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ABSTRAK 

 

Pragiyantoro, Ariestianto Yogi. 2019 Pengembangan Sosial Skill Untuk 

Membentuk Kecerdasan Emosional Dalam Pembelajaran PAI di MTsN 6 

Bogem Sampung Ponorogo. Skirpsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah Pendidikan dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo.  

Kata Kunci : Pengembangan Sosial Skill, Membentuk Kecerdasan, dan 

Pembelajaran PAI. 

 Sosial Skill merupakan sebuah keterampilan sosial bagi seseorang atau 

anak untuk keberlangsungan dalam kemampuan hidupnya. Dalam hal ini, peneliti 

meneliti yang terkait perihal kemampuan anak dalam pembelajaran PAI di MTsN 

6 Bogem Sampung Ponorogo. Di samping itu, banyak siswa yang masih 

mempunyai masalah pergaulan dalam pertemanan, lemah dalam ketrampilan 

bercakap-cakap yang sepadan dengan usia. Salah satu anak masih ada yang 

bermasalah dalam mengungkapkan kebutuhan kepada orang lain dan tampaknya 

masih sulit memahami kebutuhan kepada orang lain. 

 Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan metode dalam 

mengembangkan sosial skill membentuk kecerdasan emosional dalam 

pembelajaran PAI di MTsN 6 Bogem Sampung Ponorogo dan (2) 

Mendeskripsikan faktor penunjang dan penghambat dalam pengembangan sosial 

skill untuk membentuk kecerdasan emosional dalam pembelajaran di MTsN 

Bogem Ponorogo.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

studi kasus. Lokasi penelitian di  Ponorogo. Teknik pengumpulan data dengan 

teknik analisis data menggunakan Milles Huberman dengan langkah-langkah 

meliputi penyajian data, reduksi data, dan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) metode yang digunakan 

dalam mengembangkan Sosial Skill dalam pembelajaran PAI di MTsN Bogem 

Ponorogo menggunakan pembiasaan seperti memberikan tugas praktik kepada 

siswa dan dipresentasikan di depan kelas bertujuan untuk melatih mental dalam 

bercakap-cakap sebagai bekal ketika berhadapan dengan siswa lain dan bapak ibu 

guru, dan (2) faktor penghambat dalam pengembangan sosial skill dalam 

pembelajaran PAI di MTsN Bogem Ponorogo antara lain kreatifitas guru dalam 

pembelajaran di kelas, sedangkan faktor penghambat dalam pengembangan sosial 

skill pada pembelajaran PAI di MTsN Bogem Sampung Ponorogo antara lain 

masih banyak sebagian anak masih merasa minder dan takut dalam berbicara di 

depan kelas, bercakap-cakap dengan guru, dan masih labilnya emosi anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah 

usaha mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual pada siswa agar 

mau belajar dengan kehendak sendiri. Melalui pembelajaran akan terjadi 

proses pengembangan moral keagamaan, aktivitas, dan kreativitas peserta 

didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Pembelajaran 

berbeda dengan mengajar yang pada prinsipnya menggambarkan aktivitas 

guru, sedangkan pembelajaran menggambarkan aktivitas peserta didik.
1
 

Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan 

pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan 

pembelajara PAI adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan 

peserta didik untuk mengenal, memahami menghayati, hinga mengimani, 

bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama islam.
2
 

Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 

mempunyai andil yang sangat besar untuk mencerdaskan anak bangsa. 

Karena madrasah didirikan untuk membina peserta didik yang memunyai 

latar belakang pendidikan agama islam yang jenjang sekolahnya dari 

                                                             
1
 Abuddin Nata, Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran(Jakarta: kencana,2009), 

85. 
2
 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam(Bandung:Alfabeta,2013), 108 
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madrsah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah dan jika bisa dilanjutkan 

keperguruan tinggi Islam. 

Masyarakat sekarang sadar bahwa madrasah merupakan kebutuhan 

pokok dalam mendapatkan ilmu yang berciri khas Islam dan mendapatkan 

kecakapan tentang ilmu agama dengan harapan dapat bermanfaat untuk 

kehidupan sehari-hari demi meraih kesuksesa hidup di hari yang akan 

datang.
3
 

Begitu juga Madrasah Tsanawiyah Negri 6 Bogem Sampung 

Ponorogo yang berusaha untuk memenuhi harapan dan kebutuhan 

masyarakat. Madrasah ini hidup di tengah-tengah masyarakat yang 

disesuaikan dengan kehidupan masyarakat. 

Sekolah merupakan salah satu lahan yang sesuai untuk 

mengembangkan kecerdasan emosional para peserta didik, sekaligus untuk 

memperbaiki kecacatan anak di bidang keterampilan emosional dan 

pergaulan. Karena praktis ketika anak masuk ke sekolah (setidaknya pada 

awalnya), disekolah anak dapat diberi pelajaran dasar untuk hidup yang 

barangkali belum pernah ia dapatkan dengan cara yang lain.
4
  

Dalam hal ini, kecerdasan emosional sangat dibutuhkan untuk 

mengatur kehidupan emosinya dengan inteligensi (to manage our 

emotional life with intelligence), menjaga keselarasan emosi dan 

pengungkapannya (the appropriatness of emotion and its expression) 

                                                             
3 Purwanto, Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah, 

(Skripsi,IAIN Purwokerto,2010), 3. 
4
 Daniel Goleman, Emotional Intelligence Kecerdasan Emosional mengapa EI lebih 

penting dari pada IQ (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998),  44. 
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melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, empati dan 

keterampilan sosial.
5
 

social skill merupakan kemampuan untuk berinteraksi dengan 

orang tua dalam konteks sosial dengan cara-cara khusus yang dapat 

diterima oleh lingkungan dan dapat mengungkapkan individu, dengan kata 

lain individu akan melakukan tindakan yang akan diterima dan meghindari 

perilaku yang akan ditolak oleh lingkungan.
6
  

Social skill meliputi keterampilan-keterampilan memeberikan 

pujian, mengeluh karena tidak setuju terhadap suatu hal, menolak 

permintaan orang lain, tukar pengalaman, menuntut hak pribadi, memberi 

saran kepada orang lain, pemecahan konflik atau masalah, behubungan 

atau bekerjasama dengan orang lain yang berlainan jenis kelamin, 

berhubungan dengan orang yang lebih tua dan lebih tinggi statusnya dan 

beberapa tingkah laku lain sesuai dengan keterampilan yang tidak dimiliki 

oleh klien.
7
  

Banyak anak yang mempunyai masalah dalam pergaulan, lemah 

dalam keterampilan bercakap-cakap yang sepadan dengan usia. Mereka 

bermasalah dalam mengungkapkan kebutuhannya kepada orang lain dan 

tampaknya sulit memahami kebutuhan dan keinginan orang lain. Hal ini 

didapat dengan observasi. Ada salah satu murid dari MTsN 6 Bogem 

                                                             
5
Lawrence. E. Shapiro, Mengajarkan Emosional Intelegenci Pada Anak (Jakarta : 

Gramedia Pustaka Utama,2003), 512.  
6
Elizabeth B. Hurlock , Psikologi Perkembangan(Jakarta: PT.Gelora Aksara 

Pratama,2004), 112.  
7
Larry Michelson and friends, Social Skill Assesment and Training With Children, Terj. 

Uma Sekaran (New York : Plenun Press, 1985), 46.  
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Sampung Ponorogo bahwasannya dalam proses belajar mengajar tidak 

berani mengungkapkan ide atau pendapat dalam kelas, bahkan untuk 

bertanya kepada guru juga merasa takut dan minder.
8
 

Masalah di atas yang penting untuk diteliti, karena dalam proses 

belajar mengajar terdapat interaksi antara guru dan murid, dan pada 

dasarnya hubungan antara guru dan murid sangat erat dan bersifat 

simbiosis mutualisme yaitu saling membutuhkan satu sama lain. Apabila 

dalam proses belajar kurang maksimal, tentu akan mempengaruhi mutu 

dan kualitas pendidikan tersebut. Untuk itu, peneliti ini mencari jawaban 

dari permasalahan tersebut. 

Dalam hal ini, untuk mengembangkan kecerdasaan emosional 

siswa tidak cukup untuk sampai di sini. Korelasi antara sosial skill dan 

akademik skill juga sangat dibutuhkan. Seperti penelitian terdahulu Meria 

Sastrina dengan judul ‘Studi Korelasi sosial skill dengan akademik skill 

siswa kelas XI pada mata pelajaran Aqidah Akhlaq di MAN Temboro 

Magetan tahun ajaran 2009-2010. 
9
 

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka judul penelitian 

ini adalah :”PENGEMBANGAN SOCIAL SKILL UNTUK 

MEMBENTUK KECERDASAN EMOSIONAL DALAM 

PEMBELAJARAN PAI DI MTSN 6 BOGEM SAMPUNG PONOROGO. 

 

                                                             
8
 Lihat Lampiran Observasi Nomor: 1/O/20-3/2018 

9
 Meria Sastrina, Studi Korelasi Social Skill Dengan Akademik Skill Siswa Kelas XI Pada 

Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MAN Temboro Magetan Tahun Ajaran 2009/2010, (STAIN 

PONOROGO, 2009). 
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B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah pengembangan Social Skill untuk 

membentuk kecerdasan emosional dalam pembelajaran PAI, yang 

meliputi pengertian social skill, kecerdasan emosional. Bentuk-bentuk 

pengembangan social skill dan hasil dari pengembangan social skill 

dalam membentuk kecerdasan emosional. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana bentuk-bentuk pengembangan social skill untuk  

membentuk kecerdasan emosional dalam pembelajaran PAI di MTsN 

6 Bogem Sampung Ponorogo? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengembangan social 

skill untuk membentuk kecerdasan emosional dalam pembelajaran 

PAI di MTsN 6 Bogem Sampung Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pengembangan social skill untuk 

membentuk kecerdasan emosional dalam pembelajaran PAI di MTsN 

6 Bogem Sampung Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengembangan 

social skill untuk membentuk kecerdasan emosional dalam 

pembelajaran PAI di MTsN 6 Bogem Sampung Ponorogo. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

Dari hasil penelitian ini akan diperoleh pengembangan social skill 

dari hasil pengembangan social skill untuk membentuk kecerdasan 

emosional dalam pemebelajaran Pendidikan Agama Islam di MTsN 6 

Bogem Sampung Ponorogo. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan diketahuinya hal-hal yang telah dirumuskan dalam 

penelitian tersebut, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi ; 

a. Pendidik, untuk lebih memberikan pembinaan dan mengarahkan 

anak-anak didik untuk membangun mental siswa agar memiliki 

social skiil. 

b. Peserta didik, akan lebih berani menyampaikan pendapat, ide dan 

gagasan kepada siapa saja, dengan bekal social skill  yang baik. 

c. Lembaga pendidikan, dapat meningkatkan social skill siswa, 

sehingga dapat membentuk kecerdasan emosional siswa dalam 

pembelajaran PAI di MTsN 6 Bogem Sampung Ponorogo. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab dan tiap bab 

saling berkaitan erat yang merupakan kesatuan yang utuh. Uraian 

sistematika pembahasan yang terkandung dalam masing-masing bab 

disusun sebagai berikut: 

Bab I Merupakan Pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai 

gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi 

keseluruhan proposal, yang meliputi latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II Merupakan Landasan Teori. Berisi landasan teori tentang 

Social skill, Kecerdasan emosional, Pembelajaran PAI dan 

telaah hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan 

pengajuan hipotesis. 

Bab III Merupakan metode penelitian. Bab ini Berisi tentang 

Pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, Lokasi 

penelitian, Data dan Sumber data, Prosedur pengumpulan 

data, Tehnik analisis data, Pengecekan keabsahan temuan, 

dan tahapan – tahapan penelitian.  

