dan orang dewasa. Oleh 

karena itu, remaja seringkali dikenal dengan fase “mencari jati diri” atau fase 

“topan dan badai”. Remaja masih belum mampu menguasai dan memfungsikan 

secara maksimal fungsi fisik maupun psikisnya. Namun yang perlu ditekankan di 

sini adalah bahwa fase remaja merupakan fase perkembangan yang tengah berada 

pada masa amat potensial, baik dari aspek kognitif, emosi, maupun fisik.
2
 

Masalah terbesar siswa adalah berinteraksi dengan orang lain. Kegagalan 

remaja dalam menguasai keterampilan-keterampilan sosial akan menyebabkan dia 

sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya sehingga dapat 

menyebabkan rasa rendah diri, dikecualikan dari pergaulan. Cenderung berprilaku 

yang kurang normatif, misalnya, prilaku asosial ataupun antisosial. Bahkan bahkan 

dalam perkembangan yang lebih extrem bisa menyebabkan terjadinya gangguan 

jiwa, kenakalan remaja, tindakan kriminal, tindakan kekerasan, dan prilaku nagatif 

                                                           
2
 Mohamad Ali, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2016), 9-10. 



 

 

lainnya. Keterampilan-keterampilan sosial tersebut meliputi kemampuan 

berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, menghargai diri sendiri dan 

orang lain, mendengarkan pendpat atau keluhan dari orang lain, memberi atau 

menerima umpan balik, memberi atau menerima kritik, bertindak sesuai dengan 

norma dan aturan yang berlaku, dan sebagainya. Apabila keterampilan sosial ini di 

kuasai oleh remaja, maka remaja akan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan 

sekitarnya.
3
 

Di sekolah, siswa mengembangkan bakat dan minatnya, serta menambah 

keterampilan serta keberaniannya melalui mata pelajaran dan kegiatan-kegiatan 

yang diadakan oleh Madrasah. Mata pelajaran yang menampung minat dan bakat 

dari siswa yaitu mata pelajaran pengembangan diri. Pengembangan diri adalah 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. Keberhasilan individu dalam 

mempertahankan diri memerlukan usaha aktif dan kreatif. Sifat kreatif ini 

menimbulkan berfunginya dorongan untuk mengembangkan diri berupa kegiatan 

untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Dorongan untuk 

mengembangkan diri wujudnya berlainan antara individu satu dengan yang 

lainnya. Misalnya, pada remaja ada rasa ingin selalu bersaing dengan orang lain, 

perasaan kurang puas terhadap hasil yang telah dicapai, keinginan untuk 

                                                           
3
 Syamsul Bachri Thalib, Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif (Jakarta: 

Kencana, 2013), 159. 



 

 

mengetahui segala sesuatu, semua ini merupakan dorongan untuk 

mengembangkan diri.
4
 

Ada banyak bentuk kegiatan untuk pengembangan sosial siswa di MA 

Hudatul Muna 2 Ponorogo, seperti muhadloroh, hadroh, qori’, kaligrafi, dan 

hastakarya, serta kegiatan-kegiatan pendukung lainnya. Akan tetapi hanya dua 

yang berjalan saat ini yaitu muhadloroh dan hadroh saja, seperti dari hasil 

wawancara pada Rabu, 07 Maret 2018, dengan bapak M. Choliq Nur Aini, S.Pd.I.
5
 

Selain itu untuk kegiatan pengembangan sosial siswa dapat dilihat dari hasil 

observasi pada Minggu, 25 Februari 2018 melalui mata pelajaran hastakarya, 

terlihat banyak perbedaan dari sikap sosial yang dimiliki siswanya, untuk 

pengembangan sosial siswanya, kebanyakan guru memakai strategi berkelompok, 

agar melatih anak untuk mampu berinteraksi dengan teman-temannya, walaupun 

bukan teman akrabnya. Intinya, mereka memiliki sikap sosial yang berbeda-beda, 

karna mereka memiliki karakter yang berbeda.
6
 

Tetapi, terkadang guru mata pelajaran lebih sering menyerahkan sepenuhnya 

tanggung jawab kepada ketua kelas pada saat jam pembelajaran berlangsung, 

dengan kata lain guru mata pelajaran lebih sering tidak masuk kelas pada saat 

waktunya mengajar, hanya mengarahkan tapi tidak memperhatikan. 

                                                           
4
 Ibid., 16. 

5
 Lihat Deskripsi Kegiatan Pengumpulan Data Melalui Wawancara Nomor: 06/W/07-03/2018 

dalam Laporan Hasil Penelitian. 
6
 Lihat Deskripsi Kegiatan Pengumpulan Data Melalui Observasi Nomor: 01/O/25-II/2018 

dalam Laporan Hasil Penelitian. 



 

 

Dan pada Rabu, 07 Maret 2018 Siswa laki-laki lebih cenderung memiliki 

sikap memberontak terhadap aturan, contohnya adalah masuk kelas terlambat, 

tidak memakai atribut yang lengkap. Walaupun mereka juga tetap berprilaku 

sopan terhadap guru-guru mereka.
7
 

Kesopanan siswa ini hanya sekedar untuk sikap saling menghormati tanpa 

ada hal yang lebih kepada guru-gurunya. Bentuk kasih sayang yang ada di sini 

yaitu bukan seperti perasaan kedekatan antara orang tua dan anak atau sebaliknya. 

Dari semua itu jelas tergambarlah bahwa hubungan antara guru dengan 

siswa, siswa dengan guru, siswa dengan siswa belum terjalin. Antara stimulus 

yang diberikan oleh gurunya dan respon yang diterima oleh siswanya terkadang 

tidak mencapai tujuan. Ini menandakan kalau komunikasi di antara guru dan siswa 

saat pembelajaran berlangsung ataupun di hari-hari biasa itu sangat minus. 

Dalam tinjauan psikologis, ada tiga syarat pokok yang harus dipenuhi supaya 

proses belajar dapat terjadi, yaitu a) adanya rangsangan, b) benda hidup harus 

mengadakan respon kepada rangsangan itu, c) respon harus diteguhkan seperti 

dengan nilai benda atau bukan benda supaya respon itu dibuat lagi dalam suasana 

yang sama pada masa yang akan datang atau ditinggalkan jika respon itu 

diteguhkan negatif.
8
 

                                                           
7
 Lihat Deskripsi Kegiatan Pengumpulan Data Melalui Observasi Nomor: 03/O/07-III/2018 

dalam Laporan Hasil Penelitian. 
8
 Syamsul Kurniawan, Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013), 282. 



 

 

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti ingin mengetahui pola-pola 

kegiatan dalam pembentukan pengembangan sosial siswa melalui mata pelajaran 

pengembangan diri di MA Hudatul Muna 2 Ponorogo, agar guru lebih 

memberikan warna dalam pengembangan sosial siswanya dengan cara apa mereka 

bisa mengembangkannya. Oleh karena itu peneliti ingin mengangkat masalah 

dengan judul “Pengembangan Sosial Siswa melalui Mata Pelajaran Pengembangan 

Diri (Studi Kasus di MA Hudatul Muna 2 Ponorogo)”. 

B. Fokus Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian di atas maka penelitian ini akan difokuskan 

untuk membahas tentang Pengembangan Sosial Siswa melalui Mata Pelajaran 

Pengembangan Diri (Studi Kasus di MA Hudatul Muna 2 Ponorogo). 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang dan Fokus Penelitian di atas, maka Rumusan 

Masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengembangan sosial siswa dan keterkaitannya dengan aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik di MA Hudatul Muna 2 Ponorogo? 

2. Bagaimana implikasi pengembangan sosial siswa dan keterkaitannya dengan 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik setelah mengikuti mata pelajaran 

pengembangan diri di MA Hudatul Muna 2 Ponorogo? 

 

 

 



 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan di atas adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pengembangan sosial siswa dan 

keterkaitannya dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik di MA Hudatul 

Muna 2 Ponorogo. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pengembangan sosial siswa dan 

keterkaitannya dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik di MA Hudatul 

Muna 2 Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi dunia pendidikan, 

baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan ditemukan pengembangan 

sosial siswa melaluai mata pelajaran pengembangan diri di MA Hudatul Muna 

2 Ponorogo. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi lembaga, sebagai sumbangan/masukan dalam meningkatkan mutu 

pendidikan khususnya tentang pengembangan sosial siswa. 

b. Bagi guru, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langklah yang 

harus diambil oleh guru dalam rangka membentuk pengembangan sosial 

siswa. 



 

 

c. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman serta 

keterampilan dalam penelitian pengembangan ilmu pengetahuan. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan laporan hasil penelitian dan agar dapat 

dicerna secara runtut, maka peneliti membuat sistematika pembahasan dengan 

mengelompokannya menjadi enam ban yang mana masing-masing bab terdiri dari 

sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika selengkapnya seperti 

berikut: 

Bab pertama setiap penelitian pasti berangkat dari 

fenomena/kejadian/masalah, peneliti pada dasarnya merupakan suatu pencarian, 

menghimpun data, mengadakan pengukuran, analisis, sintesis, membandingkan, 

mencari hubungan dan menafsirkan adanya prosedur penelitian bagi seorang 

peneliti seperti halnya yang dibahas pada bab satu. Setiap penelitian pasti dilandasi 

oleh teori-teori yang ada. Dan fungsi dalam penelitian kualitatif adalah untuk 

membaca data, sehingga dalam. 

Bab kedua berisi mengenai landasan teori tentang Pembentukan 

Pengembangan Sosial Siswa melalui Mata Pelajaran Pengembangan Diri. Makna 

sesuatu aspek atau kegiatan dalam penelitian kualitatif akan berkembang dalam 

pengumpulan data, baik data umum maupun data khusus. 

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian serta data khusus 

tentang pengembangan sosial siswa melalui mata pelajaran pengembangan diri. 

Analisis data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang sangat penting. 



 

 

Setelah peneliti mengimpulkan data, maka langkah selanjutnya adalah 

mendeskripsikan dan menganalisis data untuk mencapai tujuan penelitian yang 

telah diharapkan. 

Bab keempat ini akan di bahas sebuah deskripsi data yang mana di dalamnya 

ada deskripsi data umum dan deskripsi data khusus, di dalam deskripsi data umum 

menjelaskan gambaran secara umum dan di dalam deskripsi data khusus 

menjelaskan data khusus. 

Bab kelima ini akan dibahas kegiatan data analisis data yang terkait erat 

dengan langkah-langkah kegiatan penelitian sebelumnya yang membahas tentang 

pengembangan sosial siswa. 

Bab keenam berisi penutup, bab ini merupakan bab yang di dalamnya 

menguraikan kesimpulan sebagai jawaban dari pokok-pokok permasalahan dan 

saran-saran yang berhubungan dengan penelitian sebagai masukan-masukan untuk 

berbagai pihak yang berkaitan. 

  



 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Telaah hasil penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

skripsi yang berjudul “peran guru akidah akhlak dalam membantu perkembangan 

kematangan sosial siswa di MTS Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo”, skripsi ini 

ditulis oleh Ninawati Andriani S.Pd.I. Alumni  IAIN Ponorogo Tahun 2017. 

Dari hasil penelitian tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: (1) 

sebagian besar siswa respek dan menerima peraturan sekolah, prilaku sosial siswa 

dalam hal kerjasama, kemauan berbagi, simpati empati, persahabatan sudah baik 

dan masih kurang dalam minat yang diterima. Perkembangan sosial mayoritas baik 

di kelas A,B,C,D dan mayoritas baik dan ada sebagian anak yang membandel 

berada di kelas F ke atas, berlaku disetiap jenjang kelas. (2) peran guru dalam 

membantu perkembangan kemtaangan sosial siswa adalah sebagai educator, 

manager, leader, supervisor, motivator, inovator, fasilitator, dinamisator dan guru 

tidak berperan sebagai adminisator, inovator, dan evaluator. (3) faktor pendukung 

adalah membentuk akhlak yang baik di dalam diri siswa yang memiliki karakter 

yang berbeda-beda. Faktor penghambatnya berasal dari pengalaman sosial awal 

keluarga, sekolah, lingkungan tempat tinggal dan teman sebaya, serta kondisi 

sosial ekonimi keluarga. 



 

 

Telaah hasil penelitian terdahulu yang kedua yaitu berjudul “kegiatan 

pengembangan diri dalam menggali potensi anak tunanetra di panti tunanetra 

Aisiyah Ponorogo”. Skripsi ini ditulis oleh Heny Kristiana Rahmawati S.Pd.I 

alumni STAIN Ponorogo tahun 2013. 

Dari hasil penelitian tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: (1) 

bentuk kegiatan pengembangan diri yang mencakup 3 jenis kegiatan yaitu 

Tarbiyah Islamiyah, Pelajaran Kecakapan, dan Extrakulikuler. (2) potensi 

pengembangan diri apa yang di kembangkan dan telah berjalan dengan baik 

meliputi linguistik verbal, ritmik musik, kinestetik. Kegiatan pengembangan diri 

yang lain masih terus dikembangkan. (3) manfaat kegiatan pengembangan diri 

yang sudah membekali kemampuan kecerdasan linguistik verbal yaitu 

muhadharah, tilawah quran, kecerdasan ritmik musik, yaitu kegiatan musik. 

Kecerdasan kinestetik yaitu kegiatan massage, kegiatan tersebut telah membawa 

hasil untuk diri sendiri maupun masyarakat. 

Telaah hasil penelitian terdahulu yang ketiga yaitu berjudul “peran guru PAI 

dalam pengembangan diri siswa melalui kegiatan kultum di SMA Negri 1 

Badegan Ponorogo”. Skripsi ini di tulis oleh Farida Zuhriana, alumni STAIN 

Ponorogo tahun 2011. 

Dengan kesimpulan sebagai berikut: (1) peran guru PAI dalam 

pengembangan diri siswa melalui kegiatan kultum di SMA N 1 Badegan Ponorogo 

adalah mendidik, membimbing, mengajar dan melatih siswa untuk 

mengembangkan minat, bakat serta keterampilan siswa dalam mempersiapkan 



 

 

kader da’i yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. (2) Tujuan dari 

pengembangan diri siswa memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat, siswa 

mampu menyususn teks kultum dengan baik dan benar, siswa mampu berdakwah 

di depan umum, siswa memiliki akhlak yang mulia, dan siswa dapat 

mempraktekan materi yang telah disampaikan dalam kultum pada kehidupan 

sehari-hari. 

Persamaan telaah hasil penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah 

sama-sama meneliti tentang pengembangan dan perkembanagn sosial siswa, serta 

kegiatan perkembangan diri sedangkan perbedaannya pada skripsi penulis, jika 

pnelitian terdahulu membahas perkembangan dan pengembangan sosial serta 

pengembangan diri secara terpisah maka penulis membuat penelitian yaitu 

pengembangan sosial siswa melalui mata pelajaran pengembangan diri. 