Bab IV Merupakan Temuan Peneliti. Bab ini mendiskripsikan 

tentang gambaran-gambaran umum tentang sejarah 

berdirinya MTsN 6 Bogem Sampung Ponorogo, visi, misi, 

serta letak geografis MTsN 6 Bogem Sampung Ponorogo. 
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Bab V Merupakan Analisis Data. Bab ini berisi analisis data 

tentang Pengembangan Social Skill untuk membentuk 

kecerdasan emosional dalam pembelajaran PAI di MTsN 6 

Bogem Sampung Ponorogo 

Bab VI Merupakan Bab Penutup. Bab ini berfungsi mempermudah 

para pembaca dalam mengambil inti dari skripsi ini, serta 

berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Selain menggunakan buku-buku yang relevan peneliti juga 

meneliti hasil penelitian terdahulu agar tidak terjadi persamaan. Adapun 

penelitian terdahulu yang membahas tentang social skill  dan kecerdasan 

emosinal, yaitu diantaranya : 

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Meria Sastrina yang 

berjudul studi korelasi social skill  dengan akademik skill siswa kelas XI 

pada mata pelajaran akidah akhlak di MAN Temboro Magetan tahun 

ajaran 2009/2010. Masalah yang dikaji peneliti adalah korelasi social skill 

dengan akademik skill. 
1
Sedangkan metode yang digunakan adalah studi 

peneliatan kuantitatif yaitu prosedur penelitian yang dihasilkan dengan 

angka-angka. Adapun hasil penelitiannya untuk mengembangkan social 

skill dan akademik skill di MAN Temboro Magetan. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ummi Muslihatin yang 

berjudul pengembangan kecerdasan emosional pada pesantren 

MU‟ALLIMAT MUHAMMADIYAH Yogyakarta. Masalah yang dikaji 

peneliti adalah cara untuk mengembangkan kecerdasan emosional di MU 

                                                             
1
 Meria Sastrina, Studi Korelasi Social Skill Dengan Akademik Skill Siswa Kelas XI Pada 

Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MAN Temboro Magetan Tahun Ajaran 2009/2010, (STAIN 

PONOROGO, 2009). 
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„ALLIMAT MUHAMMADIYAH Yogyakarta.
2
 Sedangkan metode yang 

digunakan adalah studi penelitian kualitatif.  

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rusmini yang berjudul 

pengembangan kecerdasan emosional dalam pendidikan agam islam. 

Masalah yang di kaji adalah konsep kecerdasan emosioanal dan 

pengembanganya.
3
. sedangkang metode yang digunakan adalah studi 

penelitian kualitatif. 

Dari pembahasan skripsi Meria Sastrina, Ummi Muslihatin 

dan Rusmini penelitian ini terdapat perbedaan tentang Ruang lingkup 

pembahasan atau permasalahan yang di teliti, yaitu : 

a. Meria Sastrina membahas tentang studi kolerasi yang mencakup 

pembahasan kolerasi sosial dan akademik skill dalam mata 

pelajaran aqidah serta kolerasi signifikan terhadap akademik skill 

siswa kelas XI di MAN Temboro Magetan tahun ajaran 

2009/2010. 

b. Ummi Muslihatin membahas tentang pengembangan kecerdasan 

emosioanl pada pesantren MU‟ALLIMAT MUHAMMADIYAH 

yogyakarta. 

c. Rusmini membahas tentang pengembangan kecerdasan emosional 

dalam pendidikan agama islam. 

                                                             
2
 Ummi Muslihatin, Pengembangan Kecerdasan Emosional Pada Pesantren MU 

ALIMAT MUHAMMADIYAH Yogyakarta, (UIN SUNAN KALI JAGA YOGYAKARTA, 2010). 
3
 Rusmini, Pengembangan Kecerdasan Emosional Dalam Pendidikan Agama Islam, 

(UIN SUNAN KALI JAGA, 2010). 
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d. Dalam penelitian skripsi ini membahas tentang pengembangan 

Social skill  dalam membentuk kecerdasan emosioanal dalam 

pembelajaran PAI di MTsN 6 Bogem Sampung Ponorogo. 

 

B. Kajian Teori 

1. Sosial Skill 

a. Pengertian social skill 

Keterampilan sosial (social skill)  adalah kemampuan untuk 

menciptakan hubungan sosial yang serasi dan memuaskan, 

penyesuaian terhadap lingkungan sosial dan memecahkan masalah 

sosial yang dihadapai serta mampu mengembangkan aspirasi dan 

menampilkan diri, dengan ciri saling menghargai, mandiri, 

mengetahui tujuan hidup, disiplin dan mampu membuat 

keputusan. Dimana didalamnya terkait dengan kemampuan 

menyesuaikan diri, berkomunikasi, berpartisipasi dalam 

kehidupan masyarakat atau sekitarnya karena berkembang rasa 

tanggung jawab, kepercayaan, mampu berfikir kritis dan 

memecahkan masalah atau menyikapi realita sosial 
4
 

Ketrampilan sosial merupakan bentuk perilaku, perbuatan 

dan sikap yang ditampilkan oleh individu ketika berinteraksi 

dengan orang lain dengan ketepatan sehingga memberikan 

                                                             
4  

Sjamsuddin dan Maryani, Pengembangan Program Pembelajaran IPS Untuk 

Meningkatkan Kompetensi Keterampilan Sosial (Jurnal Penelitian Vol.9 No. 1, 2008), 8. 
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kenyamanan bagi orang yang berada disekitarnya. Hal tersebut 

meliputi bentuk-bentuk perilaku anak, perbuatan maupun sikap 

anak dalam berinteraksi dengan teman atau orang lain. Seperti 

bekerjasama dalam bermain, berbicara sesame teman atau orang 

lain.
5
 

Ketrampilan sosial (social skill) sangat penting 

dikembangkan sejak usia dini, dimulai saat anak masih berada 

dilingkungan keluarga dilanjutkan ketika anak memasuki lembaga 

pendidikan prasekolah. Pengembangan social skill bertujuan agar 

anak mampu mengungkapkan pikiran melalui interaksi verbal 

maupun non verbal yang sederhana secara tepat dan mampu 

berinteraksi dan berbicara secara efektif. 

Pendidikan social skill pada anak adalah pendidikan akhlak 

mulia yang ditanamkan sejak anak usia dini. Merupakan 

kecerdasan emosional yang terlatih dan membentuk kecakapan 

khusus yang didukung oleh perasaaan, kesadaran, dan perilaku 

moral. Akhlak atau karakter ini cenderung menetap, dan berbeda 

anatara individu satu dengan yang lain.
6
  

Secara garis besar kemampuan seseorang dalam 

berhubungan sosial dapat dikategorikan dalam dua kelompok, 

yaitu yang dapat dikategorikan sebagai individu-individu yang 

trampil atau pandai bergaul dan sebaliknya yaitu individu-individu 

                                                             
5
 Yulia Siska, “Penerapan Metode bermain Peran (Role Playing) Dalam Meningkatkan 

Ketrampilan Sosial dan Ketrampilan Berbicara Anak Usia Dini,”Edisi Khusus, 11(Agustus2011), 7 
6
 Kasmadi, Membangun Soft Skill Anak-anak Hebat (Bandung:Alfabeta,2013), 121. 
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yang mengalami kesulitan bergaul. Individu yang pandai bergaul 

biasanya dapat mengatasi berbagai persoalan didalam pergaulan. 

Meraka tidak mengalami kesulitan untuk membina hubungan 

dengan teman baru, berkomunikasi secara efektif dengan orang 

lain, terlibat dalam pembicaraan yang menyenangkan, dan dapat 

mengakhiri pembicaraan tanpa mengecewakan atau menyakiti 

orang lain. Dalam pertemuan formal, mereka dapat 

mengemukakan pendapat, memberi penghargaan atau dukungan 

terhadap pendapat orang lain, dan mereka dapat juga 

mengemukakan kritik tanpa menyakiti orang lain. Sebaliknya, 

orang yag sulit bergaul merasa kesulitan untuk memulai 

pembicaraan, terutama dengan orang-orang yang belum dikenal, 

mereka merasa canggung dan tidak dapat terlibat dalam 

pembicaraan yang menyenangkan. Dalam hubungan formal, 

meraka kurang atau bahkan tidak berani mengemukakan 

pendapat, pujian, keluhan dan sebagainya. 

Social skill merupakan keterampilam-keterampilan 

memberikan pujian, mengeluh karena tidak setuju terhadap suatu 

hal, menolak permintaan orang lain, tukar pengalaman, menuntut 

hak pribadi, memberikan saran kepada orang lain, pemecah 

konflik atau masalah, berhubungan atau bekerjasama dengan 

orang lain yang berlainan jenis kelamin, berhubungan dengan 

oang yang lebih tua dan lebih tinggi statusnya, dan beberapa 



14 
 

 
 

tingkah laku lain sesuai dengan keterampilan yang tidak dimiliki 

oleh klien.
7
 Social skill ini diberikan berdasarkan tingkah laku apa 

saja yang akan diubah dari individu yang bersangkutan. 

Keberanian memberikan tanggapan atas keadaan yang ada 

dihadapannya yang berhubungan dengan pihak lain merupakan 

wujud kemampuan bersosialisasi, sehinga setiap berada ditengah-

tengah kerumunan atau bergaul tidak pasif saja, melainkan 

mampu mengimbangi komunikasi pihak lain atau temannya. 

Tingkat kesulitan bergaul ini sangat bervariasi, mulai dari 

kesulitan bergaul situasional, dimana penderita mengalami 

kesulitan untuk bergaul di situasi-situasi tertentu saja, sampai ke 

tingkat kesulitan bergaul yang disebabkan oleh gangguan mental 

kronik. Oleh karena itu teknik yang di gunakan dalam membantu 

penderita kesulitan bergaul ini juga berbeda-beda. 

Keterampilan sosial berasal dari kata trampil dan sosial. 

Kata keterampilan berasal dari „trampil‟ digunakan disini karena 

didalamnya terkandung suatu proses belajar, dari tidak trampil 

menjadi trampil. Kata sosial digunakan karena pelatihan ini 

bertujuan untuk mengajarkan suatu kemampuan berinteraksi 

dengan orang lain.
8
 Dengan demikian harus banyak dilakukan 

pelatihan keterampilan sosial maksudanya adalah pelatihan yang 

                                                             
7
Larry Michelson and friends, Social Skill Assesment and Training With Children, Terj. 

Uma Sekaran (New York : Plenun Press, 1985), 46. 
8
 Neila Ramdhani, Standardisasi Skala Tingkah Laku Sosial (Laporan Penelitian Fakultas 

Psikologi UGM Yogyakarta,1991), 112. 
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bertujuan untuk mengajarkan kemampuan berinteraksi dengan 

orang lain kepada individu-individu yang tidak trampil menjadi 

trampil berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, baik dalam 

hubungan formal maupun informal. 

 

b. Macam-macam social skill 

1) Social Scaning 

Pemahaman terhadap social scanning memang sangat 

penting untuk mengetahui apa saja kegiatan siswa dalam 

melaksanakan ketrampilan sosial. Menurut pendapat dapat 

disampaikan bahwa: Social Scanning adalah kemampuan untuk 

secara aktif mengamati dan memahami pesan verbal maupun 

non verbal dari orang lain. Social Scanning bukan hanya 

kemampuan apa yang dikatakan oleh orang lain secara aktif 

tetapi juga kemampuan untuk memahami penekanan dan arti 

tersirat dalam pesan tersebut.
9
 

Dengan demikian kemampuan social scanning 

merupakan suatu kemampuan yang dibutuhkan siswa dalam 

melaksanakan kegiatan memahami dan mengamati pesan yang 

diterima dari pihak lain baik secara verbal maupun non verbal. 

 

                                                             
9
Ibid, hal. 114  
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2) Social Presentation 

Sosial Presentation adalah suatu bentuk kemampuan 

siswa dalam menyampaikan pesan kepada pihak lain baik 

secara verbal maupun non verbal. Lebih spesifiknya, seseorang 

dengan kemampuan social presentation yang tinggi akan 

mampu menyampaikan pesan verbal dan non verbal sesuai 

dengan aturan dan norma sosial.
10

 

Kemampuan siswa dalam kegiatan penyampaian pesan 

membutuhkan kemampuan yang dimiliki siswa sejak usia dini 

harus sudah ada. Sebab kalau hanya bentukan sekolah saja 

sangat kecil kemungkinannya. Oleh karena itu orang tua 

dirumah harus membantu jalannya pendidikan anak agar 

berkemampuan social presentation . 

3) Social flexibility 

Yaitu suatu kemampuan seseorang yang dibutuhkan 

untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan perubahan 

lingkungan, keahliannya itulah yang dinamakan dengan 

sebutan social flexibility. Untuk mencapai interaksi social yang 

efektif yang memiliki kemampuan untuk dapat fleksibel dalam 

perubahan lingkungan adalah penting.
11

 

                                                             
10

    
11

 Ibid., hal.117. 
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Dengan demikian kemampuan siswa dalam 

menyesuaikan perilakunya dengan lingkungan sekitarnya 

adalah suatu yang penting apalagi memahami segala sesuatu 

yang terjadi di masyarakat sekolah maupun masyarakat 

disekitar rumah. 

c. Manfaat social skill 

Pelatihan ketrampilan sosial diberikan kepada individu 

yang mengalami kelemahan dalam beberapa ketrampilan sosial 

ketrampilan sosial yang sering dikeluhkan individu antara lain 

tidak mampu melakukan komunikasi dengan baik, tidak memiliki 

ketrampilan sosial, baik secara implisit maupun eksplisit. Oleh 

karena itu Michelson dkk mengemukakan bahwa pelatihan 

ketrampilan sosial dirancang untuk meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi dan ketrampilan sosial individu. 

Seperti yang dikemukakan Michelson Dkk Ketrampilan 

sosial meliputi ketrampilan-ketrampilan memberikan pujian, 

mengeluh karena tidak setuju terhadap sesuatu hal, menolak 

permintaan orang lain, tukar pengalaman, menuntut hak pribadi, 

memberi saran kepada orang lain, pemecahan konflik atau 

masalah, berhubungan atau bekerja sama dengan orang lain yang 

berlainan jenis kelamin, berhubungan dengan orang yang lebih tua 

dan lebih tinggi statusnya, dan beberapa tingkah laku lain sesuai 

dengan ketrampilan vang tidak dimiliki oleh klien. Pelatihan 
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ketrampilan sosial ini diberikan berdasarkan tingkah laku apa saja 

yang akan diubah dari individu yang bersangkutan. 

 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan social skill 

terdapat 8 aspek yangmempengaruhi keterampilan 

sosial dalam kehidupan remaja, yaitu : 

1) Keluarga 

Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi anak 

dalam mendapatkan pendidikan. Kepuasan psikis yang 

diperoleh anak dalam keluarga akan sangat menentukan 

bagaimana ia akan bereaksi terhadap lingkungan. Anak-anak 

yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis (broken 

home) di mana anak tidak mendapatkan kepuasan psikis yang 

cukup maka anak akan sulit mengembangkan ketrampilan 

sosialnya. 

2) Lingkungan 

Sejak dini anak-anak harus sudah diperkenalkan dengan 

lingkungan. Lingkungan dalam batasan ini meliputi lingkungan 

fisik (rumah,pekarangan) dan lingkungan sosial (tetangga). 

Lingkungan juga meliputi lingkungan keluarga (keluarga 

primer dan sekunder), lingkungan sekolah dan lingkungan 

masyarakat luas. Dengan pengenalan lingkungan maka 

sejakdini anak sudah mengetahui bahwa dia memiliki 
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lingkungan sosial yangluas, tidak hanya terdiri dari orang tua, 

saudara, atau kakek dan nenek saja. 

3) Kepribadian 

Secara umum penampilan sering diindentikkan dengan 

manifestasi dari kepribadian seseorang, namun sebenarnya 

tidak. Karena apa yang tampil tidak selalu menggambarkan 

pribadi yang sebenarnya (bukan aku yang sebenarnya). Dalam 

hal ini amatlah penting bagi remaja untuk tidak menila 

iseseorang berdasarkan penampilan semata, sehingga orang 

yang memilikipenampilan tidak menarik cenderung 

dikucilkan.
12

 

 

2. Kecerdasan Emosional 

a. Pengertian Kecerdasan Emosional 

Menurut kamus lengkap psikologi dijelaskan bahwa 

kecerdasan atau intelegensi adalah kemampuan menghadapi dan 

menyesuaikan diri terhadap situasi baru cepat dan efektif.
13

 

William Strem mengemukakan batasan sebagaimana 

dikutip dari Ahmad Mudzakir dan Joko Sutrisno sebagai berikut; 

intelegensi atau kecerdasan adalah kesanggupan untuk 

                                                             
12

 Neila Ramdhani, Pelatihan keterampilan sosial untuk terapi kesulitan bergaul, Jurnal 

Psikologi(2007) 3. 
13

 JP.Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi(Jakarta:Rajawali Press,1999), 253. 
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menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru, dengan menggunakan 

alat-alat berfikir yang sesuai dengan tujuannya.
14

 

Sedangkan kata “emosi” berasal dari bahasa latin yaitu 

emovere yang berarti bergerak menjauh. Arti kata ini menyiarkan 

bahwa kecenderungan untuk bertindak merupakan hak mutlak dan 

emosi.
15

 

Banyak definisi mengenai emosi yang dikemukakan oleh 

para ahli. Menurut Daniel Goleman, sebagaimana dikutip oleh 

M.Ali dan M.Asrori emosi merujuk pada suatu perasaan dan 

fikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dan 

serangkaian kecenderungan untuk bertindak.
16

 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa emosi 

adalah suatu perasaan (efek) yang mendorong untuk merespon 

atau bertingkah laku terhadap stimulus (perasaan) baik yang 

berasal dari dalam maupun dari luar dirinya. 

Istilah kecerdasan emosional kali pertama dilontarkan pada 

tahun 1990 oleh dua orang psikolog bernama Peter Salovey dari 

Havard University dan Jhon Mayer dari University of New 

                                                             
14

 Ahmad Mudzakir & Joko Sutrisno, Psikologi Pendidikan (Bandung:Pustaka 

Setia,1997), 134. 
15

 Cepi Triatna dan Risma Kharisma, EQ Power: Panduan meningkatkan Kecerdasan 

Emosional (Bandung:CV Citra Praya,2008), 3. 
16

 Muhammad Ali & M.Asrori, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta didik (Jakarta: 

PT Bumi Aksara,2009), 62. 
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Hampshire (sapiro) untuk menerangkan kualitas-kualitas 

emosional yang tampaknya penting bagi keberhasilan seseorang.
17

 

Kecerdasan Emosional secara sederhana adalah kepekaan 

mengenai dan mengelola perasaan sendiri dan orang lain. Dan 

kepekaan dalam mengelola perasaan-perasaan ini kemudian 

menjadi kerangka dalam berperilaku, bersosialisasi atau 

mengambil keputusan yang tepat.
18

 

Davis dan rekan-rekannya sebagaimana dikutip dari 

E.Waruwu menjelaskan bahwa intelegensi emosi adalah 

kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi dirinya sendiri 

dan orang lain, membedakan satu emosi dengan lainnya dan 

menggunakan informasi tersebut untuk menentukan proses 

berfikir.
19

 

Kecerdasan Emosional menekankan pada kemampuan 

mengontrol diri dari hambatan-hambatan emosional yang negatif. 

Hambatan emosional negatif merupakan sisi kejiwaan manusia 

yang mempunyai kecenderungan memiliki reaksi tidak baik 

terhadap sesuatu hal. Hambatan emosional negatif ini terlihat dari 

perilaku temperamen, khianat, ceroboh, kolot atau kaku, minder 

dan pesimis. Maka fokus Self Regulation adalah mengetahui 

                                                             
17

 Ibid, 5 
18

 Dani Ronie M, The power of Emotional and Adversity Quotient for Teachers (Jakarta: 

Hikmah, 2006), 95. 

19
 E. Waruwu, Mendidik Kecerdasan:Pedoman Bagi Orang Tua Dan Guru 

(Jakarta:Pustaka Populer, 2003), 27. 
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secara tepat sebab munculnya emosi tertentu, mengelolanya 

secara akurat dan bijak agar tetap dapat berfikir jernih dan 

berfokus. 

Dalam bukunya, Ari Ginanjar menjelaskan tentang 

pengertian kecerdasan emosional (EQ) yang mengutip pendapat 

Robert K. Cooper Phd. yang mengatakan bahwa kecerdasan emosi 

“hati mengaktifkan nilai- nilai kita yang paling dalam 

mengubahnya dari sesuatu yang kita pikirkan menjadi sesuatu 

yang kita jalani.
20

  

Dengan demikian kecerdasan emosi merujuk kepada suatu 

kemampuan untuk memahami diri masing-masing dan perasaan 

orang lain, kemampuan untuk memotivasi dirinya sendiri dan 

menata dengan baik emosi-emosi yang muncul dalam dirinya dan 

dalam berhubungan dengan orang lain.
21

 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengertian pengaturan diri ialah kemampuan mengontrol diri dan 

menangani emosi sedemikian rupa, serta mampu mengelola 

impuls dan perasaan yang menekan dari hambatan-hambatan 

emosional yang negatif, sehingga berdampak terhadap 

pelaksanaan tugas. 

 

                                                             
20

 Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosional 

danSpiritual(ESQ), (Jakarta:Arga Wijaya Persada, 2001), hlm. 25. 
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b. Unsur-Unsur Kecerdasan Emosioanal 

Goleman, sebagaimana yang dikutip oleh hamzah B.Uno 

mengelompokkan kecerdasan emosi kedalam dua kelompok yaitu 

kecerdasan pribadi dan kecakapan sosial. Kecerdasan emosi yang 

berkaitan dengan kecakapan pribadi meliputi: kesadaran diri, 

pengaturan diri, dan motivasi. Sementara, kecerdasan yang 

berkaitan dengan kecakapan sosial meliputi empati dan 

ketrampilan sosial. 

1) Kesadaran diri; mengetahui apa yang dirasakan pada suatu saat 

dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan 

diri sendiri, memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan 

diri dan kepercayaan diri yang kuat. Kesadaran diri meliputi 

kemampuan (a) kesadaran emosi (b) penilaian diri secara teliti 

(c) percaya diri. 

2) Pengaturan diri, menangani emosi sedemikian rupa sehingga 

berdampak positif kepada pelaksanaan tugas, peka terhadap 

kata hati dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapai 

satu gagasan, mampu pulih kembali dari tekanan emosi. 

Pengaturan diri meliputi: (a)kendali diri (b)sifat dapat 

dipercaya (c)kewaspadaan (d)adabtabilitas (5)inovasi. 

3) Motivasi, menggunakan hasrat yang paling dalam untuk 

menggerakkan dan menuntut dan menuntut manusia menuju 

sasaran, membantu manusia menagmbil inisiatif dan bertindak 
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secara efektif serta untuk bertahan menghadapi kegagalan dan 

frustasi. Motivasi meliputi (a)dorongan berprestasi 

(b)komitmen (c)inisiatif dan (4)optimisme. 

4) Empati, merasakan yang dirasakan oleh orang lain, mampu 

memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling 

percaya, dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam 

orang. Empati ini meliputi (a)memahami orang lain 

(b)orientasi pelayanan (c)mengembangakan orang lain 

(d)mengatasi keragaman (e)kesadaran politis. 

5) Ketrampilan sosia, menangani emosi dengan baik ketika 

berhubungan dengan orang lain dengan cermat membaca 

situasi dan jaringan sosial, berinteraksi lancar menggunakan 

kemampuan ini untuk mempengaruhi dan memimpin, 

berusyawarah dan menyelesaikan perselisihan dan untuk 

bekerjasama dan bekerja dalam tim. Ketreampilan sosial 

meliputi (1)pengaruh (2)komunikasi (3)kepemimpinan 

(4)katalisator perubahan (5)manajemen konflik (6)pengikat 

jaringan (7)kolaborasi dan kooperasi (8)kemampuan tim.
22

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosional 

1) Faktor Internal 

Faktor internal adalah apa yang ada dalam diri invidu yang 

mempengaruhi kecerdasan emosional. Faktor internal ini 
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memiliki dua sumber, yaitu segi jasmani dan segi psikologis. 

Segi jasmani adalah faktor fisik dan kesehatan individu, 

apabila fisik dan kesehatan seseorang terganggu dapat 

memungkinkan memengaruhi proses kecerdasan emosional. 

Segi psikologis mencakup di dalamnya pengalam, perasaan, 

kemampuan berfikir, dan motivasi. 

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah stimulus dan lingkungan dimana 

kecerdasan emosional berlangsung. Faktor eksternal meliputi: 

a. Stimulus itu sendiri. kejenuhan stimulus merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang 

dalam memperlakukan kecerdasan emosional tanpa 

distoris. 

b. Lingkungan atau situasi khususnya yang melatarbelakangi 

proses kecerdasan emosional. Obyek lingkungan yang 

melatarbelakangi merupakan kebulatan yang sangat sulit 

dipisahkan.
23

 

 

d. Pentingnya Kecerdasan Emosioanal Bagi Siswa 

Kecerdasan Emosioanal berpengaruh terhadap kesuksesan 

seseorang pada masa yang akan datang yang nantinya akan 

berpengaruh pada prestasi belajar dan pekerjaan orang tersebut. 
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Hal ini harus menjadi kebiasaan sejak kecil sehingga kecerdasan 

emosional juga harus diberikan sejak dini yang pada masa itu 

anak mulai mengenal tantangan dunia luar hidupnya, yaitu pada 

masa balita. Kecerdasan tersebut tidak hanya dibutuhkan dalam 

proses belajar dibangku sekolah atau kehidupan rumah tangga , 

tetapi dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas sampai ke 

jenjang kerja. 