B. Kajian Teori 

1. Pengembangan Sosial Siswa 

Aspek sosial meliputi kepercayaan akan diri sendiri, berpandangan 

objektif, dan keberanian menghadapi orang lain. Keberanian menghadapi orang 

menyangkut kematangan emosi, dan ketepatan sikap. Kematangan sikap 

merupakan bagian dari aspek emosi atau afektif dengan aspek lainnya terdapat 

kaitan yang sangat erat. Hal ini menunjukan adanya keterpaduan kepribadian 

individu.
9
 

                                                           
9
 Elfi Yuliana Rohmah, psikologi perkembangan (Ponorogo: Stain Po Press, 2011), 29. 



 

 

Sikap sosial yang baik memang menentukan keberhasilan anak di 

masyarakat atau tidak, jika anak mampu menempatkan dirinya dengan sikap 

yang baik maka anak dapat menyesuaikan dirinya diruang masyarakat luas serta 

berani untuk berinteraksi dengan orang banyak. Begitu juga sebaliknya jika 

anak mampu menempatkan sikapnya dengan buruk di masyarakat maka secara 

otomatis interaksi nya juga akan kurang baik. 

Perkembangan Aspek soaial diawali pada masa kanak-kanak (usia 3-5 

tahun), agak pesat pada masa anak sekolah ( usia 7-12 tahun) dan sangat pesat 

pada masa remaja (usia 13-19 tahun) aspek kognitif atau intelektual 

perkembangannya diawali dengan perkembangan  kemampuan mengamati, 

melihat hubungan dan memecahkan masalah sederhana, kemudian berkembang 

ke arah pemahaman dan pemecahan masalah yang pelik. Aspek ini berkembang 

pesat pada masa anak mulai masuk sekolah dasar (usia 7-12 tahun). Walaupun 

individu semakin pandai setelah belajar di Perguruan Tinggi atau Pascasarjana, 

namun para ahli berpendapat bahwa setelah usia 17 atau 18 tahun tidak ada 

peningkatan kemampuan lagi, yang ada hanyalah pengayaan, pendalaman 

kemampuan lagi, dan perluasan wawasan.
10

 

Intinya, perkembangan sosial siswa juga tergantung dengan usia dari anak 

sendiri, itu berarti usia menentukan sikap seseorang. Ini menjadi hal penting 

yang harus di lihat dari perkembangan diri siswa. 
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kehidupan manusia adalah kehidupan sosial, dalam arti bahwa kehidupan 

manusia bersifat sosial. Kebutuhan, prestasi, kesenangan dan aktivitas manusia 

semuanya bersifat sosial, karena semuanya itu terjalin erat dengan adat, 

kebiasaan, dan sistem kerja, pembagian keuntungan, dan pembagian 

pemenuhan kebutuhan tertentu, yang membuat sekelompok orang tertentu tetap 

bersatu adalah fikiran dan kebiasaan tertentu yang dominan. Dengan kata lain, 

masyarakat adalah kumpulan orang yang karena desakan kebutuhan dan 

pengaruh keyakinan, pikiran dan ambisi tertentu, tersatukan dalam kehidupan 

bersama.
11

 

Sebagaimana diketahui, manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk 

yang selalu membutuhkan sesamanya dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh 

karena itu, tidak dapat dihindari bahwa manusia harus selalu berhubungan 

dengan manusia lainnya. Hubungan manusia dengan manusia lainnya, atau 

hubungan manusia dengan kelompok, atau hubungan kelompok dengan 

kelompok inilah yang disebut interaksi sosial, yang juga menjadi objek studi 

dari cabang psikologi yang dinamakan psikologi sosial. 

Dalam hal ini akan dibahas aspek yang mendasari interaksi sosial 

tersebut, yaitu komunikasi, sikap, tingkah laku kelompok, dan norma-norma 

sosial.
12

 

1) Komunikasi 
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Komunikasi adalah proses pengiriman berita dari seseorang kepada 

orang lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita melihat komunikasi ini 

dalam berbagai bentuk, misalnya percakapan antara dua orang, pidato dari 

ketua kepada anggota rapat, berita yang dibicarakan oleh penyiar televisi 

atau radio, buku cerita, koran, surat, teleks, telegram, telepon, faksimile, 

internet, e-mail, sms, dan sebagainya.  

Terdapat beberapa unsur dalam proses komunikasi: 

a) Pengirim berita 

b) Penerima berita 

c) Adanya berita yang dikirimkan 

d) Ada sistem simbol yang digunakan untuk menyatakan berita
13

 

2) Sikap 

Sikap adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang atau 

perasaan biasa-biasa saja (netral) dari seseorang terhadap sesuatu . sesuatu 

itu bisa benda, kejadian, situasi, orang-orang atau kelompok. Kalau yang 

timbul dari seseorang itu adalah perasaan senang, maka disebut sikap positif, 

sedangkan kalau perasaan tidak senang itu dinamakan sikap negatif., kalau 

tidak timbul perasaan apa-apa itu sikapnetral. 

Sikap dinyatakan dalam tiga domain ABC yaitu, Affect, Behavior, dan 

Cognition. Affect adalah perasaan yang timbul (senang, tak senang), 
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Behavior prilaku yang mengikuti perasaan itu (mendekat, menghindar), dan 

Cognition adalah penilaian terhadap objek sikap (bagus, tidak bagus).
14

 

3) Tingkah laku kelompok 

Ada dua teori yang menjelaskan tentang tingkah laku kelompok yang 

pertama kelompok adalah sekumpulan individu dan tingkah laku kelompok 

adalah gabungan dari tingkah laku individu-individu secara bersama-sama. 

Yang kedua kelompok adalah dua orang atau lebih berkumpul di suatu 

tempat tertentu, mereka akan menampilkan prilaku yang sama sekali berbeda 

daripada ciri-ciri tingkah laku individu-individu itu masing-masing.
15

 

Prilaku kelompok tidak dapat dipisahkan dari prilaku-prilaku individu 

anggotanya, berbeda dengan keadaan bila individu tidak dalam kelompok. 

Individu dalam kelompok mempunyai perasaan kebersamaan dengan orang-

orang lain dalam kelompok itu. Perasaan kebersamaan ini menyebabkan 

terjadinya intensifikasi beberapa tingkah laku khususnya tingkah laku yang 

dirasakan mendapat dukungan atau simpati dari orang lain. Saling 

mempengaruhi antara anggota kelompok ini yang disebut situasi sosial, dan 

situas sosial inilah memengaruhi individu. Individu yang sudah dipengaruhi 

oleh situasi sosial ini akan menyususn atau mengubah tingkah lakuknya 
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sesuai dengan situasi sosial, tetapi juga tingkah laku ini akan  mempengaruhi 

situasi sosial. Melalui proses inilah terciptanya tingkah laku sosial.
16

 

4) Norma sosial 

Norma sosial adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu kelompok 

yang membatasi tingkah laku individu dalam kelompok itu. Yang 

membedakan norma sosial dengan produk-produk sosial dan budaya, serta 

konsep-konsep psikologi lainnya adalah bahwa dalam norma sosial ada 

terkandung sanksi sosial. Artinya, barang siapa melakukan sesuatu yang 

melanggar norma akan dikenakan tindakan yang tertentu oleh 

masyarakatnya. Bisa berupa gunjingan, sampai dicela didepan publik.
17

 

Dari tiga aspek pendidikan ini B.S Bloom mengklasifikasikan 

perkembangan pendidikan anak secara objektif. Tiga model aspek tersebut 

adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik. B.S Bloom adalah seorang psikolog 

bidang pendidikan yang meneliti dan mengembangkan mengenai kemampuan 

berfikir seseorang dalam suatu proses pembelajaran. 

Adapun penjelasan dari masing-masing ranah tersebut, sebagai berikut: 

1) Ranah Kognitif 

a) Pengetahuan, mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari 

dan disimpan dalam ingatan. Hal-hal ini dapat meliputi fakta, 

kaidah dan prinsip, serta metode yang diketahui. Pengetahuan yang 
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disimpan dalam ingatan, digali pada saat dibutuhkan melalui bentuk 

ingatan atau menganal kembali.
18

 

b) Pemahaman, mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan 

arti dari bahan yang dipelajari. Adanya kemampuan ini dinyatakan 

dalam menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, mengubah data 

yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk lain. 

c) Penerapan, mencakup kemampuan untuk menerapkan suatu kaidah 

atau metode bekerja pada suatu kasus/problem yang konkret dan 

baru. Adanya kemampuan dinyatakan dalam aplikasi suatu rumus 

pada persoalan yang belum dihadapi atau aplikasi suatu metode 

kerja pada pemecahan problem baru.
19

 

d) Analisis, mencakup kemampuan untuk merinci suatu kesatuan ke 

dalam bagian-bagian, sehingga struktur keseluruhan atau 

organisasinya dapat dipahami dengan baik. Adanya kemampuan ini 

dinyatakan dalam penganaliaan bagian-bagian pokok atau 

komponen-komponen dasar, bersama dengan hubungan/relasi 

antara semua bagian itu. 

e) Sintesis, mencakup kemampuan untuk membentuk suatu kesatuan 

atau pola baru. Bagian-bagian dihubungkan satu sama lain, 

sehingga terciptakan suatu bentuk baru. Adanya kemampuan ini 
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dinyatakan dalam membuat suatu rencana, seperti penyusunan 

satuan pelajaran atau proposal penelitian ilmiah, dalam 

mengembangkan suatu skema dasar sebagai pedoman dalam 

memberikan ceramah dan lain sebagainya.
20

 

f) Evaluasi, mencakup kemampuan untuk membentuk suatu pendapat 

mengenai sesuatu atau beberapa hal, bersama dengan pertanggung 

jawaban pendapat itu, yang berdasarkan kriteria tertentu. 

Kemampuan ini dinyatakan dalam memberikan penilaian terhadap 

sesuatu. 

2) Ranah Afektif 

a) Penerimaan, mencakup kepekaan akan adanya suatu perangsang 

dan kesediaan untuk memperhatikan rangsangan itu, seperti buku 

pelajaran atau penjelasan yang diberikan oleh guru. 

b) Partisipasi, mencakup kerelaan untuk memperhatikan secara aktif 

dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Kesediaan ini dinyatakan 

dalam memberikan suatu reaksi terhadap rangsangan yang di 

sajikan, seperti membacakan dengan suara nyaring bacaan yang 

ditunjuk atau menunjukan minat dengan membawa pulang buku 

bacaan yang di tawarkan.
21
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c) Penentuan sikap, mencakup memampuan untuk memberikan 

penilaian terhadap sesuatu dan membawa diri sesuai dengan 

penilaian itu. Mulai dibentuk suatu sikap: menerima, menolak, atau 

mengabaikan  

d) Organisasi, mencakup kemapuan untuk membentuk suatu sistem 

nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan. Nilai-nilai 

yang diakui dan diterima ditempatkan pada suatu sekala nilai. 

e) Pembentukan pola hidup, mencakup kemampuan untuk menghayati 

nilai-nilai kehidupan sedemikian rupa, sehingga menjadi milik 

pribadi, dan menjadi pegangan nyata dan jelas dalam mengatur 

kehidupannya sendiri.
22

 

3) Ranah Psikomotorik 

a) Persepsi, mencakup kemampuan untuk mengadakan diskriminasi 

yang tepat antara dua perangsang atau lebih, berdasarkan 

pembedaan antara ciri-ciri fisik yang khas pada masing-masing 

rangsangan. Adanya kemampuan ini dinyatakan dalam suatu reaksi 

yang menunjukan kesadaran akan hadirnya rangsangan dan 

perbedaan antara seluruh rangsangan yang ada. 

b) Kesiapan, mencakup kemampuan untuk menempatkan dirinya 

dalam keadaan akan memulai suatu gerakan atau rangkaian 
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gerakan. Kemapuan ini dinyatakan dalam bentuk kesiapan jasmani 

dan mental. 

c) Gerakan terbimbing, mencakup kemampuan untuk melakukan suatu 

rangkaian gerak-gerik, sesuai dengan contoh yang dibrikan. 

Kemampuan ini dinyatakan dalam menggerakkan anggota tubuh. 

d) Gerakan yang terbiasa, mencakup kemampuan untuk melakukan 

suatu rangkaian gerak-gerik dengan lancar, karena sudah dilatih 

secukupnya, tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan. 

Kemampuan ini dinyatakan dalam menggerakkan anggota/bagian 

tubuh, sesuai dengan prosedur yang tepat.
23

 

e) Gerakan kompleks, mencakup kemampuan untuk melaksanakan 

suatu keterampilan, yang terdiri atas beberapa komponen, dengan 

lancar, tepat dan efisien. Adanya kemampuan ini dinyatakan dalam 

suatu rangkaian perbuatan yang berurutan dan menggabungkan 

beberapa subketerampilan menjadi suatu keseluruhan gerak-gerik 

teratur.
24

 

2. Perkembangan Sosial 

a. Pengertian Perkembangan 

Perkembangan (development) tidaklah terbatas pada pengertian 

pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalamnya juga 
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terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus menerus 

dan bersifat tatap dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah yng dimiliki 

individu menuju ke tahap kematangan melalui pertumbuhan, pemasakan, 

dan belajar.
25

 

Perkembangan dapat diartikan sebagai “perubahan yang progresif dan 

kontinyu (berkesinambungan) dalam diri individu dari mulai lahir sampai 

mati” (the progressive and continous change in the organism from birth to 

death). Pengertian lain dari perkembangan adalah “perubahan-perubahan 

yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau 

kematangannya (maturation) yang berlangsung secara sistematis, progresif, 

dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik (jasmaniah) maupun psikis 

(rohaniah)”.
26

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

perkembangan adalah proses pertumbuhan manusia dari sebelum lahir 

sampai mati. Jika perkembangan itu di dalam pembelajaran berarti proses 

pembelajaran manusia dari tidak bisa menuju bisa, dari tidak tau menuju tau. 

Ketika perkembangan adalah menjadi sebuah yang sistematis itu 

artinya perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling kebergantungan 

atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme (fisik dan psikis) 
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dan merupakan satu kesatuan yang harmonis, sebagai contoh, seperti 

kemampuan anak dalam berjalan yang menggunakan otot-otot kakinya dan 

seiring berjalannya waktu, memasuki masa remaja mulai terbentuk rasa 

ingin tahunya terhadap lawan jenisnya. Dan perkembangan yang progresif 

adalah perubahan yang bersifat maju, meningkat, dan mendalam bahkan 

meluas, baik secara fisik maupun psikis, contohnya dari perubahan fisik 

anak yang dari pendek berubah menjadi tinggi, kecil menjadi besar, secara 

psikis berkaitan dengan pengetahuannya sampai kepada pribadinya. Dan 

perkembangan yang progresif adalah fungsi tubuh anak berlangsung secaca 

beraturan, tidak terjadi secara beraturan, contohnya anak bisa berjalan karna 

sebelumnya anak melalui fase merangkak atau duduk. 