Proses belajar mengajar yang ada di sekolah adalah proses 

yang sifatnya menyeluruh. Banyak orang yang berpendapat bahwa 

untuk meraih prestasi yang tinggi dalam belajar, seseorang harus 

memiliki Intelligence Quontiet (IQ) yang tinggi. Sedangkan 

menurut Goleman, kecerdasan intelektual (IQ) hanya 

menyumbang 20% bagi kesuksesan, sedangkan 80% adalah faktor 

kekuatan-kekuatan lain, diantaranya adalah kecerdasan emosional 

atau Emotional Quotien (EQ), yakni kemampuan memotivasi diri, 

mengatasi frustasi, mengontrol desakan hati, mengatur suasan hati 

(mood), berempati, serta kemampuan bekerjasama.
24

 

 

3. Pembelajaran PAI 

a. Pengertian Pembelajaran PAI 

Menurut Armai Arief menyatakan: pendidikan agam islam 

yaitu sebuah prose yang dilakukan untuk  menciptakan manusia-
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manusia seutuhnya: beriman dan bertakwa kepada tuhan serta 

mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah dimuka 

bumi, yang berdasarkan kepada ajaran alqur‟an dan sunnah, maka 

tujuan dalam konteks ini berarti terciptanya insane-insan kamil 

setelah proses pendidikan berakhir.
25

 

Dalam buku lan Samsul Nizar menjelaskan tentang 

pendidika agama islam itu paling tidak harus mengandung empat 

unsure yang kemudian dijadikan sebagai struktur kebudayaan 

suatu bangsa, yaitu : 

1) Unsur etika (moral) untuk membentuk ikatan-ikatan sosial. 

2) Unsur estetika untuk membentk citarasa umum. 

3) Logika terapan untuk menentukan bentuk-bentuk aktivitas 

umum 

4) Teknologi terapan yang sesuai dengan semua jenis yang ada 

dalam ragam masyarakat atau industry. 

Merujuk pada batasan diatas, maka praktek pendidikan 

islam merupakan penjabaran keempat unsur tersebut, pendidikan 

islam yang seyogyanya menjadi sarana pembentukan situasi 

“berpengetahuan” dan berakhalak mulia.
26

 

                                                             
25

Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta:Ciputat 
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Mahmud Yunus menjelaskan tentang pendidikan agam 

islam terdiri dari empat unsur : 

1). Pendidikan keagamaan, yaitu hendaklah membaca dengan nama 

Allah semata-mata jangan dipersekutukan dengan nama 

berhala, karena tuhan itu maha besar dan maha pemurah: 

sebab itu hendaklah dienyahkan berhala itu sejauh-jauhnya. 

2). Pendidikan „akliyah dan ilmiyah, yaitu mempelajari kejadian 

manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta. 

Alam akan mengajarkan demikian itu kepada orang-orang 

yang mau menyelidiki dan membahasnya, sedangkan mereka 

dahulu belum mengetahuinya. Untuk mempelajari hal-hal itu 

haruslah dengan banyak membaca dan menyelidiki serta 

memakai pena untuk mencatat. 

3). Pendidikan akhlak dan budi pekerti, yaitu si pendidik hendaklah 

suka mengajar tanpa mengharapkan balasan dari orang yang 

menerima pemberian itu, melainkan karena allah semata-mata 

dan megharapkan kaeridaan-nya.  

4). Pendidikan jasmani (kesehatan), yaitu mementingkan 

kebersihan , bersih pakaian, bersih badan dan bersih tempat 

kediaman. Terutama bagi pendidik harus bersih pakain, suci 



29 
 

 
 

hati dan budi pekertinya, supaya menjadi contoh dan tiru 

teladan bagi anak-anak didiknya.
27

 

 

Basyirudin usman menjelaskan tentang pendidikan agama 

diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk membentuk 

manusia agamis dengan menanamkan aqidah keimanan, amaliah 

dan budi pekerti atau akhlak yang terpuji untuk menjadi manusia 

yang taqwa kepada Allah swt.
28

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

agama islam itu merupakan suatu kegiatan pembelejaran yang 

dilaksanakan dengan bertujuan untuk membentuk manusia 

seutuhnya, yaitu berakhlak, berbudi pekerti luhur, berguna bagi 

nusa, bangsa, agama serta berbakti kepada orang tua. 

 

b. Tujuan Pembelajaran PAI 

Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah membentuk jiwa 

dan perilaku siswa memahami akan agama islam secara 

mendalam. Sehingga aktivitas kesehariannya akan selalu 

berpedoman pada syariat agama islam. Karena agama islam dalam 

kehidupan manusia menjadi sangat penting dan perlu untuk 
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memberikan arah dan tujuan hidup sebagaimana yang digariskan 

dalam alqur‟an dan al hadits. 

Agama islam adalah agama terakhi dank arena itu 

merupakan agama yang paling lengkap. Dengan datangnya agama 

ini, maka agama-agama sebelumnya dihapuskan. Sebab dengan 

datangnya suatu aturan yang lengkap, maka tidaklah diperlukan 

lagi aturan yang tidak lengkap. Islam merupakan pintu gerbang 

keselamatan dan kebahagiaan abadi untuk umat manusi di dunia 

agar masyarakat manusia meninggalkan masa-masa 

ketidakmatangan dan kekurangan mampuan pemikiran mereka, 

mempersiapkan diri untuk mencapai kemanusiaan mereka yang 

penuh, dan menumbuhkan kesadaran untuk menerima ajaran-

ajaran spiritual yang luhur, serta melaksanakan dalam praktik.
29

 

 

c. Metode Pembelajaran PAI 

Pembahasan tentang metode pembelajaran maka menurut 

Ahmad Sabri menyatakan: metode pembelajaran adalah cara-cara 

atau teknik penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh 

guru pada saat menyajikan bahan pelajaran baik secara individual 

atau secara kelompok.
30
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Berkenaan dengan metode pembelajaran, maka dalam 

kesempatan ini Armai Arief menjelaskan tentang metode secara 

etimologi, istilah metode berasal dari bahasa Yunani “metodos”. 

Kata ini berasal dari dua suku kata yaitu “metha” yang berarti 

melalui atau  melewati dan “hodos” yang berarti jalan atau cara. 

Metode berarti suatu jalan yang harus dilalui untuk mencapai 

suatu tujuan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan metodologi 

pembelajaran pendidikan agam islam adalah cara yang dapat di 

tempuh untuk memudahkan pencapaian tujuan pendidikan islam.
31

 

Dengan demikian dari beberapa pendapat diatas dapat di 

sampaikan bahwa metode pembelajaran PAI merupakan suatu 

cara atau metode yang dilakukan guru untuk  menyampaikan 

materi pelajaran pendidikan agama islam. Kemudian bagaimana 

cara-cara yang akan dite,puh tergantu materi yang akan 

disampaikan dan juga akan tergantung pada lokasi dimana 

pendidkan tersebut akan dilaksanakan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penuliti menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penilitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena yang di alami oleh subjek penelitian. Dalam ha ini jenis 

penelitian yang di gunakan penelitian lapangan adalah studi kasus yaitu 

uraian dan penjelasan komperhensif mengenai berbagai aspek seorang 

individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program 

atau suatu  situasi sosial. Peneliti studi kasus berupaya menelaah 

sebanyak mungkin data mengenai subjek yang di teliti.
1
 

Jenis penelitian studi kasus di gunakan karena dapat meniliti terkait 

tentang upaya mengembangkan social skill untuk membentuk kecerdasan 

emosioanal dalam pembelajaran PAI di MTsN 6 Bogem Sampung 

Ponorogo 

 

2. Kehadiaran Peneliti 

Ciri khas dari penelitian kualitatif adalah tidak dapat dipisah dari 

pengamtan berperan serta, sebab peranan penelitian yang menentukan 

keseluruhan skenarionya.
2
 Untuk itu pada penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagai aktor yang merupakan instrument kunci dimaksudkan 

                                                             
1
 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya.2003), 201. 
2
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2002), 3. 
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sebagai pewawancara, observer, pengumpul data, penganalisis data 

sekaligus pelapor hasil penelitian. 

 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di MTsN 6 Bogem Sampung Ponorogo. 

Menurut pengamatan penulis, MTsN 6 Bogem Sampung Ponorogo adalah 

salah satu lembaga pendidikan negeri yang berbasis keagamaan. 

Siswanya memiliki latar belakang pendidikan yang bermacam-macam. 

Agama islam adalah agama mayoritas siswa, sehinga suasana hidup 

islami sangat terlihat dilingkungan masyarakat. 

 

4. Data dan Sumber Data 

Menurut Lofland, sumber data utama penelitian kualitatif ialah 

kata-kata dan tindakan. Selebihnya data tambahan seperti data lain-lain. 

Berkaitan dngan hal itu, pada bagian jenis ini datanya di bagi dalam kata-

kata, tindakan, sumber data tertulis dan foto.
3
 

a. Kata-kata dan tindakan 

Orang-orang diamati atau di wawancarai merupakan sumber data 

utama, seperti kepala sekolah, guru, dan siswa. Data yang dicari 

adalah data umum dan data khusus mengenai MTsN 6 Bogem 

Sampung Ponorogo. 

 

                                                             
3 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 63. 
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b. Sumber tertulis 

Dilihat dari sumber  data, bahan tambahan yang berasal dari sumber 

tertulis dapat di bagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari 

arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Sumber tertulis untuk 

memenuhi data berasal dari beberapa sumber buku serta dokumen 

pribadi dan dokumen resmi yang diperoleh dari lembaga sekolah 

MTsN 6 Bogem Sampung Ponorogo. 

Sedangkan sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah 

kata – kata dan tindakan, adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Bapak/ibu guru MTsN 6 Bogem Sampung Ponorogo 

2. Siswa MTsN Bogem Sampung Ponorogo 

3. Pimpinan dan Staf MTsn 6 Bogem Sampung Ponorogo 

 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Metode penelitian kualitatif menggunakan empat teknik utama 

dalam penyelidikannya, yaitu participant observation: in depth interview, 

dokumentasi, dan triangulasi. Sementara itu Nasution menjelaskan bahwa 

dengan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan 

observasiatau wawancara. Kemudian, ia juga tidak menggunakan tes atau 

angket karena dengan demikian akan mengambil jarak dengan sumber 
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data. Semua itu pada hakikatnya ditujukan, yaitu untuk mengutamakan 

diperolehnya data langsung atau first hand.
4
 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari 

seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertenyaan, 

berdasrkan tujuan tertentu.
5
 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si 

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden 

dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan 

wawancara).
6
 

Pada kesempatan kali ini peneliti akan mewawancarai tentang 

bagaimana pengembangan social skill dalam membentuk kecerdasan 

emosional dalam pembelajaran PAI di MTsN 6 Bogem Sampun. 

Adapun nara sumber yang akan di wawancarai di antaranya : 

a. Guru mata pelajaran PAI MTsN 6 Bogem Sampung 

b. Pimpinan dan Staf MTsN 6 Bogem Sampun 

c. Siswa MTsN 6 Bogem Sampung 

                                                             
4
Andi Prastowo, Metode penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian 

(Depok: AR-RUZZ MEDIA,2014), 42.  
5
Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi 

dan Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA,2003), 180.  
6
 Moh Nasir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia,2013), 197. 
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2. Teknik Observasi 

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. 

Observasi langsung dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau 

berlangsunya atau peristiwa, sehingga observer berada bersama obyek 

yang diselidikinya. Sedang observasi tidak langsung adalah 

pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu 

peristiwa yang akan diselidiki.
7
 

Dalam tehnik observasi peneliti dapat mengetahui masalah 

pengembangan social skill untuk membentuk kecerdasan emosional 

dalam  pembelajaran PAI di MTsN 6 Bogem Sampung Ponorogo 

3. Teknik Dokumentasi 

Guba dan Linclon mendefinisikan dokumen dan record adalah 

sebagai berikut: record adalah setiap pernyataan tertulisyang di susun 

oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu 

peristiwa atau menyajikan akunting, dan dokumen adalah setiap 

bahan tertulis maupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan 

karena adanya permintaan seorang penyidik. Apabila dilihat dari 

sumbernya, data dokumentasi bisadibedakan menjadi beberapa jenis 

yaitu; catatan resmi, dokumen-dokumen ekspresif, laporan media 

massa.
8
 

                                                             
7
 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: GAJAH MADA 

UNIVERSITY PRESS, 2007), 106. 
8
 Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 
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Peneliti mengambil tehnik dokumentasi untuk mendapatkan 

dokumen yang ada di MTsN 6 Bogem Sampung Ponorogo baik 

dokumen umum maupun khusus. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data diartikan sebagai upaya mengelola data menjadi 

informasi sehingga karakter atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan 

mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang 

berkaitan dengan kegiatan penelitian. Dengan demikian, teknik analisis 

data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data 

dengan mudah, tujuan mengelola data tersebut menjadi informasi sehingga 

karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah memahami dan 

bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan 

kegiatan penelitian baik berkaitan dengan deskripsi data, membuat induksi 

atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi (parameter) 

berdasarkan data yang diperoleh dari sampel.
9
 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan 

analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang di 

wawancarai setelah di analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti 

akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, di perleh data 

                                                             
9
Wulandari, Penelitian Pendidikan, 93-94.  
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yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa 

aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

Penuh.
10

 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik deskriptif kualitatif dengan alur analisis model Miles dan Huberman. 

1. Reduksi data, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Semakin 

lama meneliti di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, 

komplek dan rumit. Untuk itu perlu segera diperlukan analisis data 

melalui reduksi data. Adapun data yang peneliti meliputi peran media 

sosial dalam perkembangan psikologi anak  usia dasar siswa SD 

Ma’arif Ponorogo, serta solusi yang dilakukan untuk mengatasi 

problem tersebut. 

2. Display/penyajian data, setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman 

menyatakan “yang paling sering di gunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah teks yang besifat naratif”. Adapun 

data yang peneliti sajikan meliputi bagaimana problematika dampak 

media sosial dalam perkembangan  bahasa anak usia dasar dan 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D, cet. 19 (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 246. 
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bagaimana solusi guru dan orang tua murid untuk mengenai 

problematika tersebut. 

3. Mengambil kesimpulan/verifikasi, langkh ketiga dalam analisis data 

kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak di temukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikut. Apabila kesimpulan yang di kemukakan 

pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 

saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
11

 

Adapun data peneliti yang disimpulkan meliputi segala problematika 

yang dihadapi yaitu dampak media sosial dalam perkembangan bahasa 

anak usia dasar tersebut. 

4. Penarikan kesimpulan dan verivikasi 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang akan 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulakn data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam 

penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 
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 Sugiyono, Metode penelitian kualitatif, kualitatif dan R & D, cet. 19 (bandung: 

Alfabeta, 2013), 247 - 252 
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awal. Penarikan kesimpulan dilakukan pada data yang telah diambil 

dengan teknik pengumpulan data dan yang telah diperiksa keabsahan 

dengan teknik triangulasi. 

 

Gambar 1.1 Tehnik Analisis Data Menurut Miles Huberman 

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah criteria 

tertentu. Dalam penelitian ini, uji  kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian kualitatif dilakukan dengan:  

a. Perpanjangan keikutsertaan 

Perpanjangan keikut-sertaan berarti peneliti tingal di lapangan 

peneliti sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Jika hal itu 

dilakukan maka akan membatasi: membatasi gangguan dari dampak 

penelitian pada konteks, membatsi kekeliruan peneliti, dan 

mengkonpensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak 
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biasa atau pengaruh sesaat. Perpanjangan keikut sertaan juga 

menuntut peneliti agar tujuan kelokasi dan dalam waktu yang cukup 

panjang guna menedeteksi dan memperhitungkan distorsi yang 

mungkin mnegotori data. Pertama-tama dan yang terpenting ialah 

distorsi pribadi. 

b. Ketekunan/keajegan Pengamatan 

Keajegan Pengamatan  berarti mencari secara konsisten 

interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis 

yang konstan atau tentative. Mencari suatu usaha membatasi berbagai 

pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak 

dapat.  

Seperti yang telah diuraikan, maksud perpanjangan keikut 

sertaan ialah untuk memungkinkan peneliti terbuka terhadap pengaruh 

ganda, yaitu faktor-faktor kontekstual dan pengaruh ganda, yaitu 

faktor-faktor kontekstual dan pengaruh bersama pada peneliti dan 

subjek yang akhirnya mempengaruhi fenomena yang diteliti. Berbeda 

dengan hal itu, 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. 

c. Pemeriksaan Sejawad Melalui Diskusi 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara 

atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-
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rekan sejawad. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai 

salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data. Pertama, untuk 

membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan 

kejujuran. Dalam diskusi analitik tersebut kemelencengan peneliti 

disingkat dan pengertian mendalam ditelaah yang nantinya menjadi 

dasar bagi klarifikasi penafsiran. Kedua, diskusi dengan sejawad ini 

memebrikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki 

dan menguji hipotesis yang muncul dari pemikiran peneliti. Ada 

kemungkinan hiptesis yang muncul dalam benak peneliti sudah dapat 

dikonfirmasikan, tetapi didalam diskusi analitik ini mungkin sekali 

dapat terungkap segi-segi lainnya yang justru membongkar pemikiran 

peneliti.
12

 

 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Pada dasarnya, karena penelitian mengandalkan “tidak tau apa 

yang tidak diketahui”, maka suatu penelitian hendaknya dilakukan dalam 

tahap-tahap tertentu. Tahap pertama ialah mengetahui sesuatu yang perlu 

diketahui. Tahap ini barangkali dapat dinamakan tahap “orientasi dan 

memeproleh gambaran umum”. Dengan pengetahuan dasar penelitian 

tentang situasi lapangan berdasarkan bahan yang dipelajari dari berbagai 

sumber, pada tahap ini peneliti perlu mengadakan pendekatan secara 

terbuka kepada responden. Tujuan pada tahap ini ialah memperol 
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Moleog, Metodologi Penelitian Kualittaif…327-333  



43 
 

 
 

eh informasi yang diperoleh pada tahap berikutnya. 

Tahap kedua dunamakan tahap “eksplorasi focus”. Sesudah tahap 

pertama peneliti menyediakan waktu untuk menyusun “petunjuk” 

memperoleh data seperti petunjuk wawancara dan pengamatan. Pada 

tahap inilah pengumpulan data itu dilaksanakan, kemudian diadakan 

analisis dan diikuti dengan laporan hasil analisis . 

Tahap ketiga adalah tahap pengecekan dan pemeriksaan keabsahan 

data, terutama untuk mengadakan pengecekan anggota dan auditing. Pada 

tahap ini biasanya diadkaan penghalusan data yang dilakukan pada subjek 

atau informan. Pada kesempatan ini laporan dicek pada subjek, dan jika 

kurang sesuai, perlu diadakan perbaikan, jadi untuk membangun derajat 

kepercayaan pada informasi yang telah diperoleh.
13
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Lexy J. Moleomg, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:PT REMAJA 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Profil MTsN 6 Bogem Sampung Ponorogo 

Nama Sekolah   : MTsN 6 Bogem Sampung 

Alamat Sekolah  : Jln Raya Bogem Sampung 

NSM    : 121135020006 

NIS   : 21 00 10 

Jenjang Akreditasi : Akreditasi dari BAN S/M no. Dp. 007957 

    Peringkat A 

Tahun Berdiri   : 1995 

Status Tanah   : Hak milik dan Wakaf1 

2. Sejarah Berdirinya MTsN 6 Bogem Sampung Ponorogo 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Sampung secara resmi ada tanggal 25 

Nopember 1995, yang semula dibawah naungan Yayasan Pesantren 

Sabilil Muttaqien (PSM). Mula – mula Madrasah Tsanawiyah PSM 

cabang Takeran yang berdiri pada tahun 1969, yang personalianya 

terdiri dari tokoh masyarakat – tokoh  agama – ulama dan para Kyai di 

wilayah Kecamatan, sebelumnya pada tahun 1970 bernama MTs. Al 

Islam, pada tanggal 30 Desember 1989 MTs.N Filial Jetis kemudian 

pada tanggal 25 Nopember 1995, dengan No. SK Menag 515 A / 1995. 

                                                             
1
Lihat Lampiran Dokumentasi Nomer: 01/D/14-XI/2018 
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menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri penuh (MTsN Bogem 

Sampung) 

Sejak berdirinya sebagai Madrasah Negeri sampai sekarang sudah 

mengalami pergantian kepemimpinan 5 (lima) kali : 

Periode 1995 – 2002   : H. Noer Salim, S.Pd.I 

Periode 2002 – 2007   : H. Wiyono, S.Pd.I 

Periode 2007 – 2011   : Drs. Sumardi Al Basyari 

Periode 2011 – 2015   : Moh. Basri, S.Ag, MA 

Periode 2015 – sekarang  : Agung Drajatmono, M.Pd
2
 

3. Visi, Misi dan Tujuan MTsN 6 Bogem Sampung Ponorogo 

a. Visi 

“Terwujudnya madrasah islami, berprestasi, berwawasan teknologi 

dan berbudaya lingkungan.” 

Indikator : 

1) Terwujudnya pengembangan kurikulum yang berkualitas. 

2) Terwujudnya proses pembelajaran aktif 

3) Terwujudnya lulusan yang cerdas, beprestasi di bidang 

akademik dan non akademik, kompetitif, beriman dan bertaqwa 

serta berbudi pekerti luhur. 

4) Terwujudnya kegiatan pengembangan diri. 

                                                             
2
Lihat Lampiran Dokumentasi Nomor :02/D/14-XI/2018  
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5) Terwujudnya sarana dan prasarana serta media pendidikan 

seimbang dengan perkembangan iptek dan ramah lingkungan. 

6) Terwujudnya optimalisasi tenaga kependidikan yang 

berkompeten, berdedikasi tinggi. 

7)  Terwujudnya manajemen pendidikan yang tanggap dan 

tangguh, serta optimalisasi partipasi stakeholder. 

8) Terwujudnya pengelolaan sumber dana dan biaya pendidikan 

yang memadai. 

9) Terwujudnya kebiasan berperilaku, berfikir, dan bertindak yang 

baik sesuai dengan akhlak mulia serta memiliki pengetahuan 

keagamaan yang mendalam. 

10) Terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan berbasis 

teknologi informasi serta mencetak warga madrasah yang 

melek akan teknologi informasi. 

11) Terwujudnya sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

melestarikan lingkungan, mencegah pencemaran pada 

lingkungan alam disekitarnya dan mengembangkan upaya-

upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

b. Misi 

Mengacu pada visi sekolah, serta tujuan umum pendidikan dasar, 

misi sekolah dalam mengembangkan pendidikan ini adalah sebagai 

berikut: 
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1) Mewujudkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

yang lengkap, relevan dengan kebutuhan, dan berwawasan 

nasional. 

2) Mewujudkan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan sehingga setiap siswa dapat mengembangkan 

diri secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

3) Mewujudkan penilaian outentik pada kompetensi kognitif, 

psikomotor dan afektif. 

4) Mewujudkan peningkatan prestasi kelulusan 

5) Menumbuhkembangkan budaya karakter bangsa 

6) Mengembangkan potensi siswa dalam menggunakan 

pengetahuan dan teknologi (Iptek) 

7) Mengembangkan kemampuan olahraga, kepramukaan dan seni 

yang tangguh dan kompetitif. 

8) Mengembangkan kemampun KIR, lomba olimpiade yang 

cerdas dan kompetitif. 

9) Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, rapi, bersih, dan 

nyaman.  

10) Mewujudkan fasilitas sekolah yang interaktif, relevan dan 

berbasis IT. 

11) Memiliki tenaga guru bersertifikat profesional. 

12) Mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan. 
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13) Menyelenggarakan manajemen berbasis sekolah 

14) Menumbuhkan semangat budaya mutu secara intensif. 

15) Mewujudkan pengelolaan pembiayaan pendidikan yang 

memadai, wajar dan adil. 

16) Mengoptimalkan peran masyarakat dan membentuk jejaring 

dengan stakeholder 

17) Mewujudkan perilaku, berfikir, dan bertindak yang baik sesuai 

dengan akhlak  mulia serta memiliki pengetahuan keagamaan 

yang mendalam 

18) Mengembangkan Lingkungan dan proses pembelajaran dengan 

berbasis Teknologi Informasi 

19) Menumbuhkan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan  

hidup. 

20) Mencegah terjadian kerusakan dan pencemaran lingkungan. 