Terkadang orang sering menyamakan antara pengertian pertumbuhan 

dan perkembangan tetapi secara sebenarnya ada yang berbeda dari kedua 

pengertian tersebut yaitu: 

1) Pertumbuhan, adalah proses perubahan yang berhubungan dengan 

kehidupan jasmaniah. Pertumbuhan merupakan perubahan secara 

fisiologis dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung 

secara normal pada anak yang sehat, dalam passage (pesedaran waktu) 

tertentu. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan organis 

diantaranya: 



 

 

b) Faktor-faktor sebelum lahir, seperti: kekurangan nutrisi pada ibu dan 

janin, terkena infeksi virus dan lain sebagainya. 

c) Faktor ketika lahir, seperti: pendarahan pada kepala bayi karena 

tekanan dinding rahim pada waktu melahirkan. 

d) Faktor sesudah lahir, seperti: kepala bayi bagian dalam terluka karena 

jatuh, infeksi pada otak atau selaput otak dan yang lainnya. 

e) Faktor psikologis, seperti: bayi ditinggal ibu atau ayah atau kedua 

orang tuanya, anak dititipkan pada penitipan anak, rumah sakit, 

yayasan dan sebagainya.
27

 

2) Sedangkan perkembangan, adalah proses perubahan yang berhubungan 

dengan proses hidup kejiwaaan. Perubahan-perubahan tersebut biasanya 

menimbulkan tingkah laku yang dapat ditandai, meskipun tidak dapat 

diukur, sebagaimana yang terjadi pada perubahan-perubahan jasmani 

seperti, tinggi badan, berat, besar dan lain sebagainya. Maka kita dapat 

menentukan kapankah fase-fase perkembangan itu tingkatnya tidak dapat 

dibatasi dengan tegas dan tepat. Ibarat tanaman, kapan batas bertunas, 

kapan berkembang dan lain sebagainya. Perkembangan juga dapat 

diartikan sebagai proses transmisi dari konstribusi sosio-fisik yang 

herediter, dirangsang oleh faktor-faktor yang menguntungkan, seperti: 

faktor lingkungan dan belajar dalam perwujudan proses aktif secara 

berkelanjutan. Setiap fenomena atau gejala perkembangan merupakan 
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hasil dari hubungan timbal balik antara potensi yang ada pada individu 

dengan lingkungannya. Secara eksplisit perkembangan merupakan hasil 

dari: 

a) Pertumbuhan berkat pematangan fungsi-fungsi fisik. 

b) Pematangan fungsi-fungsi psikis. 

c) Usaha “belajar” oleh anak, dalam mencoba segenap potensialitas 

rohani dan jasmaninya.
28

 

Secara sederhana memahani makna dari perkembangan dan 

pertumbuhan adalah pertumbuhan mempengaruhi perkembangan dan 

perkembnagan merupakan hasil dari pertumbuhan, antara perkembangan 

memang tidak  bisa dipisahkan tapi bisa dibedakan. 

b. Perkembangan Sosial 

Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam 

hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk 

menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, 

meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja 

sama.
29

 

Kontak sosial pertama kita adalah dengan orang yang mencintai kita 

pada masa bayi, biasanya ibu. Cara yang dilakukan oleh orang yang merawat 

dalam menanggapi setiap kebutuhan bayi, yaitu dengan kesabaran yang 
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disertai kehangatan dan perhatian atau dengan ketidaksabaran yang disertai 

kehangatan dan perhatian atau dengan ketidak sabaran yang disertai dengan 

sedikit kepekaan yang mengakibatkan ketidaknyamanan.
30

 

Perkembangan sosial sangatlah penting bagi anak bukan hanya 

kepentingan sesaat tapi juga kepentingan sepanjang hidup mereka, belajar 

bersosial itu tidak akan ada habisnya karna memang manusia diciptakan 

sebagai makhluk sosial yang tidak dapat berpisah dari makhluk yang 

lainnya, karna manusia memiliki tipe yang saling menguntungkan. Manusia 

tidak dapat belajar kalau tidak ada orang lain yang lebih dulu mempelajari 

ilmu pengetahuan, manusia tidak dapat mempengaruhi dirinya sendiri jika 

tidak ada motivasi dari orang lain yang dapat memotovasinya. 

Jika di dalam lingkungan sekolah berarti anak harus bersosialisasi 

dengan teman sebayanya atau bahkan kepada guru-gurunya. Kemampuan 

dan keberanian anak untuk bergaul dengan orang lain dibutuhkan disini guna 

untuk mencapai sebuah kematangan dalam perkembangan sosial anak. 

Dengan demikian proses perkembangan sosial anak ini sangat 

dipengaruhi oleh faktor orang dewasa yaitu orang tua atau guru, karna anak 

yang berusia remaja tidak akan lepas dari bimbingan dan asuhan dari orang-

orang yang lebih dewasa darinya, jika di dalam lingkungan keluarga yang 

bertanggung jawab adalah orang tuanya sendiri, jika di dalam lingkungan 

sekolah maka gurunya lah yang bertanggung jawab atas perkembangan-
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perkembangan dari seorang peserta didik sehingga peserta didiknya dapat 

menjadi orang yang bermasyarakat dan bertanggung jawab atas dirinya dan 

diri orang lain. 

Perkembangan sosial anak sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan nya, 

seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat itu sendiri, jika 

lingkungannya menfasilitasinya menjadi orang yang memiliki sosial yang 

baik maka anak akan menjadi baik, begitu juga sebaliknya jika di dalam 

lingkungannya anak difasilitasi secara tidak baik atau fasilitas yang tidak 

mendukung maka anaka akan menjadi pribadi yang bisa dikatakan kurang 

baik bahkan sama sekali tidak baik. 

Dengan teori yang mendukung jika perkembangan anak dimuali dari 

aspek sosial adalah teori dari Lev Vigotsky, atau yang sering dikenal dengan 

teorinya yaitu teori sosial. 

Pandangan Vigotsky menekankan pentingnya pola sosiokultural di 

mana individu menjadi salah satu unsurnya, interaksi sosial memainkan 

peran fundamental dalam perkembangan selain genetika dan lingkungan, 

perkembangan dipengaruhi oleh campuran kekuatan sosial yang mengitari 

individu.
31

 

Vigotsky telah menyelesaikan suatu revolusi dalam psikologi 

perkembangan, ia membuat pengertian mengenai perkembangan psikologis 

anak ditinjau dari proses terjadinya motif dari perkembangan psikologis 
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anak. Penjelasan mengenai tahapan-tahapan perkembangan dan perubahan-

perubahannya dari tahapan yang satu ke tahapan yang lainnya, secara singkat 

dapat dikatakan bahwa dia mnegungkapkan dan memformulasikan 

peraturan-peraturan tentang perkembangan psikologis anak.
32

 

Jika Piaget memandang anak-anak sebagai pembelajaran lewat 

penemuan individual, maka Vigotsky lebih banyak menekankan peranan 

orang dewasa dan anak-anak lain dalam memudahkan perkembangan si 

anak. Vigotsky juga memberikan pendapatnya, berikut penjelasannya: 

Anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan 

untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. Namun, anak-anak tak 

banyak memiliki funsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan, berfikir, dan 

menyelesaikan masalah. Fungsi-fungsi mental yang lebih tinggi ini dianggap 

sebagi “alat” kebudayaan tempat individu hidup dan alat-alat itu berasal dari 

budaya. Alat-alat itu diwariskan pada anak-anak oleh anggota kebudayaan yang 

lwbih tua selama pengalaman yang dipandu. Pengalaman dengan orang lain 

secara berangsur menjadi semakin mendalam dan membentuk gambaran batin 

anak tentang dunia. Karena itulah berfikir setiap anak dengan cara yang sama 

dengan anggota lain dalam kebudayaannya.
33

 

 

Vigotsky percaya bahwa anak akan jatuh lebih berkembang jika 

berinteraksi dengan orang lain. Anak-anak tidak akan pernah 

mengembangkan pemikiran operasional formal tanpa bantuan orang lain. 

Vigotsky menyebut menyebut perbedaan antara hal-hal yang bisa dipelajari 

sendiri oleh anak dan hal-hal yang bisa dipelajari sendiri oleh anak dan hal-

hal yang mungkin dipelajari lewat interaksi dengan orang lain sebagai zona 

perkembangan proksimal ZPD (Zone of Proximal Development).
34
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ZPD (Zone of Proximal Development) dari Vigotsky memiliki batas 

atas dan batas bawah. Tugas-tugas ZPD terlalu sulit untuk dikerjakan sendiri 

baik oleh ank-anak maupun remaja. Mereka memerlukan bnatuan dari orang 

dewasa atau sebaya yang lebih trampil. Dengan adanya pengalaman berupa 

instruksi verbal dan demonstrasi, mereka mengorganisasikan informasi 

tersebut ke dalam struktur mental yang sudah dimilikinya, sehingga akhirnya 

mereka dapat melaksanakan tugas atau keterampilan itu secara mandiri.
35

 

Salah satu konsep yang terpentinga adalah ZPD (Zone of Proximal 

Development), daerah perkembangan terdekat yang merujuk pada tugas-

tugas yang terlalu sulit diselesaikan atau dikuasai secara mandiri, tetapi akan 

dapat dikuasai di bawah bimbingan atau bantuan orang dewasa atau remaja 

lain yang lebih mahir. Jadi, batas bawah ZPD adalah tingkat pemecahan 

masalah yang dicapai remaja bila menyelesaikan secara mandiri. Batas 

atasnya adalah tingkat tanggung jawab tambahan yang dapat diterima remaja 

dengan bantuan orang yang lebih mahir yaitu guru.
36

 

Dari pembahasan tentang bagaimana sosial sangat dibutuhkan oleh 

remaja, dapat kita tarik sebuah penjabaran bahwa memang benar anak tidak 

akan bisa lepas dari dunia sosialnya, baik itu di dalam kelas, maupun itu di 

luar kelas atau sekolah. Sesuatu yang mendukung perkembangan sosial anak 

yang terdekat yaitu perhatian, sikap peduli dari orang yang lebih dewasa, 
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karna manusia biasanya tidak dapat menilai dirinya sendiri melainkan butuh 

bantuan dari orang lain untuk menilai dan membenarkan dirinya. 

Yang perlu dipelajari oleh anak adalah cara berinteraksi dengan orang 

lain yang jika itu menurut Vigotsky adalah perkembangan zona proksimal, 

dimana ada batas atas dan batas bawah, di dalam batas atas disitulah tingkat 

tanggung jawab dari seorang peserta didik di uji lewat bantuan dari pendidik 

atau orang yang lebih mahir, dan di sini lah peran guru bermain. Dan di 

dalam batas bawah adalah tingkat kematangan peserta didik dalam 

memecahkan masalah yang dicapai remaja bila meneyelesaikannya secara 

mandiri. 

Di masa-masa remaja itu termasuk kedalam masa-masa kritis bagi 

siswa atau peserta didik dalam bersikap sosial atau bahkan tidak ada rasa 

sosial yang tumbuh dari hatinya. 

Dalam masa keritis, ketika anak bersikap “keras kepala”, 

perkembangan rasa sosial tampak seakan-akan berhenti. Tetapi yang 

sesungguhnya terjadi malah sebaliknya. Masa kritis merupakan permulaan 

timbulnya kesadaran akan “aku”. Dengan kata lain merupakan permulaan 

sikap objektif. Sebenarnya krisis pertama adalah dasar untuk perkembangan 

sosial yang sesungguhnya.
37

 

Di dalam kelas biasanya anak akan lebih memperlihatkan 

perkembangan nya, contohnya seperti duduk berkelompok dengan teman 
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yang mau dikenalnya saja, membuat satu geng yang dirasa itu bagi mereka 

merupakan solidaritas antar sesama teman, tanpa memikirkan teman yang 

lain. Belajar untuk bergaul dan menyesuaikan diri kepada lingkungan 

sosialnya atau teman satu kelasnya itu akan menjadi sulit jika anakn tidak 

terbiasa. 

Salah satu tugas perkembangan masa remaja yang tersulit adalah yang 

berhubungan dengan penyesuaian sosial. Remaja harus menyesuaikan diri 

dengan lawan jenis dalam hubungan yang sebelumnya belum pernah ada dan 

harus menyesuaikan dengan orang dewasa di luar lingkungan keluarga dan 

sekolah. Untuk mencapai tujuan dari pola sosialisasi dewasa, remaja harus 

membuat banyak penyesuaian diri dengan meningkatnya pengaruh 

kelompok sebaya, perubahan dalam perilaku sosial, penglompokan sosial 

yang baru, nilai-nilai baru dalam seleksi persahabatan, nilai-nilai baru dalam 

dukungan dan penolakan sosial, dan nilai-nilai baru dalam seleksi 

pemimpin.
38

 

Bar On mendefinisikan kecerdasan emosional, berikut penjelasannya: 

“sebagai yang peduli dengan efektif memahami diri sendiri dan orang lain, 

berhubungan baik dengan orang lain, dan beradaptasi dengan dan 
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menghadapi lingkungan sekitarnya menjadi lebih sukses dalam berurusan 

dengan tuntutan lingkungan”.
39

 

Dalam intinya jika anak dilatih untuk bersosialisasi maka 

perkembangan sosialnya akan terbentuk secara baik. Bukan hanya baik 

untuk dirinya tapi baik bagi lingkungannya, dan baik bagi orang lain juga, 

lingkungan dan keluarganya. Anak-anak yang berhasil menjadi aset Negara 

dimasa yang akan datang. 

3. Pengembangan Diri 

a. Pengertian Mata Pelajaran Pengembangan Diri 

Anak mengembangkan kemampuan untuk membedakan antara apa 

yang mnejadi milik atau bagian dari dirinya dan semua benda lain yang 

dilihat, didengar, diraba, dan diciumnya ketika dia mulai membentuk suatu 

lukisan misalnya dan gambar tentang siapa dia. Dengan kata lain, anak itu 

mengembangkan suatu “pengertian diri” atau self-concept.
40

 

Pengembangan diri juga bisa disebut sebagai pengembangan pribadi. 

Pengembangan diri siswa bisa melalui pelayanan bimbingan dan konseling 

di sekolah dan madrasah.
41

 

Dalam pengertian-pengertian di atas dapat dijabarkan bahwa 

pengembangan diri adalah suatu mata pelajaran atau tempat untuk siswa atau 
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peserta didik dalam mengembangkan potensinya, bahkan bukan hanya itu 

perkembangan yang lain juga berkaitan seperti perkembangan sosial, karna 

di dalam kegiatan pengembangan diri siswa diajarkan untuk bersikap sosial 

yang baik terhadap sesama teman sebayanya, mampu bekerja sama terhadap 

kelompok dan individu. 

Bimbingan pribadi bisa dimaknai sebagai suatu bantuan dari 

pembimbing kepada individu, agar dapat mencapai tujuan dan tugas 

perkembangan pribadi dalam mewujudkan pribadi yang mampu 

bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara baik. 