21) Mewujudkan lingkungan madrasah yang sehat, bersih, rindang, 

dan asri sebagai upaya dalam pelestarian dan pengelolaan 

lingkungan hidup. 

c. Tujuan Sekolah 

Mengacu pada visi dan misi sekolah, serta tujuan umum 

pendidikan menengah, maka tujuan MTs Negeri Sampung dalam 

mengembangkan pendidikan ini adalah sebagai berikut:  

1) Melakukan analisis konteks dan mendokumentasikan secara 

lengkap (Standar Isi) 
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2) Melakukan review kurikulum MTs Negeri Sampung 

berdasarkan hasil analisis konteks (Standar Isi) 

3) Semua kelas melaksanakan pendekatan “pembelajaran aktif” 

pada semua mata pelajaran (Standar Proses) 

4) Mengembangkan berbagai kegiatan dalam proses belajar di 

kelas berbasis pendidikan budaya dan karakter bangsa (SKL) 

5) Mewujudkan penilaian outentik pada kompetensi kognitif, 

psikomotor dan afektif sesuai karakteristik mata pelajaran 

(Standar Penilaian) 

6) Melaksanakan penilaian hasil belajar oleh pendidik, sekolah 

dan pemerintah (Standar Penilaian) 

7) Mewujudkan peningkatan prestasi kelulusan  

8) Menyiapkan lulusan yang mampu bersaing untuk melanjutkan 

ke jenjang pendidikan tinggi (SKL) 

9) Mengembangkan budaya sekolah yang kondusif untuk 

mencapai tujuan pendidikan menengah (Standar Pengelolaan) 

10) Menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan 

yang menjadi bagian dari pendidikan budaya dan karakter 

bangsa (SKL) 

11) Mengembangkan potensi siswa dalam menggunakan 

pengetahuan dan teknologi (SKL) 

12) Mengembangkan kemampuan olahraga, kepramukaan dan seni 

yang tangguh dan kompetitif (SKL) 
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13) Mengembangkan  kemampun  KIR,  lomba  olimpiade  yang  

cerdas  dan kompetitif (SKL) 

14) Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, rapi, bersih,dan 

nyaman (Standar Sarana) 

15) Mewujudkan fasilitas sekolah yang interaktif, relevan dan 

berbasis IT (Standar Sarana) 

16) Memanfaatkan dan memelihara fasilitas untuk sebesar-

besarnya dalam proses pembelajaran (Standar Sarana) 

17) Menciptakan suasana madrasah yang ramah terhadap 

lingkungan (Standar Sarana) 

18) Memiliki tenaga guru bersertifikat profresional (Standar 

Ketenagaan) 

19) Mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan (Stan dar Ketenagaan) 

20) Menyelenggarakan manajemen berbasis sekolah (Standar 

Pengelolaan) 

21) Mengoptimalkan peran komite sekolah sebagai mitra kerja 

sekolah (standar Pengelolaan) 

22) Menumbuhkan semangat budaya mutu secara intensif (SKL)3 

 

 

                                                             
3
 Lihat lampiran Dokumentasi Nomor :03/D/14-XI/2018 
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4. Keadaan Guru dan Siswa MTsN 6 Bogem Sampung Ponorogo 

a. Jumlah Guru 

Jumlah guru dan karyawan yang ada di MTsN 6 Bogem Sampung 

Ponorogo berjumlah 43 orang. 

Guru berjumlah    : 31 orang 

1) Guru Dinas     : 22 orang 

2) Guru Kontrak    : -  

3) Guru tetap yayasan    : - 

4) Guru Tidak Tetap    : 9 orang 

b. Latar Belakang Pendidikan 

1) Sarjana S1 Pendidikan   : 24  orang 

2) Sarjana S1 Non Pendidikan  : 1  orang 

3) Sarmud / DIII Pendidikan   : 1  orang 

4) Sedang menempuh S1    : -   orang 

5) S2       : 4  orang 

6) SLTA Pendidikan dan non pendidikan :1 orang 

c. Tata Usaha (Karyawan) 

1) PNS (S1)    :  2   Orang 

2) PNS (D2 / D3)   :  1  Orang 

3) PNS (SLTA)   :  -   Orang 

4) PTT  (S1)    :  5   Orang 

5) PTT (D2 / D3)   :  1  Orang 

6) PTT (SLTA)   :  2  Orang 
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7) PTT (SLTP)   :  1  Orang 

d. Jumlah siswa 4 tahun terakhir MTsN 6 Bogem Sampung : 

KELAS 
JUMLAH SISWA 

KETERANGAN 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

VII 

VIII 

IX 

95 

130 

141 

128 

107 

129 

149 

133 

103 

149 

148 

133 

 

Jumlah 366 364 385 430  

BSM 125 200 200 23  

ROMBEL 14 16 17 18  

   Tabel 1.1 Jumalah siswa 4 tahun terakhir MTsN Bogem Sampung 

5. Sarana Prasarana MTsN 6 Bogem Sampung 

a. Sarana 

1) Buku Teks   : 446 Buku 

2) Buku penunjang  : 1396 Buku 

3) Buku bacaan   : 97 Buku 

4) Alat Peraga (IPA, IPS, Matematika, Bahasa, Kesenian) 

a) Volume   : 15 Buah 

b) Kondisi   : Cukup 

c) Komputer   : 50 Unit 

d) LCD Proyektor  : 15 Unit 

b. Prasarana Pendidikan 

1) Ruang Belajar   : 14 Ruang 

2) Ruang Perpustakaan  : 1 Ruang 
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3) Ruang Aula   : 1 Ruang 

4) Kantor Kepala   : 1 Ruang 

5) Kantor Tata Usaha  : 1 Ruang 

6) Kantor Guru   : 1 Ruang 

7) Kamar Mandi/Wc   : 7 Ruang 

8) Ruang Komputer   : 1 Ruang 

9) Ruang Lab Bahasa  : 1 Ruang 

10) Ruang Multimedia  : 1 Ruang 

 

6. Struktur Organisasi MTsN 6 Ponorogo 

NO. JABATAN NAMA NIP 

I. KEPALA MADRASAH Agung Drajatmono, 

M.Pd 

19710807 199703 1 002 

II. KEPALA TATA USAHA Agus Isa Ansori 19670820 1990 031 002 

III. WAKIL KEPALA 

MADRASAH 

  

 Kurikulum Mujaroini, S.Pd 19700105 200501 1 004 

 Kesiswaan Alip Budiono, S.Ag 19730406 200701 1 030  

 Sarpras Barokah Murti, 

M.Pd.I 

19820130 200710 1 001 

 Humas Imam Qudhori, 

M.Pd.I 

19740917 200710 1 004 
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IV TEAM PENJAMIN 

MUTU 

  

 Bidang Akademik Ahmad Masrur F, 

S.Pd 

19720105 200710 1 003 

  Sumiati, S.Pd 19780311 200501 2 004 

  Atiek Noer W, S.Tp 19770309 200710 2 004 

    

 Bidang  Non Akademik Samsul Hariadi,SE, 

M.Pd 

19700119 200501 1 001 

  Fatchurrahman, 

M.Pd.I 

19750727 200501 1 002 

    

    

V TEAM KELAS BINA 

PRESTASI 

  

 Ketua Sukron Fauzi, S.Pd.I 19790506 200710 1 003 

 Bendahara Khoiruddin Arif, 

S.Ag 

19721023 200710 1 004 

 Sekretaris Unun Nafi’ah, S.Pd - 

 Bidang Akademik Lina Purwati, M.Pd 19730205 200701 2 032 

 Sarana dan Prasarana Agus Muhariadi, 

S.Pd 

19720221 2007101 002 
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VI. TEAM PENGAJARAN   

 Umum Ahmad Masrur F, 

S.Pd 

19720105 200710 1 003 

  Atiek Noer W, S.Tp 19770309 200710 2 004 

  Sumiati, S.Pd 19780311 200501 2 004 

 Agama Khoiruddin Arif, 

S.Ag 

19721023 200710 1 004 

  Sukron Fauzi, S.Pd.I 19790506 200710 1 003 

    

 Kesiswaan  Mahmud, M.Pd.I 19740530 200701 1 013 

    

 Sarana dan Prasarana Barokah Murti, 

M.Pd.I 

19820130 200710 1 001 

  Samsul Hariadi, SE, 

M.Pd 

19700119 200501 1 001 

    

VII. BIMBINGAN DAN 

KONSELING 

Drs. Sumarno 19680815 199903 1 001 

  Ahmad Masrur F, 

S.Pd 

19720105 200710 1 003 

  Endah Fitriana, S.Pd - 

  Oysa Redha R, S.Pd  

  Dinear Dzulfi, S.Pd  

VIII. WALI KELAS   
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 VII A Khoiruddin Arif, 

S.Ag 

19721023 200710 1 004 

 VII B Sukron Fauzi, S.Pd.I 19790506 200710 1 003 

 VII C Arif Irfani, S.Sos 19680510 200701 1083 

 VII D Drs. Sumarno 19680815 199903 1 001 

 VII E Samsul Hariadi, 

SE,M.Pd 

19700119 2005011 001 

 VII F Sumiati, S.Pd 19780311 200501 2 004 

 VIII A Atiek Noer W, S.Tp 19770309 200710 2 004 

 VIII B Lina Purwati, M.Pd 19730205 200701 2 032 

 VIII C Sri Aminati, S.Pd 19680625 200701 2 024 

 VIII D Siti Musarofah, 

S.Pd.I 

19670919 200701 2 026 

 VIII E Miftakhul Hadi, 

S.Pd 

197202162007101002 

 VIII F Mahmud, M.Pd.I 19740530 200701 1 013 

 IX A Agus Muhariadi, 

S.Pd 

19720221 2007101 002 

 IX B Heny Mayawati, 

S.Pd 

19750727 200503 1 001 

 IX C Fatchurrahman, 

M.Pd.I 

19750727 200501 1 002 

 IX D Ahmad Masrur F, 

S.Pd 

19720105 200710 1 003 
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 IX E Mamik Masruroh, 

S.Pd 

19700213 200901 2 001 

 IX F Nur Indah Mariana, 

S.Pd 

19690202 200501 2 002 

    

IX. PEMBINA EKSKUL   

 Pramuka 1.Ahmad Masrur F, 

S.Pd 

19720105 200710 1 003 

  2. Mamik Masruroh, 

S.Pd 

19700213 200901 2 001 

 Tartil Qur’an 1. Sukron Fauzi, 

S.Pd.I 

19790506 200710 1 003 

  2. Mahmud, M.Pd.I 19740530 200701 1 013 

 Qiro’atul Qur’an Barokah Murti, 

M.Pd.I 

19820130 200710 1 001 

 English Club 1.Ahmad Masrur F, 

S.Pd 

19720105 200710 1 003 

  2.Lina Purwati, 

M.Pd 

19730205 200701 2 032 

 Drum Band M. Ardani Adia M, 

S.Si 

- 

  Diah Apriani, S.Pd  

 Seni Musik Alip Budiono, S.Ag 19730406 200701 1 030 

  Miftakhul Huda, 

S.Pd 

- 
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 Bola Voli Arif Irfani, S.Sos  

  Ahmad Masrur F, 

S.Pd 

19720105 200710 1 003 

 Sepak Bola  Samsul Hariadi, SE, 

M.Pd 

19700119 200501 1 001 

 Tenis Meja Hendrik Daod W, 

S.Pd 

- 

    

X. TIM 8 STANDAR 

PENGELOLA  

  

 PENDIDIKAN   

 Standar Isi Drs. Sumarno 19680815 199903 1 001 

 Standar Proses Ahmad Masrur F, 

S.Pd 

19720105 200710 1 003 

 Standar Kompetensi 

Lulusan 

Fatchurrahman, 

M.Pd.I 

19750727 200501 1 002 

 Standar Pendidik dan T. 

Kependidikan 

Atiek Noer W, S.Tp 19770309 200710 2 004 

 Standar Sarana dan 

Prasarana 

Samsul Hariadi, 

SE,M.Pd 

19700119 200501 1 001 

 Standar Pengelolaan Imam Qudhori, 

M.Pd.I 

19740917 200710 1 004 

 Standar Pembiayaan Agus Isa Anshori 19670820 1990 031 002 

 Standar Penilaian Nur Indah Mariana, 

S.Pd 

19690202 200501 2 002 
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XI. TIM 5 K Drs. Sumarno 19680815 199903 1 001 

 Ketua Alip Budiono, S.Ag 19730406 200701 1 030 

 Anggota Lina Purwati, M.Pd 19730205 200701 2 032 

  Imam Qudhori, 

M.Pd.I 

19740917 200710 1 004 

  Nur Indah Mariana, 

S.Pd 

19820130 200710 1 001 

  Wali Kelas - 

XII. TATA USAHA   

 Bendahara Pengeluaran Endang 

Setiyani,S.Pd.I 

19700711 200501 2 001 

 Pengelola Keuangan BOS Umi Nur Fauziana - 

 Pengelola Keuangan 

Komite 

Bekti Triana Lestari, 

SE 

- 

 Kepegawaian Nur Cahyanti, S.Pd.I 19711009 200710 2 004 

 Operator SAI,SAKPA, 

BMN dan Sarpras 

M. Ardani Adia M, 

S.Si 

- 

 Operator SIMPATIKA, 

BSM 

Roni Muchtar, 

S.Kom 

- 

 Operator Data Statistik Sinar Baskoro, SE - 

 Persuratan dan Humas 

KKM 

Sujari - 

 Administrasi Kesiswaan Ihda Rahmawati, SE - 
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 Kepala Perpustakaan Sumiati, S.Pd 19691221 200701 2 012 

 Pengelola Perpustakaan Umi Nur Fauziana - 

 Satpam Risdwan Pambuko - 

 Tenaga Kebersihan 1. Isnan Wahyudi, - 

  2. Hengky Alfian 

R.  

- 

    

XIII. PENGELOLA LAB   

 Lab. Komputer :   

 Kepala Lab. Barokah Murti, 

M.Pd.I 

19820130 200710 1 001 

 Pengelola Lab. M. Ardani Adia M, 

S.Si 

- 

 Lab. IPA :   

 Kepala Lab. Atiek Noer W, S.Tp 19770309 200710 2 004 

 Pengelola Lab. Diah Apriani, S.Pd - 

 Lab. Bahasa :   

 Kepala Lab. Khoiruddin Arif, 

S.Ag 

19721023 200710 1 004 

 Pengelola Lab. Roni Muchtar, 

S.Kom 

- 

 Lab. Multimedia :   

 Kepala Lab. M. Ardani Adia M, 

S.Si 

- 
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 Pengelola Lab. Lina Purwati, M.Pd 19730205 200701 2 032 

    

    

    

XIV U K S   

 Kepala UKS Ahmad Masrur F, 

S.Pd 

19720105 200710 1 003 

 Pengelola UKS Mamik Masruroh, 

S.Pd 

19700213 200901 2 001 

Tabel 1.2 Strukur Organisasi MTsN 6 Ponorogo 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Bentuk-bentuk social skill  dalam pembelajaran PAI di MTsN 6 

Bogem Sampung Ponorogo 

Secara umum siswa belum mempunyai kemampuan 

berkomunikasi dengan baik, termasuk dengan teman sebaya, kakak 

kelas atau dengan guru-guru serta dengan orang yang usianya lebih 

tua. Hal ini merupakan masalah bagi siswa dalam menjalani hidup ini. 

Sebenarya keberanian siswa pada dasarnya akan memberikan manfaat 

bagi siswa itu untuk lebih kreatif dan mandiri tanpa mengandalkan 

orang lain atau kebiasaan meminta bantuan orang lain. 

Dalam membentuk siswa yang memiliki kemampuan 

bersosialisasi dengan teman disekitarnya, maka perlu dilakukan 

pengembangan social skill. Langkah pengembangan ini dapat 
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dilakukan oleh guru dalam setiap pembelajaran dikelas, sehingga siswa 

secara tidak langsung akan merubah sikapnya dari sebelumnya sebagai 

siswa yang sulit bersosialisasi menjadi siswa aktif dan mampu brgaul 

serta mudah menyesuaikan diri disekolah. 

Di MTsN 6 Bogem Sampung dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam telah melakukan pengembangan social skiil yang di 

pandu guru agama islam sebagaimana disampaikan oleh Ibu Siti 

Musyarofah S.Pd.I dalam sebuah wawancara sebagai berikut:4 

 

“menurut saya social skill itu merupakan keterampilan 

bersosialisasi atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 

Kemudian untuk pengembangan social skill disini siswa lebih 

banyak kami beri tugas-tugas yang disesuaikan dengan bentuk-

bentuk social skill tersebut, sebagai dasar untuk melatih mental 

siswa agar mampu bersosialisasi dengan baik..” 

 

Dalam pengembangan social skill di MTsN 6 Bogem Sampung 

ada 3 macam diantaranya sebagai berikut : 

a. Social Scaning 

Dalam pergaulan siswa selama ini benar-benar terlihat 

banyak mengalami hambatan khususnya dalam hal memberi 

jawaban atas pertanyaan orang yang lebih tua atau guru. Kesulitan 

itu apabila menjawab secara personal, tetapi kalau menjawab 

secara bersama-sama atau rame-rame biasanya mudah dilakukan, 

dalam situasi apapun dan siapapun yang bertanya. 

                                                             
4
 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/13-XI/2018 
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Proses pembelajaran yang dilakukan guru PAI  di desain 

untuk memberikan pemahaman kepada siswa terhadap materi 

pelajaran tersebut juga kemampuan berkreasi dan teramppil dalam 

memenuhi tugas belajar dengan mendasarkan kemampuan diri 

sendiri tanpa bantuan pihak lain. Pengertian dan pemahaman 

tentang Social skill  menurut Ibu Siti Musyarofah, seperti yang 

disampaikan sebagai hasil wawancara berikut:5 

“Social Scanning  adalah kemampuan sesorang untuk secara 

aktif mengamati dan memahami pesan verbal maupun non 

verbal dari orang lain. Social Scanning dalam hal ini bukan 

hanya kemampuan apa yang dikatakan oleh orang lain secara 

aktif tetapi juga kemampuan untuk memahami penekanan dan 

arti yang tersirat dalam pesan yang diterimanya.” 

 

Social Scanning adalah kemampuan seseorang dalam 

memahami suatu pesan atau perintah dan tugas yang diberikan 

orang lain atau guru. Dengan demikian siswa itu tidak hanya 

memahami perintah yang diberikan guru akan tetapi dapat 

menjawab atau memenuhi tugas dari guru itu merupakan suatu 

suatu bentuk kemampuan Social Scanning. Oleh karena itu bentuk 

tugas yang dibebankan kepada siswa yang merupakan perwujudan 

Social Scaning sebagaimana wawancara peniliti dengan Ibu Siti 

Musyarofah S.Pd.I sebagai berikut: 

“.Yang pertama, sebelum memulai pelajaran, saya meminta 

anak-anak untuk membaca surat-surat pendek secara bersama-

                                                             
5
 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/13-XI/2018 



64 
 

 

sama. Yang kedua saya sering member tugas kepada anak-

anak untuk (1) mencatat waktu sholat yang mereka kerjakan 

ditambah tentang sholat khusuk sebagaimana yang diketahui, 

(2) hasil tugas disampaikan dihadapan teman-temannya di 

depan kelas (3) apabila rumah dekat masjid diharapkan 

berjamaah di masjid dan dikelas saya harus menyesuaikan 

kebiasaan baik yaitu mengucap salam , selalu berkata sopan 

dan menghormati guru dan orang yang lebih tua (4) sering 

mengingatkan kepada anak-anak tentang betapa penting 

pendidikan agama itu. Dan untuk metode mengajar saya selalu 

berganti mas tergantung materi yang diajarkan dengan harapan 

dapat memancing siswa agar lebih aktif”6 

 

Jika diamati kegiatan diatas termasuk bentuk Social Skill  

yang mencakup Social Scanning. Dengan keberanian yang dimliki 

siswa akan menjadi lebih aktif dan mampu berperan lebih besar 

dalam kegiatan belajar disekolah. Bentuk Social skill berhubungan 

dengan tanggung jawab siswa yang diberikan di MTsN 6 Bogem 

Sampung Ponorogo sebagaimana disampaikan dari hasil 

wawancara peneliti dengan siswa Agus Nugroho tentang bentuk 

tugas dan manfaat terhadap pengetahuan siswa di sekolah: 

“Ya setiap tugas yang diberikan saya kerjakan mas, saya yakin 

hal itu bermanfaat bagi kami khususnya untuk menambah 

pengetahuan. Tugas yang pernah diberikan pak Imam Khudori 

, yaitu mengikuti ceramah pengajian, kemudian disuruh 

membuat laporan dan dikumpulkan saat pelajaran.”7 

 

Dalam pemberian tugas diarahkan pada kegiatan yang 

bermanfaat bagi siswa dan ditujukan dengan bentuk social skill  

sebagaimana yang disampaikan Agus Nugroho diatas, yang 

memberikan jawaban tugasna mengamati kejadian yang ada 

                                                             
6
 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/13-XI/2018 

7
Lihat Transkrip Wawancara Nomor:  07/W/13-XI/2018 



65 
 

 

disekitarnya kemudian membuat laporan dan dikumpulkan pada 

saat pelajaran. Hal itu sebagaiman disampaikan oleh Rani Saputri 

tentang bentuk tugas-tugas yang diberikan Ibu Siti Musyarofah 

sebagai berikut: 

“Ibu Siti Musyarofah selama ini memang sering memberikan 

tugas-tugas kepada kami, dan termasuk tugas yang sering 

kami anggap berat adalah mengadakan pengamatan di 

lingkungan masing-masing kemudian kami membuat laporan 

dan pada saat mengumpulkan saya mengmpulkan saya diminta 

mempresentasikan secara bergantian didepan teman-teman 

sekelas. Pada awalnya sangat berat dan sulit kami lakukan, 

namun setelah beberapa kali kami praktekkan, ternyata juga 

tidak terasa berat dan semakin lama semakin lancar”8 

 

Beberapa bentuk tugas yang dibebankan kepada siswa 

sebagaimana hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa siswa 

dilatih untuk menerapkan bentuk Social scanning. Pengembang 

social skill  sebagaiman disampaikan diatas sebenarnya dilakukan 

untuk membentuk siswa yang mempunyai kemampuan social skill  

lebih baik, sehingga selesai sekolah akan menjadi orang yang 

benar-benar berguna bagi dirinya, masyarakat dan agamanya. 

b. Social Presentation 

Kemapuan siswa dalam melakukan pergaulan antara teman 

kemudian keberanian untuk berbicara didepan teman-temannya 

sangat penting untuk melatih mental siswa dalam menghadapi 

kehidupan dimasa yang akan dating. Karena hanya dengan belajar 

                                                             
8
Lihat Transkrip Wawancara Nomor:  08/W/13-XI/2018 



66 
 

 

secara pasif sulit untuk diterapkan dalam melatih keberanian siswa 

dalam praktek berbicara atau tampil didepan umum. 

Keadaan seperti ini banyak ditemukan beberapa siswa 

khsusnya pada siswa Sekolah Menegah Pertama atau Madrasah 

Tsanawiyah. Hal itu sebagaimana wawancara peneliti dengan salah 

satu guru Pendidikam Agama Islam Ibu Siti Musyarofah. 

Pemahaman atau pengertian Ibu Siti Musyarofah tentang social 

presentation adalah : 

“Social Presentation adalah merupakan suatu kemampuan 

seseorang untuk berani tampil dihadapan orang banyak, 

mengungkapkan apa yang diketahui dan apa yang menjadi 

idea tau hasil pikirannya. Keberanian untuk berbicara 

diahadapan orang banyak dengan tenang dan baik, maka hal 

itu dapat dikatakan berkempuan social presentation.”9 

 

Kemudian selama ini menurut Ibu Siti Musyarofah, 

bagaimana cara memberikan materi kepada siswa agar menerapkan 

bentuk social presentation tersebut. 

“Cara yang saya lakukan  untuk melatih siswa MTsN 6 

Bogem Sampung adalah dengan jalan pada moment tertentu 

siswa saya beri tugas laporan hasil pengamatan, kemudian 

pada pengumpulan tugas tersebut setiap siswa harus 

menyampaikan di hadapan teman-teman didalam kelas. Hal 

itu pernah saya lakukan per kelompok, ternyata yang 

menyamapaikan ya itu-itu lagi. Kemudian saya terapkan tugas 

tersebut secara persatuan siswa(tugas individual) sehingga 

semua kebagian untuk berbicara di depan teman-temannya 

didalam kelas, dengan penyampaian didepan kelas harapan 

saya siswa lebih berani berbicara atau berpendapat didepan 

umum untuk kedepannya.”10 

 

                                                             
9
 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 09/W/14-XI/2018 

10
 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 10/W/14-XI/2018 
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Berkaitan dengan bentuk pembinaan social presentation 

tersebut, sejalan dengan pendapat Lina Fitri Astuti yang juga 

menyatakan tentang bagaimana menurut anda bentuk tugas-tugas 

yang diberikan Ibu Siti Musyarofah yaitu : 

“Selama ini Ibu Siti Musyarofah memberi tuagas kepada kami 

sangat banyak, karena menurut bu Syarofah, hal ini untuk 

melatih kami untuk berani tampil dan berbicara didepan 

umum . seperti tugas-tugas yang kami lakukan kemudian 

hasilnya disampaikan didepan teman-teman sekelas, itu pada 

awalnya kami sangat berat, dan sangat sulit kami lakukan, 

namun karena pak Imam secara terus menerus menekankan 

kepada kami bahwa semua harus bias membuat laporan dan 

berani untuk menyampaikan didepan teman-teman, maka 

akhirnya saya melakukan dan Alhamdulillah sekarang saya 

berani melakukan”11 

 

Dengan demikian maka bentuk social presentation 

merupakan suatu peraga siswa untuk berbicara didepan teman-

teman sekalas itu menjadi materi khusus yang memberatkan di kala 

awal pemberian tugas tersebut. Kemudian sejalan dengan 

perjalanan waktu, siswa semakin sering mendapat tugas dan cara 

pengumpulan dengan cara disampaikan dihadapan teman-teman 

sekelas, akhirnya dapat dikatakan mudah dan tidak memberatkan, 

bahkan siswa kelihatan menikmati dan santai-santai saja. 