Bentuk-bentuk layanan pribadi yaitu, tahap-tahap perkembangan dapat 

mancakup perkembangan: fisik, motorik, bicara, emosi, bermain, kreativitas, 

pengertian, moral, seks, dan perkembangan kepribadian.
42

 

Ketika anak mampu mengembangkan dirinya berarti anak bisa 

mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, serta melihat konsep 

dirinya, artinya anak tahu apa yang dipikirkan dan dirasakan tentang dirinya 

sendiri. Ada dua konsep diri, yaitu konsep diri komponen kognitif dan 

konsep diri komponen afektif. Komponen kognitif disebut self image dan 

komponen  afektif disebut self esteem. Komponen kognitif adalah 

pengetahuan “siapa saya” yang akan memberikan gambaran tentang diri 

saya. Gambaan ini disebut citra diri. Sementara itu, komponen afektif 
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merupakan penilaian individu terhadap dirinya sendiri yang akan 

membentuk bagaimana penerimaan terhadap diri dan harga diri individu.
43

 

Artinya ketika anak mampu mengembangkan potensinya itu berarti 

anak sudah mampu melihat dirinya sendiri, sehingga anak tau apa yang 

harus dilakukan untuk dirinya, menentukan apa yang cocok untuk karir dan 

dirinya. Serta mampu bersikap dan mempertahankan citra dirinya di depan 

orang lain. Hal yang seperti ini yang perlu dikhawatirkan dalam membentuk 

pengembangan sosial siswa dikarnakan jika konsep diri dari siswa itu sendiri 

gagal terbentuk maka anak bias terhadap dirinya sendiri serta tidak bisa 

membentuk sikapnya artinya membentuk bagaimanan penerimaan terhadap 

dirinya, jati dirinya tidak terbentuk, dan tidak bisa mengenalai dirinya 

sendiri. 

b. 3 Aspek Pendidikan 

3 aspek dalam pendidikan dapat dijabarkan dalam pembahasan di 

bawah ini: 

1) Aspek Kognitif (Pola Pikir) 

Mengembangkan pola pikir atau berfikir secara rasional dan kritis 

adalah perwujudan prilaku belajar terutama yang bertalian dengan 

pemecahan masalah. Pada umumnya siswa yang berfikir rasional akan 

menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar pengertian dalam 

menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa”. Dalam berfikir 
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rasional, siswa dituntut menggunakan logika (aka sehat), untuk 

menentukan sebab-akibat, menganalisis, menarik kesimpulan-

kesimpulan, dan bahkan juga menciptakan hukum-hukum (kaidah 

teoritis) dan ramalan-ramalan. Dalam hal ini berfikir kritis, siswa dituntut 

menggunakan strategi kognitif tertentu yang tepat untuk menguji 

keandalan gagasan pemecahan masalah dan mengatasi kesalahan atau 

kekurangan.
44

 

Pembinaan pola pikir adalah pembinaan kecerdasan dan ilmu 

pengetahuan yang luas dan mendalam sebagai penjabaran dari sifat 

fathonah seorang Rasulullah.
45

 

Pengaturan kegiatan kognitif merupakan suatu kemahiran tersendiri, 

orang yang memiliki kenahiran ini, mampu mengontrol dan menyalurkan 

aktivitas kognitif yang berlangsung dalam dirinya sendiri. bagaimana dia 

memusatkan perhatian, bagaimana dia belajar, bagaimana dia menggali 

dari ingatan, bagaimana dia menggunakan pengetahuan yang dimilikinya, 

khusnya bila menghadapi masalah.
46

 

Para psikolog kognitif menaruh banyak perhatian pada berbagai 

macam persoalan dengan menggunakan kemampuan berfikir secara 

efisien dan efektif. Sasaran dari belajar pengaturan kegiatan kognitif 
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adalah sistematisasi arus fikiran sendiri dan sistematisasi proses belajar 

dalam diri sendiri. dalam psikologi modern sistematisasi dan pengaturan 

kegiatan mental yang kognitif ini dipandang sebagai suatu proses 

kontrol.
47

 

Seorang yang memiliki kemampuan kognitif yang baik, tidak saja 

menguasai bidangnya, tetapi memiliki dimensi ruhani yang kuat. 

Keputusan-keputusannya menunjukan warna kemahiran seorang 

profesional yang didasarkan pada sikap moral atau akhlak yang luhur.
48

 

2) Aspek Afektif (Sikap) 

Pengembangan sikap (afektif) adalah pandangan atau kecendrungan 

mental. Menutut Bruno: “sikap adalah kecendrungan yang relatif menetap 

untuk berinteraksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau 

barang tertentu”.
49

 

Dengan demikian, pada prinsipnya sikap itu dapat kita anggap suatu 

kecendrungan siswa untuk bertindak dengan cara tertentu. Dalam hal ini, 

perwujudan prilaku belajar siswa akan ditandai dengan munculnya 

kecendrungan-kecendrungan baru yang telah berubah (lebih maju dan 

lugas) terhadap suatu objek, tata nilai, pristiwa, dan sebagainya.
50
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Pembinaan sikap mental yang mantap dan matang sebagai 

penjabaran dari sikap amanah Rasulullah. Indikator dari seorang yang 

mempunyai kecerdasan ruhaniah adalah sikapnya yang selalu ingin 

menampilkan sikap yang ingin dipercaya, menghormati dan dihormati. 

Sikap hormat dan dipercaya hanya dapat tumbuh apabila kita meyakini 

sesuatu yang kita anggap benar sebagai prinsip-prinsip yang tidak dapat 

diganggu gugat.
51

 

Hernowo berkata: “bersikap adalah merupakan wujud keberanian 

untuk memilih secara sadar. Setelah itu ada kemungkinan ditindaklanjuti 

dengan mempertahankan pilihan lewat argumentasi yang bertanggung 

jawab, kukuh dan bernalar”.
52

 

Belajar sikap berarti memperoleh kecenderungan untuk menerima 

atau menolak suatu objek, berdasarkan penilaian terhadap objek itu 

sebagai hal yang berguna/berharga (sikap positif) atau tidak 

berharga/berguna (sikap negatif). Sikap merupakan suatu kemmapuan 

internal yang berperan sekali dalam mengambil tindakan, lebih-lebih bila 

terbuka berbagai kemungkinan untuk bertindak atau tersedia beberapa 

alternatif.
53

 

Pembentukan dan perubahan sikap, disamping dipengaruhi pleh 

faktor internal (individu) sendiri juga dipengaruhi oleh faktor internal 
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(individu) sendiri juga dipengaruhi oleh faktor external (lingkungan) baik 

itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan 

lingkungan alam sekitarnya. Pengaruh faktor external dalam 

pembentukan dan pengembangan sikap dapat bersifat langsung, dan dapat 

pula bersifat tidak langsung. Hubungan secara langsung terjadi dengan 

cara diberikan, yaitu dengan adanya seseorang yang sengaja memberikan 

sesuatu dengan maksud serta tujuan mengubah sikap tertentu. Sedangkan 

yang tidak langsung atau tidak sengaja diberikan yaitu dengan cara 

menciptakan situasi dan kondisi yang memungkin dapat terjadi perubahan 

sikap yang dikehendaki.
54

 

Sikap juga dapat didefinisikan dengan berbagai cara dan setiap 

definisi itu berbeda. Menurut Trow: “mendefinisikan sikap sebagai suatu 

kesiapan mental atau emosional dalam beberapa jenis tindakan pada 

situasi yang tepat”.
55

 

3) Aspek Kognitif (Keterampilan) 

Untuk mampu memberikan manfaat kepada orang lain tentulah 

harus mempunyai kemampuan/kompetensi dan keterampilan. Hal inilah 

yang harus menjadi perhatian semua kalangan baik itu pendidik, orang 

tua maupun lingkungan sekitarnya agar proses pembelajaran diarahkan 
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pada proses pembentukan kompetensi agar siswa kelak dapat memberi 

manfaat, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.
56

 

Psikomotor, yakni pembinaan tingkah laku dengan akhlak mulia 

sebagai penjabaran dari sifat shidiq Rasulullah dan pembinaan 

keterampilan yang visioner dan bijaksana sebagai penjabaran sifat 

tablight Rasulullah.
57

 

Belajar keterampilan selalu menuntut pengamatan terhadap 

lingkungan untuk menentukan posisi fisik, seperti posisi badan dan 

memperkirakan jarak, sepeti dalam belajar menulis kaligrafi dan bermain 

olahraga.
58
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan pendekatan 

kualitatif. Karna penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan 

pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan perngertian atau 

pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.
59

 Dalam 

hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus yaitu suatu deskripsi 

intensif dan analisis fenomena terutama atau satuan sosial seperti individu, 

kelompok instansi masyarakat. Dalam hal ini peneliti mengambil sebuah penelitian 

yang membahas tentang Pengembangan Sosial melalui Mata Pelajaran 

Pengembangan Diri di MA Hudatul Muna 2 Ponorogo. 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting, dalam penelitian 

kualitatif manusia sebagai alat sejarah yang dapat berhubungan dengan responden 

atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan 

kenyataan-kenyataan di lapangan. Hanya manusia sebagai instrumen pulalah yang 

                                                           
59

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 

5. 



 

 

dapat menilai apakah terjadi hal yang demikian ia pasti dapat menyadarinya serta 

dapat mengatasinya.
60

 

Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, 

partisipan sekaligus pengumpul data sedangkan instrumen lain seperti 

dokumentasi dan wawancara langsung digunakan sebagai penunjang dalam 

analisis data. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di MA Hudatul Muna 2 Ponorogo, Jalan. Yos 

Sudarso 2B Jenes Ponorogo. Penelitian lembaga ini berdasarkan pada 

pertimbangan-pertimbangan kemenarikan dan kesesuaian dengan topik yang 

dipilih. Karena peserta didik yang pada tinggat SMA/MA bisa dikatakan masih 

tingkat remaja yang sangat membutuhkan bimbingan seorang guru dalam 

perkembangan sosial mereka sehingga dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Topik tersebut, yaitu: Pengembangan Sosial Siswa melalui Mata 

Pelajaran Pengembangan Diri (Studi Kasus di Ma Hudatul Muna 2 Ponorogo). 

D. Data Dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan 

hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, 

sumber data tertulis, foto dan statistik.
61
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Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan 

sumber primer dan sekunder. Sumber primer atau sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan 

sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya 

lewat orang lain atau lewat dokumen.
62

 

Sumber utama atau sumber primer dalam penelitian ini adalah wawancara 

dengan pihak terkait dengan subjek penelitian yaitu meliputi: wawancara dengan 

guru mata pelajaran pengembangan diri, wawancara dengan beberapa guru lain 

dan wawncara dengan beberapa siswa di MA Hudatul Muna 2 Ponorogo. Data 

tambahan meliputi dokumen yang berkaitan dengan penelitian misalnya data 

tertulis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengamatan 

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi atau pengamatan 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan.
63

 

Di sini peneliti mengamati kegiatan guru mata pelajaran pengembangan 

diri dalam membantu perkembangan sosial siswa. Kegiatan ini dilaksanakan 
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pada setiap hari senin di jam pelajaran pengembangan diri, secara proses semua 

kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan diri diserahkan kepada 

pengurus atau bisa disebut dengan OSIS/IRSADNA. Kegiatan ini guna 

membentuk keberanian siswa dalam mengembangkan bakat, sosial, serta 

keberaniannya. 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dan responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
64

 

Peneliti dalam memperoleh data akan melakukan wawancara dengan guru 

mata peljaran pengembangan diri di MA Hudatul Muna 2 Ponorogo, beliau 

adalah ibu Murningsih dan bapak Choliq. 

Wawancara yang digunakan yaitu wawancara mendalam. Wawancara 

mendalam berlangsung suatu diskusi terarah diantara peneliti dan informan 

menyangkut masalah yang diteliti. Di dalam diskusi tersebut peneliti harus 

dapat mengendalikan diri sehingga tidak menyimpak jauh dari pokok masalah, 

serta tidak memberikan penilaian mengenai benar atau salahnya pendapat atau 

opini informan. Melihat jenis pertanyaan yang digunakan dalam teknik 
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wawancara mendalam maka jenis jenis pertanyaan yang digunakan adalah jenis 

pertanyaan terbuka.
65

 

3. Dokumentasi 

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang 

tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen 

sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data dimanfaatkan 

untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.
66

 

Melalui metode ini peneliti memperoleh data tentang: sejarah berdirinya 

sekolah MA Hudatul Muna 2 Ponorogo, letak geografis, visi, misi, dan tujuan, 

keadaan guru, keadaan siswa, sarana prasarana dan alat tata tertib sekolah, dan 

lain-lain.  

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain.
67

 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif,  

mengikuti konsep yang diberikan Miles & Huberman yang mengemukakan bahwa 
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aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan 

datanya sampai jenuh. Aktifitas dalam analisis data, meliputi data reduction, data 

displa y  dan conclusion. 

Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting , membuat 

kategori. Dengan demikian data yang telah direduksiakan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya.
68

 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data 

atau menyajikan data ke dalam pola  yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, grafik, matrik, network dan chart. Bila pola-pola yang ditemukan telah 

didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang 

baku yang selanjutnya akan didisplaykan pada laporan akhir penelitian.
69

 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah  

penarikan kesimpulan dan verivikasi. 
70

 Apakah data yang sudah sesuai dengan fokus 

penelitian atau tidak. Dalam hal ini data pengembangan sosial melalui mata pelajaran 

pengembangan diri. 
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Berikut beberapa teknik pengecekan keabsahan data dalam proses 

penelitian: 

1. Perpanjangan keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah intrumen itu sendiri. 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakaukan dalam waktu singkat, tetapi 

memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian.
71

 

2. Ketekunan/keajegan pengamatan 

Teknik pengecekan data yang kedua adalah ketekunan/keajekan 

pengamatan. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara 

rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan mnyediakan lingkup, 

maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.
72

 

3. Triangulasi 

Yang ketiga adalah teknik pengecekan data Truangulasi. Berikut 

penjelasannya, Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling 
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banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Ada empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.
73

 

H.  Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah 

dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah:
74

 

1. Tahap Pra-Lapangan 

Tahap Pra-Lapangan meliputi meenyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, 

persoalan etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan 

Tahap pekerjaan lapangan meliputi: memahami latar belakang penelitian 

dan persiapan diri, memasuki lapangan, berperanserta sambil mengumpulkan 

data. 

3. Tahap analisis data 

Pada bagian ini dibahas prinsip pokok, tetapi tidak akan dirinci 

bagaimana cara data itu dilakukan karena ada bab khusus yang 

mempersoalkannya.  
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah singkat MA Hudatul Muna 2 Ponorogo 

Pendiri pondok ini adalah KH. Qomarudin Muftie yang berasal dari 

Kembang Sawit Madiun. Dari silsilah bapaknya, beliau putra dari KH. Muftie 

bin K. Hasan Munadi bin Mbah Kondho bin Kyai Ageng Rendeng Kincang 

Madiun, adapun silsilah dari ibunya, beliau putra dari ibu Sringatun binti KH. 

Umar Pucang Anom bin Kyai Kamil Tegal Sari Jetis Ponorogo.
75

 

Beliau lahir pada tahun 1936, beliau menempuh pendidikan di SR 

(Sekolah Rakyat) pada tahun 1944 di pagi hari, sedangkan sorenya beliau 

masuk MI Diniyah (Madrasah Ibtidaiyah)  Ngujur yang diasuh KH. Ali 

Rahmat, pada saat itu pula beliau sering mondok kilatan Ramadhan di pondok 

Bacem Kebon Sari Madiun yang diasuh oleh KH. Adnan. Setelah tamat MI 

beliau melanjutkan Ke MTs. Diniyah Ponpes Subulul Huda Kembang Sawit 

yang diasuh oleh KH. Munirul Ikhwan. Selesainya di MTs beliau berangkat 

mondok di Ponpes Al-Hidayah Lasem yang diasuh oleh KH. Maksum. Selama 
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di Lasem beliau juga mengaji kepada KH. Masduki, KH. Fathurrahman, KH. 

Baidhowi, dan KH. Bisri Musthofa Rembang.
76

 

Kemudian pada tanggal 12 Syawal 1964 berdirilah Ponpes Hudatul Muna 

dengan diiringi madrasah Pagi Miftahul Huda. Pada saat ini beliau turut serta 

mewarnai pendidikan di Ponorogo. Hingga mencapai masa-masa kejayaannya 

yaitu antara tahun 1972 sampai tahun 1980, yaitu untuk Ibtida’ terdiri dari kelas 

1 sampi kelas 4 sedangkan untuk Tsanawiyah dari kelas 1 sampai kelas 3 yang 

semuanya terdiri dari dua kelas. Jumlah keseluruhan santri mencapai 325 santri 

yang bermukim di 13 kamar. Beliau wafat pada tanggal 12 Rajab 1409 H, 

dengan meninggalkan 11 anak.
77

 

Pondok Hudatul Muna sekarang diasuh oleh KM. Munirul Djanani QM 

putra pertama KH. Qomarudin Muftie, KM. Muslih Al-Baroni dan KM. Fauzi 

Muhtarom keduanya putra mantu KH. Qomarudin Muftie yang meneruskan 

perjuangan pendiri dan melakukan terobosan-terobosan yang menyesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat sekarang ini dengan terbukti berdirinya MTs, 

MA Terpadu, SMK Teknologi Informatika dan lain-lain.
78

 

Sejak berdiri tahun 2003 MA Terpadu Hudatul Muna 2 Ponorogo 

dipimpin oleh KM. Muslih Al Baroni, M.Pd.I sampai meninggal 2012. Setelah 

sepeninggal kepala Madrasah untuk kepala Madrasah sementara dipegang oleh 

Ibu Siti Roudlotun Nikmah, M.Pd.I samapai tahun 2015 dan sejak tahun 2015 
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diangkatlah KM. Amirul Hadi Amrul Huda, S.Pd.I selaku Kepala MA Terpadu 

Hudatul Muna 2 sampai sekarang.
79

 

2. Letak geografis MA Hudatul Muna 2 Ponorogo 

Madrasah Aliyah Terpadu Hudatul Muna 2 Brotonegaran Ponorogo 

merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Islam sebagai tempat untuk 

kegiatan belajar mengajar formal dan non formal yang terletak di Kelurahan 

Brotonegaran Kecamatan Kota Ponorogo Jawa Timur dengan batas-batasnya : 

Sebelah Utara : Kecamatan Babadan 

Sebelah Selatan : Kecamatan Balong 

Sebelah Barat : Kecamatan Kauman Sumoroto 

Sebelah Timur : Kecamatan Siman 

Komplek Madrasah Aliyah Hudatul Muna 2 Jenes ini terletak di 

Kelurahan Brotonegaran ± 500 m di sebelah selatan aloon-aloon Ponorogo. 

Penduduknya 90 % beragama Islam. Karena masyarakatnya adalah masyarakat 

perkotaan, maka mata pencahariannya beraneka ragam antara lain : pegawai 

negeri, petani, pedagang, dan wiraswasta di kelurahan Brotonegaran ini. Di 

samping ada Madrasah Aliyah yang dalam lingkup pondok pesantren juga 

terdapat beberapa lembaga pendidikan lainnya, antara lain : pondok pesantren, 

MTs, SMK, dan Madin.
80
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Dari sekian kawasan yang mengelilinginya tercipta suasana yang baik dan 

suasana keagamaan yang harmonis, sehingga hal yang demikian itu mendukung 

program pendidikan di Madrasah Aliyah Hudatul Muna 2 Jenes Brotonegaran 

Ponorogo.
81

 

3. Visi, Misi, dan Tujuan MA Hudatul Muna 2 Ponorogo 

a. Visi : Terwujudnya generasi Qur’ani, berakhlakul karimah, berprestasi dan 

berwawasan global 

b. Misi 

1) Menyelenggarakan pembelajaran al-Qur’an sebagai mana yang telah 

diajarkan Rasulullah SAW 

2) Membudayakan tadarus dan musyafahah al Qur’an sampai khotam 

3) Menumbuhkan dan mengamalkan nilai-nilai akhlakul karimah dalam 

kehidupan sehari-hari 

4) Menyelenggarakan pendidikan berbasis pesantren 

5) Meningkatkan kwalitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan 

perkembangan dunia pendidikan 

6) Menumbuhkan sikap kompetitif untuk berprestasi 

7) Menyelenggarakan pembelajaran berbasis iptek
82
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c. Tujuan 

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut diatas, tujuan MA Terpadu 

Hudatul Muna 2 Ponorogo adalah sebagai berikut: 

a. Menciptakan lulusan madrasah yang mampu membaca al Qur’an sampai 

khotam dengan baik dan benar 

b. Meningkatkan kualitas sikap dan praktik kegiatan serta amaliyah 

keagamaan Islam warga madrasah. 

c. Menciptakan lulusan madrasah yang berprestasi akademik dan non 

akademik 

d. Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang 

mendukung peningkatan prestasi akademik dan non akademik. 
83

 

4. Keadaan guru dan karyawan MA Hudatul Muna 2 Ponorogo 

Tabel 4.1: Keadaan guru dan karyawan MA Hudatul Muna 2 Ponorogo 

No INDIKATOR KRITERIA 
JUMLAH 

(Orang) 

1 Kualifikasi Pendidikan Guru <= SMA Sederajat 3 

D1 0 

D2 0 

D3 0 

S1 14 

S2 2 

S3 0 

Jumlah 19 

2 Sertifikasi Sudah 9 

Belum 10 

Jumlah 19 

3 Gender Pria 11 
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No INDIKATOR KRITERIA 
JUMLAH 

(Orang) 

Wanita 8 

Jumlah  

4 Status Kepegawaian PNS 0 

GTT 2 

GTY 17 

Honorer 0 

Jumlah 19 

5 Pangkat / Golongan II a 0 

II b 0 

II c 0 

II d 0 

III a 0 

III b 0 

III c 0 

III d 0 

IV a 0 

IV b 0 

Diatas IV b 0 

Non PNS 0 

Jumlah 0 

6 Kelompok Usia  Kurang dari 30 

Tahun 

2 

31 - 40 Tahun 10 

41 - 50 Tahun 6 

51 - 60 Tahun 1 

diatas 60 Tahun 0 

Jumlah 19 

7 Masa Kerja  Kurang dari 6 Tahun 1 

6 - 10 Tahun 10 

11 - 15 Tahun 8 

16 - 20 Tahun 0 

21 - 25 Tahun 0 

26 - 30 Tahun 0 

Diatas 30 Tahun 0 

Jumlah 19 

 



 

 

Dari data diatas dapat di lihat bahwa dari susunan kualifikasi pendidikan 

guru SMA sederajat berjumlah 3 orang, S1 14 orang, S2 2 orang, total 19 

orang. Yang sudah sertifikasi 9 orang, yang belum 10 orang, jumlah 19 orang. 

Gender, pria ada 11 orang, wanita ada 8 orang, jumlah 19 orang. Status 

kepegawaian, GTT 2 orang, GTY 17 orang jumlah 19 orang. Pangkat atau 

golongan, tidak ada yang memiliki pangkat dan golongan. Kelompok usia, 

kurang dari 30 tahun 2 orang, 31-40 tahun 10 orang, 41-50 tahun 6 orang, 51-60 

tahun 1 orang, jumlah 19 orang. Masa kerja, kurang dari 6 tahun 1 orang, 6-10 

tahun 10 orang, 11-15 tahun 8 orang, jumlah 19 orang.
84

 

5. Keadaan siswa MA Hudatul Muna 2 Ponorogo 

Tabel 4.2: Keadaan siswa MA Hudatul Muna 2 Ponorogo 

  KELAS 
TOTAL 

1 2 3 4 5 6 

ROMBEL 2 1 2 - - - 5 

LAKI-LAKI 4 5 6 - - - 15 

PEREMPUAN 22 5 23 - - - 50 

TOTAL 26 10 29 - - - 65 

SISWA/ROMBEL 13 10 15 - - -  

 

Dari data keadaan siswa MA Hudatul Muna 2 Ponorogo dapat di lihat 

bahwa keadaan siswa MA Hudatul Muna 2 Ponorogo adalah, untuk rombel di 

kela X ada 2, di kelas XI ada 1, dan di kelas XII ada 2. Siswa laki- laki di kelas 

X ada 4 orang, di kelas XI ada 5 orang, di kelas XII ada 6 orang. Untuk siswa 
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putri di kelas X ada 22 orang, dikelas XI ada 5 orang, dan di kelas XII ada 23 

orang. Total keseluruhan ada 65 orang.
85

 

6. Sarana dan prasarana MA Hudhatul Muna 2 Ponorogo 

Tabel 4.3: Sarana dan prasarana MA Hudhatul Muna 2 Ponorogo 

No. Jenis fasilitas Ukuran Jumlah Keterangan 

1 Lokal Belajar 4 x 7 meter 3 bh Sederhana 

2 Kantor / TU 3 x 6 meter 1 bh Sederhana 

3 Ruang Guru 4 x 7 meter  1 bh Sederhana 

4 Ruang Komputer 3 x 3 meter 1 bh Sederhana 

5 Upacara, Senam, 

Olah Raga, Pramuka 

18 x 12 meter 1 bh Sederhana 

6 Kamar Mandi / WC 2 x 1,5 meter 5 bh Sederhana 

7 Telephone - 1 bh Sedang 

 

Dari data sarana dan prasarana MA Hudatul Muna 2 Ponorogo dapat di 

lihat bahwa Sarana dan prasarana MA Hudatul Muna 2 Ponorogo memiliki 

tujuh fasilitas, diantaranya, lokal belajar sederhana dengan luas 4 x 7 meter 

berjumlah 3 buah, kantor/TU sederhana dengan luas 3 x 6 meter berjumlah 1 

buah, ruang guru sederhana dengan luas 4 x 7 meter berjumlah 1 buah, ruang 

komputer sederhana dengan luas 3 x 3 meter berjumlah 1 buah, lapangan 

upacara, senam, olahraga, dan pramuka sederhana dengan luas 18 x 12 meter 
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berjumlah 1 buah, kamar mandi/WC sederhana dengan luas 2 x 1,5 meter 

berjumlah 5 buah, telepone dengan kualitas sedang berjumlah 1 buah.
86

 

7. Struktur organisasi MA Hudatul Muna 2 Ponorogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1: Struktur organisasi MA Hudatul Muna 2 Ponorogo 

Dari data struktur organisasi MA Hudatul Muna 2 Ponorogo dapat di lihat 

bahwa Struktur Organisasi MA Hudatul Muna 2 Ponorogo, dimulai dari 

Pemilik Yayasan, Kepala Sekolah atau Ketua Komite, Waka Bid Um, guru tata 

usaha, Waka Kurikulum, WakaUr Sarpras, WakaUr Humas, Waka Ur Humas, 

WakaUr Kesiswaan, pembinaan OSIS, Koord Exskul, Koord UKS, Koord 
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Kepala Madrasah Komite 

Tata Usaha Waka Bid.Um. 

WakaUrKesiswaan WakaUr Humas WakaUrKurikulum WakaUr Sarpras 

Koord. UKS Tatib Pembinaan Osis 

Perpustakaan Koord. Mapel Litbang KBM Koord.  Lab 

Koord. Ekskul 

Wali Kelas BP/BK 

Siswa 

Guru  



 

 

Mapel, litbang KBM, Koord Lab, Perpustakaan, Wali Kelas, Guru, BP/BK, 

Siswa.
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pengembangan Sosial Siswa dan Keterkaitannya dengan Aspek Kognitif, 

Afektif, Dan Psikomotorik di MA Hudatul Muna 2 Ponorogo 

Di dalam pengembangan sosial siswa di MA Hudatul Muna 2 Ponorogo, 

terdapat beberapa aspek dalam pembelajaran yaitu, aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Keberhasilan siswa semua itu tergantung bagaimana guru 

mengarahkan pengembangan siswa nya, masalah fasilitas merupakan masalah 

kedua dalam pendidikan, karna yang pertama adalah adanya guru yang selalu 

mengarahkan dan membimbing seperti yang dijelaskan oleh ibu Sri 

Murningsih, terkait dengan apa yang dilakukan guru mata pelajaran dalam 

proses pengembangan sosial siswa, berikut pejelasannya: 

Membimbing siswa, memotivasi, serta mengevaluasi. Menyadarkan mereka untuk 

berani tampil dan berani berbicara di depan orang banyak, supaya mereka berani 

berinteraksi dengan orang banyak. Untuk masalah keberanian terlihat sekali pada anak-

anak kelas VII Mts dan X MA, masih sering malu-malu untuk berinteraksi.
88

 

 

Guru menyadarkan siswa untuk berani tampil dan berani berbicara di 

depan orang banyak, supaya mereka berani berinteraksi dengan orang banyak, 

supaya mereka mampu untuk bersosialisasi dengan baik, itulah yang dilakukan 

guru mata pelajaran putri dalam membentuk pengembangan sosial siswa, sama 
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dengan bapak M. Choliq Nur Aini yang memberikan penjelasannya, berikut 

penjelasannya: 

Dari saya pribadi, yang saya lihat anak-anak itu belum berani, maksudnya mentalnya 

belum terbentuk, khususnya yang kelas VII dan VIII Mts. Nah, triknya adalah 

bagaimana caranya agar anak itu berani, percaya diri, bagaimana caranya berbicara di 

depan umum, terus memilih tema yang benar, intinya itu saja yang saya berikan ke 

anak-anak.
89

 

Sama dengan ibu Sri Murningsih yang dilihat adalah keberanian untuk 

berbicara karna memang itu salah satu alat untuk berkomunikasi, jika siswa 

sudah berani berbicara di depan publik maka tidak akan susah untuk 

berkomunikasi dan jika sudah mudah berkomunikasi maka itu sudah dinamakan 

berinteraksi dan jika siswa sudah mampu berinteraksi maka upaya guru dalam 

membentuk pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik  siswa sudah 

terlaksana dan terwujud, meskipun itu tergantung dari pribadi siswanya masing-

masing. 

 Bentuk kegiatan yang terlaksana sampai sekarang untuk memenuhi 

pengembangan sosial yaitu muhadloroh dan hadroh, berlaku untuk siswa putra 

dan putri, seperti yang di utarakan oleh ibu Sri Murningsih, S.Pd.I, berikut 

penjelasannya: “Untuk sementara ini pola-pola kegiatan pengembangan siswa 

lewat mata pelajaran pengembangan diri itu ada dua yaitu, muhadloroh, dan 
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hadroh. Kalau dari anak-anak sendiri untuk kegiatan pengembangan dirinya 

minta yang banyak, tapi dari sarpras masih kurang”.
90

 

Dari dua pola kegiatan tersebut, banyak siswa yang menginginkan fariasi 

dari kegiatan-kegitan yang ada, bertambahnya kegiatan akan menambah seru 

dalam pembelajaran, dan semangat siswa untuk mengikutinya. 

Seperti yang di ungkapkan oleh ibu Sri Murningsih, Arina ketua dari 

IRSADNA (Ikatan remaja santri Hudatul Muna 2) putri pun juga 

mengungkapkan terkait apa saja bentuk kegiatan di dalam pengembangan sosial 

siswa yang berjalan di MA Hudatul Muna 2 Ponorogo, berikut penjelasannya: 

“Yang berjalan saat ini yaitu, muhadloroh dan hadroh, untuk hastakarya itu 

tidak masuk kedalam kegiatan pengembangan diri tetapi masuk dalam program 

buletin”.
91

 

Jadi jika hastakarya sempat di masukan dalam kegiatan mata pelajaran 

pengembangan diri, tidak untuk sekarang, hastakarya hanya masuk ke dalam 

program buletin. Perbedaan dari hastakarya dan prakarya adalah pada 

prosedurnya, jika prakarya mmbuat anak untuk berkarya agar terlatih menjadi 

wirausahawan adanya modal dan usaha, maka hastakarya mengajarkan para 

siswa untuk mengubah barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai menjadi 

sebuah benda yang bisa dimanfaatkan, bahkan bisa menghasilkan uang. 
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bapak Amir selaku kepala sekolah juga mengungkapkan hal yang sama 

terkait dengan bentuk kegiatan pengembangan sosial siswa di MA Hudatul 

Muna 2 Ponorogo, berikut penjelasannya: “Untuk pola-pola kegiatannya, ada 

muhadloroh, selain itu ada hadroh. Walaupun terkadang ada hastakarya, ada 

qiro’, ada kaligrafi, tapi yang pokok itu ada dua muhadloroh dan hadroh itu”.
92

 

Masih dengan alasan yang sama, banyak kegiatan di dalam mata 

pelajaran pengembangan diri, tapi karna kurang akan fasilitas maka difokuskan 

di dalam dua bentuk kegiatan tersebut yaitu muhadloroh dan hadroh. 

Masih sama dengan penjelasan-penjelasan di atas M. Islamudin Syafi’i 

juga memberikan penjelsannya terkait dengan bentuk kegiatan pengembangan 

sosial siswa di MA Hudatul Muna 2 Ponorogo, berikut penjelasannya 

lengkapnya: “Kegiatannya ada hadroh, muhadloroh, yang pokok ada dua itu. 

Pesertanya anak kelas X dan XI MA/SMK, VII dan VIII Mts, akan tetapi anak-

anak itu jarang mengikuti, dari pengurus juga susah untuk kerjasama, tidak ada 

kekompakan”.
93

 

Ini membuktikan bahwa kerjasama dan kekompakan sangatlah 

dibutuhkan dalam berlangsungnya suatu kegiatan, jika tidak maka suatu 

kegiatan tersebut tidaklah akan berjalan dengan baik. 
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Siswa putra memang berbeda dengan yang putri siswa putra cenderung 

lebih susah untuk bekerjasama, dan kompak di dalam berbagai kegiatan, 

walaupun tidak semuanya. Berbeda sengan siswa putri yang berlaku seperti itu 

hanya beberapa orang saja yang lainnya masih bisa dipetimbangkan. 

Lain dari pada itu semua bapak M. Choliq Nur Aini memberikan 

penjelasannya terkait dengan bentuk kegiatan pengembangan sosial siswa di 

MA Hudatul Muna 2 Ponorogo, beliau lebih memberikan penjelasan yang luas, 

berikut penjelasannya: 

Ada dua bentuk kegiatan yaitu, muhadloroh dan hadroh, untuk putra dan putri, setiap 

dua minggu sekali muhadloroh, dan dua minggu sekali hadroh, tujuan kita untuk 

melatih mental siswa karna di sini khususnya, kita kan berada di bawah lembaga 

pesantren, khususnya setelah keluar dari sini minimal anak-anak berani berbicara di 

depan umum, dengan itu semua kita memberi wadah lewat mata pelajaran 

pengembangan diri. Kalau dulu pengembangan diri nya ada qori’ ada kaligrafi juga, 

dan yang memilih dari anak-anak sendiri. Tapi karna peminatnya belum banyak maka 

kita fokuskan ke muhadloroh dan hadroh saja.
94

 

 

Dari semua penjelasan di atas dapat dijabarkan bahwa bentuk kegiatan 

pengembangan sosial siswa di MA Hudatul Muna 2 Ponorogo ada dua bentuk 

kegiatan yang menjadi wadah bagi  siswa untuk mengembangkan bakatnya  

yaitu muhadloroh dan hadroh, yang sedang berjalan saat ini. Terkadang siswa 

merasa bosan dan menginginkan bertambahnya kegiatan mereka, tetapi karna 

kekurangan dalam hal fasilitas maka yang berjalan hanyalah dua kegiatan 

tersebut. Tujuan dari kegiatan muhadloroh adalah melatih siswa untuk melatih 

mental siswa agar mereka berani tampil di depan umum, bukan hanya itu untuk 
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kegiatan hadroh juga menambah kekompakan dan kerjasama team. Jika 

sebelumnya kegiatan dari mata pelajaran pengembangan diri di MA Hudatul 

Muna 2 Ponorogo ada Qori’ dan Kaligrafi juga, tapi karna kurang peminat dan 

fasilitas maka akhirnya kurang berjalan. Untuk kegiatan hadroh pun itu juga 

masih kurang dari fasilitasnya, dikarnakan jumlah siswa lebih banyak dari pada 

alat hadroh dan akhirnya siswa harus bergantian pada saat proses kegiatan 

belajar mengajar. 

Untuk pelaksanaan mata pelajaran pengembangan diri di MA Hudatul 

Muna 2 Ponorogo dilaksanakan setiap hari senin jam ke 8 atau jam 11.55-12.35 

WIB, yang diawasi langsung oleh guru mata pelajaran, untuk yang putri guru 

mata pelajarannya adalah ibu Sri Murningsih, S.Pd.I dan untuk guru mapel 

yang putra adalah bapak M. Choliq Nur Aini, S.Pd.I, dibantu oleh anggota 

IRSADNA (Ikatan Remaja Santri Hudatul Muna 2), untuk yang putri diketuai 

oleh Arina Cofifatul Mukaromah yang duduk di kelas XI MA, untuk yang putra 

diketuai oleh M. Islamudin Syafi’i yang duduk di kelas XI MA juga. Di dalam 

pelaksanaan mapel pengembangan diri ini tugas dari IRSADNA (Ikatan remaja 

santri Hudatul Muna 2) bukan hanya mengatur jalannya pembelajaran tapi juga 

menilai dan mengevaluasi, dan di ferifikasi oleh guru mata pelajaran langsung. 

Karna mata pelajaran pengembangan diri ini berbentuk praktik, maka guru mata 

pelajaran tugasnya adalah mengarahkan jika ada yang salah dan ada 

kekurangan.  



 

 

Seperti yang diungkap oleh ibu Sri Murningsih S.Pd.I selaku guru mata 

pelajaran pengembangan diri sebagai berikut: “Anak-anak dikasih materi di 

awal sebelum melaksanakan kegiatan, kemudaian praktik. Materinya mulai dari 

cara membuat teks, semua itu di bimbing oleh IRSADNA (Ikatan remaja santri 

Hudatul Muna 2) saya yang mengamati dan mengevaluasi, jika ada yang 

salah”.
95

 

Di dalam mapel pengembangan diri bukan hanya pengembangan skill 

dari siswa itu sendiri yang dibentuk tapi juga sosialnya, jika skill sudah 

terbentuk, adanya keberanian, maka pengembangan sosial siswa tidak akan 

sulit. Selain yang diungkapkan oleh ibu Sri Murningsih S.Pd.I di atas, bapak 

kepala sekolah MA Hudatul Muna 2 Ponorogo bapak M. Amirul Hadi Amrul 

Huda, S.Pd.I juga memberikan penjelasan tentang pelaksanaan mapel 

pengembangan diri di MA Hudatul Muna 2 ponorogo sebagai berikut: 

Setiap Minggu ada jadwalnya masing-masing, untuk setiap kegiatan ini 

perkembangannya ke skill, dan sosialnya juga ada. Contoh kegiatannya seperti, 

muhadloroh, kadang ada muhadloroh bersama pesertanya itu anak kelas VII dan VIII 

Mts, kelas X dan XI MA itu jadi satu, terkadang juga perkelas. Nah, setiap 

pelaksanaan perkelas dinilai dan diambil yang terbaik, yang menilai anggota 

IRSADNA (Ikatan remaja santri Hudatul Muna 2). Penilaiannya itu pada masing-

masing kelas, ketika ada yang salah dan kurang baik, maka harus mengulang praktik 

lagi dari awal.
96

 

 

Seperti yang diungakap oleh bapak M. Amirul Hadi Amrul Huda, S.Pd.I, 

mata pelajaran pengembangan diri dilaksanakan setiap minggunya dan ada 
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jadwalnya masing-masing, dan yang mengikuti mapel pengembangan diri itu 

sendiri adalah siswa kelas VII dan VIII Mts, dan kelas X dan XI untuk yang 

MA, kenapa kelas IX Mts dan XII MA tidak seperti yang lainnya, yang 

mengikuti mata pelajaran sepenuhnya, karna mulai dari awal semester dua para 

siswa kelas IX Mts, dan XII MA hanya difokuskan dipelajaran-pelajaran yang 

menjadi mata pelajaran untuk Ujian Nasional yang akan diselenggarakan pada 

bulan April nanti. Selain itu juga penjelasan lainnya tentang pelaksanaan mata 

pelajaran pengembangan diri diungkapkan dari bapak M. Choliq Nur Aini 

S.Pd.I guru mata pelajaran pengembangan diri putra di MA Hudatul Muna 2 

Ponorogo sebagai berikut: 

Kalau untuk pembelajarannya itu sendiri ada OSIS nya, IRSADNA (Ikatan remaja 

santri Hudatul Muna 2) namanya, yang bertugas membagi untuk siapa yang bertugas 

ada tiga bahasa yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Jawa. Itu diawasi 

langsung oleh guru mapel. Ada guru mapelnya masing-masing, katika ada yang 

kurang , mana yang harus ditambahi, sejauh ini seperti itu, pesertanya kelas VII dan 

VIII Mts, kelas X dan XII MA/SMK. Utuk kegiatan hadroh pelaksanaannya belum 

maksimal karna terhambat di fasilitas yang kurang.
97

 

 

Tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh ibu Sri 

Murningsih S.Pd.I, dan bapak M. Amirul Hadi Amrul Huda, S.Pd.I, bapak M. 

Choliq Nur Aini juga menjelaskan bahwa yang membantu berjalannya mata 

pelajaran di MA Hudatul Muna 2 Ponorogo adalah IRSADNA (Ikatan remaja 

santri Hudatul Muna 2), IRSADNA yang bertugas untuk mengatur adalah 

bagian pengajaran dan ketua, tapi walaupun demikian anggota-anggota yang 

lain juga ikut membantu, selain itu tugas guru mata pelajaran adalah 
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mengarahkan dan menjelaskan ketika ada yang kurang dari proses 

pembelajaran. 

Dari hasil observasi di MA Hudatul Muna 2 Ponorogo pada tanggal 26 

Februari 2018 hari Senin jam 12.15 WIB di ruang kelas X MA Putri, pada saat 

berlangsungnya pembelajaran mata pelajaran pengembangan diri, dapat 

dijabarkan bahwa pelaksanaan mata pelajaran pengembangan diri ini terlihat 

bahwa kegiatan muhadloroh terbagi ke dalam empat bahasa termasuk bahasa 

Indonesia di dalamnya, tiga bahasa yang lainnya adalah bahasa arab, bahasa 

inggris, dan bahasa jawa, pesertanya siswa putri kelas VII dan VIII Mts, X dan 

XI MA, dan diawasi serta dinilai langsung oleh guru mata pelajaran, dan 

sebelum itu dikomentari dahulu oleh anggota IRSADNA (Ikatan remaja santri 

Hudatul Muna 2). Biasanya mata pelajaran muhadloroh ini dilaksanakan 

perkelas, tetapi juga dilaksanakan serentak bersama dengan siswa putri Mts.
98

 

Dari ini semua tidak terlepas dari peran guru itu sendiri dan bantuan dari 

anggota IRSADNA (Ikatan remaja santri Hudatul Muna 2) seperti yang 

dijelaskan oleh bapak M. Amirul Hadi Amrul Huda, S.Pd.I selaku kepala 

sekolah di MA Hudatul Muna 2 Ponorogo, pernyataan tersebut sebagai berikut: 

“Sangat berperan, karna motivasi pertama itu dari guru mapel, selain itu juga 
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memberi bimbingan, mengarahkan serta memberi masukan-masukan kepada 

siswa, serta mengevaluasi proses mapel pengembangan diri berlangsung”.
99

 

Dapat kita jabarkan dari pernyataan di atas bahwa guru di sini memang 

sangat berperan apalagi dalam proses pembelajaran, di dalam mata pelajaran 

pengembangan diri guru menjadi motivasi pertama selain itu juga memberikan 

bimbingan kepada siswanya serta mengevaluasi proses pembelajaran. 

Masih dengan narasumber yang sama bapak M. Amirul Hadi Amrul 

Huda, S.Pd.I, selaku kepala sekolah MA Hudatul Muna 2 Ponorogo. Beliau 

mengatakan bahwa bukan hanya guru yang berperan di dalam mapel 

pengembangan diri tetapi juga anggota IRSADNA (Ikatan remaja santri 

Hudatul Muna 2), terkait dengan bagaimana peran dari irsadna, berikut 

penjelasannya: : “Mobilisatornya adalah IRSADNA (Ikatan remaja santri 

Hudatul Muna 2), guru mapel juga ikut membantu, tapi tetap ketika guru mapel 

tidak bisa bergerak sendiri maka digantikan oleh anggota IRSADNA. Karna 

guru mapel tidak bisa melaksanakan sendiri”.
100

 

Dari pernyataan tersebut dapat kita jabarkan bahwa anggota IRSADNA 

(Ikatan remaja santri Hudatul Muna 2) di sini juga sangat berperan, yang 

banyak perperan di sini adalah IRSADNA bagian pengajaran dan ketua itu 

sendiri. Meskipun begitu anggota yang lain juga ikut membantu. Guru mapel 
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memang menjadi penggerak berjalannya proses pembelajaran tapi jika guru 

mapel berhalangan hadir maka digantikan oleh anggota IRSADNA, berlaku 

untuk putra dan putri. 

Lain dari pernyataan bapak kepala sekolah ibu Sri Murningsih S.Pd.I, 

juga memberikan penjelasan singkatnya terkait dengan peran IRSADNA 

(Ikatan remaja santri Hudatul Muna 2) itu sendiri beliau mengakui bahwa 

IRSADNA memang berperan juga dalam proses pelaksanaan pembelajaran 

berikut penjelasannya: :Membimbing serta mengarahkan siswa ketika mata 

pelajaran pengembangan diri berlangsung”.
101

 

Tugas anggota IRSADNA (Ikatan remaja santri Hudatul Muna 2) di 

dalam proses pelaksanaan pembelajaran adalah membimbing juniornya dan 

mengerahkan, dengan kata lain yang senior harus berbagi ilmu kepada yang 

junior. Di dalam pelaksanaan mereka selalu memberikan bimbingan serta 

masukan-masukan kepada junior-junior mereka, agar ilmu yang mereka dapat 

tidaklah sia-sia dikemudian hari. 

Jika tadi guru mata pelajaran putri yang memberikan penjelasan tentang 

peran dari IRSADNA maka diperkuat juga dengan penjelasan dari bapak M. 

Choliq Nur Aini S.Pd.I, berikut penjelasannya: 

Karna IRSADNA(Ikatan remaja santri Hudatul Muna 2) di bagi ke dalam beberapa 

bidang. Nah, yang bertanggung jawab di mapel pengembangan diri itu bidang 

pendidikan. Perannya IRSADNA mengarahkan anak-anak untuk aktif mengikuti 

kegiatan, mengawasi bagaimana kegiatan itu kondisional atau tidak. Dan ketika guru 

mata pelajaran berhalangan hadir, maka IRSADNA lah yang bertugas untuk 
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mengontrol dan melaporkan hasinya. Jadi IRSADNA yang dipilih dalam bidang 

pendidikan itu juga pernah mendapat prestasi di bidangnya.
102

 

  

Dari penjelasan bapak M. Choliq Nur Aini S.Pd.I, masih sama dengan 

penjelasan ibu Sri Murningsih S.Pd.I di atas, tapi lebih spesifik. Dari 

pernyataan beliau dapat dijabarkan bahwa peran IRSADNA (Ikatan remaja 

santri Hudatul Muna 2) adalah mengarahkan siswa untuk aktif dalam mengikuti 

kegiatan, termasuk proses pembelajaran, serta mengawasi suatu kegiatan itu 

berjalan secara kondisional atau tidak, jika guru mata pelajaran berhalangan 

hadir maka anggota IRSADNA lah yang membantunya. Dan di dalam proses 

pelaksanaan mata pelajaran pengembangan diri ini yang diberi tanggung jawab 

penuh itu memang anggota IRSADNA yang pernah berprestasi di bidangnya.  

Menurut menurut ketua IRSADNA sendiri peran dari IRSADNA itu 

sendiri memang seperti itu, seperti yang di ungkapkan oleh Arina Cofifatul 

Mukaromah siswa putri kelas XI yang di beri kepercayaan untuk menjadi ketua 

IRSADNA putri, berikut penjelasannya: “Perannya adalah membimbing adik-

adik junior, karna IRSADNA juga masih belajar dari senior-senior yang sudah 

berpengalaman. Kami dilatih untuk kegiatan pengembangan diri mengatur 

semua termasuk dalam pelaksanaannya”.
103

 

Itulah yang diungkapkan oleh ketua IRSADNA (Ikatan remaja santri 

Hudatul Muna 2) putri, lain yang putri lain juga dengan yang putra, karna 
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memang tingkat kesabaran dan ketelatenan antara siswa putri dan putra 

memang berbeda. Berikut ungkapan dari ketua IRSADNA putra M. Islamudin 

Syafi’i, berikut penjelasannya: 

Untuk tahun ini peran IRSADNA sangat kurang berjalan, tidak ada kerjasama dari 

anggota kelompok IRSADNA sendiri, setiap bidang itu terkadang tidak sadar dengan 

tanggung jawabnya msing-masing, bisa dikatakan tidak memiliki rasa tanggung jawab. 

Jadi ketika mapel pengembangan diri yang berjalan itu hanya ketua dan bagian 

pengajaran saja, yang lain merasa tidak peduli.
104

 

 

M. Islamudin Syafi’i adalah siswa kelas XI putra yang di berikan 

tanggung jawab untuk menjadi ketua IRSADNA putra, tapi lain dari IRSADNA 

putra yang anggota nya kurang mengerti tentang tanggung jawab, bukan tidak 

mengerti tapi memang kurang dalam kerjasama dan kekompakan. Jadi otomatis 

pelaksanaan pembelajaran pengembangan diri untuk yang putri berbeda dengan 

yang putra, siswa putri lebih mudah untuk diingatkan dan diberikan motivasi 

serta tanggung jawab, berbeda dengan siswa putra memang hanya 

mengandalkan ketua dan bagian dari pengajaran saja, dengan alasan anggotanya 

tidak bisa diajak kerjasama dan kurang kompak, walaupun kegiatan tetap 

berjalan sebagaimana mestinya. 

2. Implikasi Pengembangan Sosial Siswa dan Keterkaitannya dengan Aspek 

Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik setelah Mengikuti Mata Pelajaran 

Pengembangan Diri di MA Hudatul Muna 2 Ponorogo 

Di dalam berlangsungnya sesuatu kegiatan yang akan kita lihat pertama 

kali adalah implikasinya atau bisa disebut dengan hasilnya, bagaimanapun yang 
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kita harapkan dari sebuah kegiatan adalah hasilnya, baik atau tidak, berjalan 

atau tidak, bahkan sampai bermanfaat atau tidak, implikasi pengembangan 

sosial siswa setelah mengikuti mata pelajaran pengembangan diri ini kalau dari 

guru mengharapkan yang terbaik, menjadi out put dari Madrasah yaitu menjadi 

siswa yang baik. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Sri Murningsih, berikut 

penjelasannya: “Implikasinya, terutama di mental, membuat anak-anak berani 

tampil dan berinteraksi dengan teman-temannya. Anak-anak sering ikut tampil 

diacara-acara besar”.
105

 

Para siswa diharapkan mampu untuk berani tampil dan berinteraksi 

dengan teman-temannya. Sehingga anak-anak dilatih untuk semakin berani, 

tentunya dalam hal yang baik, para siswa juga sering diikut sertakan di dalam 

acara-acara besar, baik itu di dalam lingkungan sekolah maupaun tidak, selain 

itu bapak M. Choliq Nur Aini juga mengungkapkan hal yang sama, berikut 

penjelasannya: 

Yang saya amati dampaknya tidak hanya di sekolah pagi, karna kita ada madin, dari 

madin ada istilah ubbudiyah, itu adalah terkait dengan ibadah-ibadah, salah satunya 

terkait dengan pelajaran tambahan, khutbah, anatara sekolah pagi dan madin itu 

berkesinambungan. Nah, itu praktinya anak itu sudah berani khutbah jumat, kalau 

untuk putri implikasinya kita masukan ke acara-acara besar di pondok kita sendiri, 

contonya pertemuan wali murid, atau iven-iven yang lainnya. nah, itu mereka yang kita 

ambil sebagai pembawa acara, istilahnya hasilnya kita lihat di situ, jadi setiap semester 

kita adakan perlombaan. Ada muhadloroh untuk MA/SMK putra dan putri semua itu 

ada kelompoknya sendiri-sendiri. Ketika class mitting itu kita adakan lomba, nah itu 

ada juara umumnya, maka anak-anak itulah yang kita kirim untuk acara-acara besar, 

jadi instilahnya anak-anak itu sendiri yang kita gunakan, implikasi nya disitu.
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Dampak dari mata pelajaran pengembangan diri bukan hanya untuk 

siswa-siswa yang sekolah pagi, tapi juga siswa-siswa yang madin, jadi antara 

siswa pagi dan siswa madin itu selalu berkesinambungan. Di sekolah pagi 

mereka diajarkan untuk berani berbicara dan berinteraksi dengan baik, maka 

disekolah sore mereka sudah terbiasa untuk berkhutbah jumat, dan untuk yang 

perempuan sering mengikuti acara-acara pada even-even besar seperti 

pertemuan wali murid, atau lomba-lomba baik yang diadakan oleh sekolah atau 

luar sekolah. 

Implikasi pola-pola kegiatan dalam pembentukan pengembangan 

kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa setelah mengikuti mata pelajaran 

pengembangan diri, sangat terlihat bukan hanya siswa mulai mampu mengikuti 

dan berani untuk tampil dan berinteraksi. Interaksi yang sederhana adalah 

berkomunikasi dengan teman sebayanya, serta mampu bekerjasama dan 

menjaga kekompakan dengan teman-temannya. 

Sikap sosial putra dan putri memang terlihat banyak perbedaan dari sikap 

sosial yang dimiliki siswanya, untuk pengembangan sosial siswanya, 

kebanyakan guru memakai strategi berkelompok, agar melatih anak untuk 

mampu berinteraksi dengan teman-temannya, walaupun bukan teman akrabnya. 

Intinya, mereka memiliki sikap sosial yang berbeda-beda, karna mereka 

memiliki karakter yang berbeda.
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Siswa laki-laki lebih cenderung memiliki sikap pemberontak dengan 

aturan, contohnya adalah masuk kelas terlambat, tidak memakai atribut yang 

lengkap. Walaupun mereka juga tetap berprilaku sopan terhadap guru-guru 

mereka.
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab IV tentang temuan data-

data dalam penelitian ini, maka bab V ini peneliti mencoba menganalisis temuan 

penelitian tersebut dangan maksud untuk mengkaji hakekat dan makna yang 

terkandung dalam temuan-temuan tersebut. 

Adapun analisa data tentang Pengembangan Sosial Siswa melalui Mata 

Pelajaran Pengembangan Diri (Studi Kasus di Ma Hudhatul Muna 2 Ponorogo), 

peneliti sajikan sebagai berikut: 

A. Pengembangan Sosial Siswa dan Keterkaitannya dengan Aspek Kognitif, 

Afektif, Dan Psikomotorik di MA Hudatul Muna 2 Ponorogo 

Jika ingin pengembangan berjalan dengan baik maka yang perlu 

diperhatikan juga adalah perkembagan siswa setiap harinya jika sudah mengetahui 

perkembangan dari siswa itu sendiri maka, akan lebih mudah untuk mengarahkan 

serta mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. 

Proses pengembangan sosial siswa yang sering dilakukan adalah dengan 

membimbing, motivasi, dan mengevaluasi. Selain dari kegiatan-kegiatan yang 

sering dilakukan pada saat mata pelajaran pengembangan diri. 

Bimbingan yang dilakukan guru secara langsung adalah dengan mengajak 

mereka untuk berani berinteraksi, dengan cara sederhana yaitu dengan melatih 

keberanian untuk berbicara di depan teman-teman nya sendiri. siswa di beri tugas 



 

 

utuk bergiliran maju setiap mata pelajaran pengembangan diri berlagsung. Dengan 

kata lain para siswa diharapkan mampu untuk berkomunikasi dengan baik. 

Hal kecil lainnya yang sering dilakukan adalah memotivasi siswa, motivasi 

yang diberikan guru kepada siswa dengan kalimat “kita semua adalah keluarga, 

tidak ada alasan untuk takut”. Dalam intinya guru meminta siswa untuk berani 

menghadapi orang yang ada disekelilingnya. 

Kemudian selain membimbing dan memotivasi guru juga melakukan 

evaluasi, evaluasi yang secara langsung setelah pembelajaran, mengomentari dan 

membenarkan. Contohnya, yang sederhana adalah guru mengomentari tentang 

penempilan siswanya setelah maju di depan kelas, guru membenarkan apa yang 

salah, dan lagi-lagi guru mengingatkan bahwa mereka para siswa semua sama. 

Dari pengembangan sosial siswa ini memiliki keterkaitan pada aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Keterkaitannya pada aspek kognitif adalah 

siswa menjadi lebih kritis pada mata pelajaran yang lain, karena di mata pelajaran 

pengembangan diri ini bukan hanya guru yang mengevaluasi siswa, tapi siswa juga 

bisa mengevaluasi siswa. 

Kemudian pada aspek afektif, yang pertama siswa menjadi lebih berani 

berinteraksi dengan teman-temannya walaupun masih ada beberapa yang masih 

belum bisa berinteraksi dengan baik, kemudian pengaruhnya terhadap pelajaran 

yang lain yaitu siswa memiliki sikap yang berani mengungkapkan pendapat, sikap 

sosial yang baik, dengan contoh bebeberapa siswa tergerak untuk membantu 

temannya yang sedang kesusahan. 



 

 

Dalam aspek psikomotorik, siswa menjadi lebih kreatif, memanfaatkan 

barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi media untuk belajar di dalam 

kelas. 

Selain itu pengembangan sosial siswa dalam mata pelajaran pengembangan 

diri di MA Hudatul Muna 2 Ponorogo terdapat beberapa bentuk kegiatan yang 

mengharapkan agar menjadi siswa yang berguna, baik untuk dirinya sendiri 

maupun orang lain disekitarnya, kegiatan yang mendukung pengembangan sosial 

siswa yaitu kegiatan muhadloroh,  hadroh, hastakarya, kaligrafi, dan qiro’. 

Disekolah pembentukan pngembangan adalah tugas guru tentang 

bagaiamana ia mengarahkan serta membentuk pengembangan siswa tersebut, guru 

juga bisa melihat dari perkembangan sosial siswanya dari kesehariannya, selain 

dari sekolah ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perkembangan adalah 

faktor hereditas (keturunan) dan faktor lingkungan, berikut penjelasannya: 

1. Hereditas (keturunan) 

Hereditas merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan 

individu. Dalam hal ini hereditas diartikan sebagai “totalitas karakteristik 

individu yang diwariskan orang tua kepada anak, atau segala potensi, baik fisik 

maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai pewarisan 

dari pihak orangtua melalui gen-gen.
109

 

2. Lingkungan keluarga 
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Dalam masyarakat modern, telah terjadi perubahan dalam cara mendidik 

anak dan remaja dalam keluarga. Misalnya orang tua memberikan banyak 

kelonggaran dan “serba boleh” kepada anak dan remaja. Demikian pula pola 

hidup konsumtif telah mewarnai kehidupan anak dan remaja di perkotaan, yang 

dampaknya adalah kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, alkohol, dan 

zat adiktif lainnnya (NAZA).
110

 

Jadi faktor keturunan dan lingkungan ini sangat mempengaruhi 

pengembangan sosial siswa juga, dikarnakan perubahan-perubahan yang 

dialami oleh siswa bisa jadi berawal dari dua faktor tersebut, jika di sekolah 

maka yang memantau semuanya adalah guru, karna guru bertanggung jawab 

penuh terhadap itu semua, dan orang tua dari siswa di sekolah adalah guru. 

Pelaksanaan mata pelajaran pengembangan diri di MA Hudatul Muna 2 

Ponorogo ini berlangsung selama kurang lebih satu jam perminggu, pesertanya 

siswa/siswi kelas X, XI MA/SMK dan VII, VIII Mts. Pada saat pelaksanaan 

diawasi, dinilai dan dievaluasi langsung oleh guru mata pelajaran serta dibantu 

oleh anggota IRSADNA (Ikatan Remaja Santri Hudatul Muna 2). 

Karna proses pengembangan diri ini dilaksanakan secara praktik, maka 

setiap kali pembelajaran dimulai maka siswa harus mempersiapkan diri untuk 

tampil dan menampilkan yang terbaik, tentunya dengan keberanian yang dimiliki, 

jika ada kesalahan dalam pelaksanaan maka semua proses harus diulang dari awal 

dengan kegiatan yang sama. Beda siswa putri beda juga siswa putra, siswa putri 
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cenderung lebih mudah diatur dalam proses, tapi sebaliknya siswa putra yang 

terkadang sering membangkang dan bahkan tidak mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

Dari pelaksanaan proses pembelajaran pengembangan diri sendiri tentunya 

ada kendala yang dialami baik itu dari guru, siswa, ataupun sarana dan prasarana, 

terkadang jika guru tidak hadir maka seperti biasa proses pembelajaran tidak akan 

berjalan, maka dari itu untuk menghindari itu semua, agar proses pembelajaran 

pengembangan diri tetap berlangsung jika tidak ada guru yang mengarahkan akan 

digantikan oleh anggota IRSADNA yang bertugas dalam bidang pendidikan dan 

berserta ketua. Tugas dari anggota IRSADNA adalah menjamin aktifnya pelajaran 

selama proses pembelajaran termasuk dalam mengkondosikan siswa, berlaku 

untuk putra dan putri. Tapi dari itu semua ada kendala yang berbentuk fisik yaitu 

kurangnya fasilitas sarana dan prasarana. Untuk kegiatan hadroh itu seringkali 

mengalami itu dikarnakan jumlah alat yang sedikit sedangkan jumlah siswa yang 

banyak. 

Walaupun demikian, kendala apapun dalam sebuah proses pendidikan jika 

guru itu mampu menjadi pengganti fasilitas untuk siswanya maka proses 

pembelajaran akan tetap terlaksana. Maka dari itu dibutuhkan hubungan yang baik 

antar guru dan siswa, terkadang siswa merasa tidak enak atau bahkan menghindari 

gurunya karna takut. Hal ini sangat membuat pelaksanaan pembelajaran tidak 

kondusif, anak yang belajar karna terpaksa tentu akan berbeda hasilnya dengan 

anak yang belajara dengan hati yang senang baik dengan pelajarannya maupun 



 

 

dengan gurunya, sehingga dapat menjadi tolok ukur keberhasilan dari pelaksanaan 

pembelajaran. 

Seorang guru yang bersifat kasar dan keras, akan mendorong para siswanya 

menjadi anak-anak yang pengecut, gampang minder, dan suka permusuhan. Dan 

sifta itulah yang akan mereka bawa pada pergaulan dengan sesama teman 

dilingkungan sekolah dan pada pergaulan dengan orang lain dimasyarakat luas. 

Begitu juga dengan sikap guru yang suka menghina, merendahkan, dan 

memperolok-olok kemampuan siswa-siswanya, akan mendorong mereka 

berprilaku suka menipu, berbohong, dan berlaku curang menghadapi tuntutan-

tuntutan sekolah yang cukup keras.
111

 

Maka dari itu terjaminnya pelaksanaan dan berhasilnya pembelajaran 

bersumber dari gurunya masing-masing, guru yang siap adalah guru yang 

menerima segala kondisi baik kondisi dari siswanya maupun kondisi dari fasilitas 

pembelajarannya. Jika guru sudah siap dengan semua itu, maka guru akan lebih 

mengerti dan tahu apa yang harus dilakukan agar proses pelaksanaan pembelajaran 

tetap berjalan dengan baik. 

Artinya adalah guru juga harus memberikan kasih dan sayangnya kepada 

siswanya, berlaku selayaknya seperti orang tua dengan anaknya, jika hubungan 

sudah terjalin maka pembelajaran juga akan menyenangkan. Bagimanapun di 
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dalam pelaksanaan proses pembelajaran juga harus memperhatikan kondisi dan 

perkembangan dari setiap siswanya masing-masing. 

Guru itu ibaratkan maghnet yang jika memberikan stimulus yang positif 

maka akan mendapat respon yang positif juga, begitu sebaliknya jika mendapat 

respon yang negatif maka proses pembelajaran tidak akan sampai kepada 

siswanya, apa yang diinginkan oleh guru belum tentu masuk dan diserap oleh 

siswanya dengan baik pula, oleh karna itu para guru harus melakukan evaluasi 

agar bisa melihat sampai di mana tingkat pemahaman dari seorang siswanya. 

Karna di sekolah anak tidak hanya mempelajari pengetahuan dan 

keterampilan, melainkan juga sikap, nilai-nilai dan norma-norma. Sebagian besar 

sikap dan nilai-nilai itu dipelajari secara informal melalui situasi formal di kelas 

dan di sekolah. Melalui contoh pribadi guru, isi cerita buku-buku bacaan, pelajaran 

sejarah dan geografi dan suasana anak mempelajari sikap, nilai-nilai, dan norma-

norma masyarakat.
112

 

B. Implikasi Pengembangan Sosial Siswa dan Keterkaitannya dengan Aspek 

Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik setelah Mengikuti Mata Pelajaran 

Pengembangan Diri di MA Hudatul Muna 2 Ponorogo  

Dengan menerapkan pengembangan sosial siswa  pada Mata Pelajaran 

Pengembangan Diri di MA Hudhatul Muna 2 Ponorogo, siswa menjadi: 

1. lebih berani, yang paling kecil adalah berani berkomunikasi dengan teman 

sebayanya akan tetapi tidak semuanya bisa berani. 
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2. Lebih kompak dalam menjalin kerjasama dengan teman sebayanya tetapi tidak 

semuanya. 

3. Lebih kreatif, ketika mendapatkan tugas untuk membuat atau merancang 

sesuatu. 

4. Lebih giat untuk mencari informasi pengetahuan terkait dengan tema 

pembelajaran. 

5. Lebih bisa menyelesaikan masalah, ini berarti tanggap akan masalah yang ada, 

mampu memecahkan masalah yang dialami. 

6. Lebih peduli dengan lingkungan yang ada disekitarnya. 

Intinya dengan menerapkan pengembangan sosial siswa dan keterkaitannya 

dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam mapel pengembangan diri, 

siswa mejadi lebih berani, lebih kompak, kreatif, lebih giat, bisa memecahkan 

masalah, serta lebih peduli lingkungan. 

Untuk keberanian terlihat kurang jika untuk MA dan yang dilihat siswa kelas 

X puta/putri, bukan hanya itu masih banyak siswa yang belum bisa bekerjasama 

dan kompak di dalam kelompoknya. Seperti yang kita tahu bahwa guru itu 

menginginkan yang terbaik untuk siswanya, maka sama dengan para guru di MA 

Hudatul Muna 2 Ponorogo ini yang menginginkan output yang baik dari para 

siswanya, yaitu baik disekolah, baik dimasyarakat, baik pula di dalam lingkungan 

keluarganya. 



 

 

Dunia yang luas akan menjadikan rumah bagi para siswa, jika mereka 

mampu berinteraksi dengan baik maka akan memenangkan kehidupan, tentu saja 

interaksi di awali dengan keberanian serta komunikasi yang baik. 

Dampak dari mata pelajaran pengembangan diri ini bukan hanya terlihat 

pada siswa yang sekolah pagi saja, tapi juga sekolah sore atau madin. Jika di 

sekolah pagi para siswa diajarkan keberanian untuk berbicara di depan umum, 

maka berlaku juga di sekolah sore atau madin, di madin para siswa putra diajarkan 

untuk berkhutbah pada hari jumat, dan yang putri terkadang diajak untuk mengisi 

iven-iven besar baik di lingkungan sekolah atau dalam perlombaan. 

Diantara siswa yang mudah diatur dan berprestasi ada juga siswa yang 

kurang dalam hal itu, terkadang seringkali ada siswa yang melanggar peraturan 

bahkan tidak masuk pelajaran, ataupun juga ada yang mengikuti proses 

pembelajaran tapi fikirannya tidak pada tempatnya, alias tidak fokus. Seperti yang 

terjadi di MA Hudatul Muna 2 Ponorogo ini, terkadang ada siswa yang tidak ikut 

dalam pelaksanaan pembelajaran, yang terlihat adalah pada saat mata pelajaran 

pengembangan diri, sering kali pada siswa putra. Karna pergaulan dan kepatuhan 

dari siswa putra memang sedikit berbeda dari siswa putri meskipun masih dalam 

koridor yang wajar. 

Bukan hanya pada saat pelaksanaan pembelajaran mereka melakukan 

pelanggaran tapi juga soal atribut, rata-rata siswa putra lebih berani untuk 

menentang peraturan dibandingkan dengan siswa putri. Baju yang kurang rapi, 

tidak pakai dasi atau peci, tidak pakai ikat pinggang, dan masih banyak lagi. Hal 



 

 

ini juga mempengaruhi terpenuhinya pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas, 

waktu habis jika harus terus menghukum para siswa yang melanggar peraturan. 

Ilmu yang disampaikan menjadi kurang maksimal, karna kekurangan waktu. 

Tetapi, walaupun demikian para guru tetaplah terus berusaha agar mereka menjadi 

pribadi muslim yang berakhlak yang berilmu. 

Terkadang terjadi kesalah fahaman antaran guru dan siswa, dikarenakan 

hubungan yang kurang baik antar guru dan siswa, guru yang kurang tegas kepada 

siswanya tidak memberikan efek jera atas apa yang telah dilakukannya. 

Dari setiap kegiatan yang di berikan oleh pihak sekolah ini lah siswa mampu 

untuk bersosialisasi, karna seperti yang kita tahu bahwa sosialisasi adalah 

hubungan interaktif yang dengannya seseorang mempelajari keperluan-keperluan 

sosial dan kultural, yang menjadikan seseorang sebagai anggota masyarakat.
113

 

Dengan itu maka hubungan guru dengan siswa, siswa dengan guru haruslah 

terjalin karna sekolah memegang peranan penting dalam sosialisasi anak-anak,ada 

empat cara yang dapat digunakan sekolah, yakni: 

1. Transmisi kebudayaan, termasuk norma-norma, nilai-nilai, dan informasi 

melalui pengajaran secara langsung, misalnya tentang falsafah negara, sifat-

sifat warga negara yang baik, struktur pemerintahan, sejarah bangsa, dan 

sebagainya. 
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2. Mengadakan kumpulan-kumpulan sosial seperti perkumpulan sekolah, 

pramuka, kelompok olahraga, dan sebagainya yang memberikan kesempatan 

kepada anak-anak untuk mempelajari dan mempraktikan berbagai keterampilan 

sosial. 

3. Memperkenalkan anak dengan tokoh-tokoh yang dapat dijadikan anak sebagai 

model yang dapat ditiru kelakuannya. Dalam hal ini guru-guru dan pemimpin 

sekolah memegang peranan yang penting. 

4. Menggunakan tindakan positif dan negatif untuk mengharuskan murid 

mengikuti kelakuan yang layak dalam bimbingan sosial. Yang termasuk 

tindakan positif ialah pujian, hadiah, dan sebagainya dan yang negatif 

hukuman, celaan, dan sebagainya.
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan data dan analisis data tentang Pengembangan Sosial 

Siswa melalui Mata Pelajaran Pengembangan Diri (Studi Kasus di Ma Hudatul 

Muna 2 Ponorogo), akhirnya penulis menyimpulkan bahwa: 

1. Di dalam Proses pengembangan sosial siswa yang sering dilakukan adalah 

dengan membimbing, motivasi, dan mengevaluasi. Bimbingan yang dilakukan 

guru secara langsung adalah dengan mengajak mereka untuk berani 

berinteraksi, motivasi yang diberikan guru kepada siswa dengan kalimat “kita 

semua adalah keluarga, tidak ada alasan untuk takut”, evaluasi yang secara 

langsung setelah pembelajaran, mengomentari dan membenarkan. 

2. Dengan menerapkan dengan menerapkan pengembangan sosial siswa dan 

keterkaitannya dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik  pada Mata 

Pelajaran Pengembangan Diri di MA Hudhatul Muna 2 Ponorogo, siswa 

menjadi: (a) lebih berani, yang paling kecil adalah berani berkomunikasi 

dengan teman sebayanya akan tetapi tidak semuanya bisa berani, (b) lebih 

kompak dalam menjalin kerjasama dengan teman sebayanya tetapi tidak 

semuanya, (c) lebih kreatif, ketika mendapatkan tugas untuk membuat atau 

merancang sesuatu, (d) lebih giat untuk mencari informasi pengetahuan terkait 

dengan tema pembelajaran, (e) lebih bisa menyelesaikan masalah, ini berarti 



 

 

tanggap akan masalah yang ada, mampu memecahkan masalah yang dialami, 

(f) lebih peduli dengan lingkungan yang ada disekitarnya. 

B. Saran 

Sebagai pertimbangan bagi pihak sekolah dan guru mata pelajaran 

pengembangan diri terkai dengan pengembangan sosial siswa melalui mata 

pelajaran pengembangan diri (studi kasus di MA Hudatul Muna 2 Ponorogo) 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi guru mata pelajaran dapat memberikan solusi terhadap pelaksanaan mata 

pelajaran pengembangan diri yang dirasa ada kekurangan pada saat 

pembelajaran yaitu terkait dengan fasilitas yang ada. Dan bagi siswa yang 

belum bisa kompak dan bekerjasama diharapkan mampu untuk kompak dan 

bekerjasama pada saat pelaksanaan, terutama pada siswa putra. 

2. Bagi sekolah diharapkan bisa memberikan lebih terhadap harapan para 

siswanya yaitu menginginkan bentuk kegiatan yang lebih beragam, agar 

pengembangan sosial siswa lebih terbentuk secara maksimal. 

3. Bagi siswa diharapkan memberikan output lulusan terbaik dalam akhlak, serta 

berani untuk berinteraksi dan berkomunikasi terhadap masyarakat luas, hal 

yang paling kecil adalah berinteraksi dengan teman sebayanya sendiri di 

kesehariannya di lingkungan sekolah. 
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