 

c. Social Flexibility 

Kegiatan nyata dalam bersosalisasi datau perilaku social 

skill sangat membantu siswa untuk lebih kreatif dan aktif dalam 
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 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 11/W/14-XI/2018 



68 
 

 

belajar disekolah. Karena banyak aktivitas siswa apabila dibiarkan 

berkembang tanpa di lakukan pengawasan, maka banyak yang 

mengarah kepad perilaku-perilaku negatif, atau lepas kendali. 

Berkaitan dengan permasalahan perilaku social skill 

tersebut, khusunya pemahaman atau pengertian Social flexibility 

menurut Ibu Siti Musyarofah dapat disampaikan hasil wawancara 

peneliti, yaitu: 

“Yang dimaksud social flexibility adalah kemampuan 

seseorang yang dibutuhkan untuk menyesuaikan perilaku 

mereka dengan perubahan lingkungan. Untuk mencapai 

interaksi sosial yang efektif yang memiliki kemampuan untuk 

dapat fleksibel dalam perubahan lingkungan sangatlah 

penting, karena orang tersebut akan dapat bergaul dengan 

siapa saja dan dimana saja.”12 

 

Dengan demikian yang dimaksud dengan kemampuan 

siswa untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan 

barunya itu, sehingga dengan cepat mampu bergaul secara baik 

dengan tingkat kesadaran menerima keadaan yang baru. 

Pemmbinaan yang dilakukan di sekolah untuk hal social flexibility 

adalah sebagaimana disampaikan Ibu Siti Musyarofah yaitu: 

”Kalau bentuk-bentuk social flexibility itu ya, seperti 

kemampuan untuk menyesuaikan diri atau perilaku seorang 

siswa dengan lingkungan disekitarnya. Kegiatan dalam hal ini 

antara lain: ketika saya membuat tugas kelompok saya selalu 

membagi anak yang menonjol atau lebih rajin ke setiap 

kelompok,,harapan saya mereka bisa meningkatkan motivasi 

temannya terhadap minat belajar. Kegiatan lain saya selalu 

menekankan kepada siswa kebiasaan mengucap salam dan 

menyapa ketika bertemu seseorang yang lebih tua, atau masuk 

ruangan, kemudian berlaku sopan santun, serta menghormati 

                                                             
12

Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 14/W/15-XI/2018 
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orang yang lebih tua dan sebagainya. Harapan saya dengan 

tertanamnya sikap seperti itu dapat membantu mereka(siswa) 

berdapatasi di lingkungan yang baru kelak entah di sekolah 

maupun di masyarakat”13 

 

Sehubungan dengan bentuk pembinaan social flexibility 

tersebut, maka salah satu siswa yang bernama Agus Nugroho 

berpendapat : 

“Untuk hal social flexibility diluar sekolah ditekankan agar 

kami secara sukarela membantu dengan penuh keikhlasan, 

karena bagaimanapun kita berada dilingkungan tersebut, 

misalnya perbaikan tempat ibadah(masjid) , kerja bakti 

lingkungan , kemudian kegiatan lingkungan masyarakat 

lainnya.”14 

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa memang siswa 

benar-benar diberi bekal tentang kemampuan social flexibility di 

sekolah maupun diluar sekolah. Dengan harapan jika siswa 

tersebut mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dengan 

baik. 

 

2. Faktor pendukung dan penghambat pengembangan social skill 

untuk membentuk kecerdasan emosioanal dalam pembelajaran 

PAI di MTsN 6 Bogem Sampung Ponorogo 

Secara umum guru dalam pengembangan social skill untuk 

membentuk kecerdasan emosional dalam pebelajaran PAI mengalami 

berbagai masalah. Meski demikian ada faktor pendukung dan 

penghambat dalam pengembangan social skill. 

                                                             
13

 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 15/W/15-XI/2018 
14

 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 16/W/15-XI/2018 
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a. Faktor pendukung 

Ada beberapa faktor pendukung dalam pengembangan 

social skill untuk membentuk kecerdasan dalam pembalajaran PAI 

di MTsN 6 Bogem Sampung. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Ibu Siti Musyarofah sebagai berikut:  

“Jadi di MTsN bogem ini pengembangan social skill 

dikembangkan melalui pembelajaran, ntah itu pembelajaran 

agama maupun umum, misalnya yang saya sebutkan contoh 

penerapan social skill kemarin lewat tugas dan sebagainya. 

Kalau faktor penunjang misalnya kekreativitasan guru dalam 

mengajar. Jadi guru yang kreatif akan dapat memilih strategi 

belajar dan bentuk tugas yang dapat membuat siswa 

mengembangkan social skill nya.”15 

 

 Dengan guru yang kreatif akan tercipta pembelajaran yang 

menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswa, tidak hanya itu 

juga dengan guru yang kreatif pengembangan social skill  akan 

berjalan lebih baik. Faktor pendukung lain dalam pengembangan 

social skill tidak hanya itu saja seperti yang disampaikan Ibu Siti 

Musyarofah sebagai berikut : 

“Faktor penunjang lain yang membantu pengembangan social 

skill adalah hubungan yang baik antara guru dan murid mas, 

jadi dengan adanya hubungan yang baik didalam maupun 

diluar kelas guru ingin menggunakan strategi penerapan 

apapun untuk pengembangan social skill akan berjalan dengan 

baik dan lancar.”16 

 

Proses belajar didalam kelas akan menjadi kesempatan 

berharga bagi siswa untuk melatih dirinya mampu berkomunikasi 

dengan guru atau bahkan beradu argumentasi. 

                                                             
15

 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 21/W/16-XI/2018  
16

 Lihat Transkrip Wawancara Nomor :22/W/16-XI/2018 
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Dengan demikian dapat disampaikan bahwa dengan adanya 

guru yang kreatif dan hubungan yang baik dengan guru dan murid 

akan membantu terwujudnya pengembangan social skill yang lebih 

baik. 

b. Faktor penghambat 

Pembelajaran PAI adalah sebagai sarana untuk 

mengembangkan social skill , meskipun demikian banyak faktor 

penghambat dalam pengembangan social skill  diantaranya seperti 

yang disampaiakan Ibu Siti Musyarofah sebagai berikut: 

“kalau masalah faktor penghambat social skill saya rasa 

diantaranya adalah siswa SMP/MTs sederajat itu masih 

memiliki emosioanal yang labil. Contoh emosi yang labil itu 

begini mas, masih sering ceroboh lupa saat diberi tugas, 

berindak semaunya atau susah diatur, kadang ada juga kalau 

saya beri hukuman malah marah kegurunya dalam artian 

mutung mas, tapi saya rasa itu hal yang wajar untuk anak 

seusia itu”.17 

 

tidak sampai disitu saja banyak permasalahan atau 

hambatan dalam pengembangan social skill seperti yang 

disampaikan Ibu Siti Musyarofah sebagai berikut: 

“masalah lain yang saya sering hadapi dalam pengembangan 

social skill adalah siswa yang penakut atau minder mas. Jadi 

misal ketika penerapan social presentation saya beri tugas 

pengamatan dan hasil nya saya suruh menyampaikan didepan 

teman-teman, itu banyak siswa yang diam dan tidak mau maju 

kalau tidak ditunjuk guru.”18 

 

                                                             
17

 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 24/W/16-XI/2018 
18

Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 25/W/16-XI/2018   
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dengan demikiam upaya yang dilakukan Ibu Siti 

Musyarofah banyak menghadapi masalah dan hambatan, sehingga 

sebagai tenaga pendidik harus bekerja keras untuk mencapai 

keberhasil belajar yang maksimal.Bagi Bu Syarofah dalam 

menghadapai siswa yang penakut yaitu dengan cara-cara yang 

praktis dan sederhana, sebagaiaman hasil wawancara dengan Ibu 

Siti Musyarofah sebagai berikut : 

“Jadi biasanya ketika saya menerangkan dan saya suruh 

bertanya tidak ada yang berani, saya selalu memberi 

kesempatan kepada anak didik saya untuk bertanya didalam 

kelas maupun diluar kelas, jadi anak yang takut bertanya 

didalam kelas bisa bertanya diluar kelas atau dimana saja mas. 

Cara lain mungkin dengan jangan sampai membandingkan 

siswa satu dengan yang lain karena itu dapat melemahkan rasa 

percaya diri mereka lalu beri mereka apresiasi ketika sudah 

melakukan sesuatu. Dengan hal ini saya harapkan siswa lebih 

berani berpendapat atau bertanya kepada guru untuk 

kedepannya.”19 
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 Lihat Transkrip Wawancara Nomor 26/W/16-XI/2018  



 
 

 

BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Analisis Data Bentuk-bentuk social skill  dalam pembelajaran PAI di 

MTsN 6 Bogem Sampung Ponorogo 

Bentuk social skill dalam pembelajaran PAI di MTsN 6 Bogem 

Sampung Ponorogo, maka terdapat beberapa bentuk-bentuk social skill 

yang terjadi pada siswa antara lain: 

1. Kemampuan siswa dalam memberikan tanggapan terhadap pesan 

secara lisan dan juga secara tersirat (social scanning) 

2. Kemampuan dalam menyampaikan pendapat dihadapan umum (social 

presentation) 

3. Kemampuan beradapatasi dengan lingkungan sekitar (social flexibility) 

Dalam pembahasan social skill di MTsN 6 Bogem Sampung 

Ponorogo dalam bidang Pendidikan Agama Islam selama ini menunjukkan 

tanda-tanda perbaikan dalam berinteraksi siswa disekolah. Hasil 

pengembangan keterampilan sosial disekolah dapat disampaikan sebagai 

berikut: 

1. social scanning 

Social scanning adalah kemampuan secara aktif mengamati dan 

memahami pesan verbal maupun nonverbal dari orang lain. Yang 

dimaksud dengan social scanning bukan hanya mendengar apa yang 

dikatakan orang lain secara aktif, tetatapi juga kempuan untuk 
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memahami penekanan dan arti yang tersirat dalam pesan tersebut. 

Dengan kata lain secara umum kemampuan untuk memahami isyarat 

yang tersirat secara aktif akan memungkinkan siswa akan mengetahui 

peran yang tepat dalam situasi tertentu.
1
 

Tahap sebelum diberikan pembinaan tentang keterampilan 

sosial pada pembelajaran PAI, siswa terlihat pasif dan kurang 

bergairah mengikuti pelajaran. Secara umum cenderung melakukan 

aktivitas sendiri dan kurang memperhatiakn pelajarannya, sehingga 

siswa akan terlihat bersemangat apabila diberikan materi yang 

mengarah kehumoris. Dengan demikian apabila diberikan pertanyaan, 

secara mayoritas tidak dapat menjawab dengan lancar dan baik, 

bahkan jika menjawab pertanyaan lebih cenderung melihat teman-

teman lanan dan kirinya (tengok sana-tengok sini). 

Dengan demikian peneliti memaparkan hasil penelitian di 

MTsN 6 Bogem Sampung Ponorogo. Keterampilan sosial siswa disana 

secara umum masih cukup rendah, belum mampu memenuhi dan 

mengikuti pembelajaran di sekolah secara maksimal. Khususnya dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Untuk meningkatkan 

keterampilan sosial (social skill) khusunya dibidang social scanning 

siswa diminta untuk melakukan pengamatan beberapa kejadian yang 

ada disekolah, kemudian siswa diminta membuat laporan tertulis dan 

dikumpulkan di sekolah. 

                                                             
1
 Neila Ramdhani, Standardisasi Skala Tingkah Laku Sosial (Laporan Penelitian Fakultas 

Psikologi UGM Yogyakarta,1991), 112. 
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Kemudian dalam pengamatan peneliti guru Pendidikan Agama 

Islam di MTsN 6 Bogem Sampung Ponorogo perlu melakukan 

pengembangan social skill  pada siswa agar mampu bersosialisasi 

dengan semua pihak dimana mereka berada. Oleh karena itu dalam 

setiap aktivitasnya tidak hanya sebagai penonton melainkan sebagia 

pelaku yang akan menjadikan diri mereka seorang yang aktif di 

sekolah maupun dimasyarakat. 

Sesuai data dari hasil pengembangan yang dilakukan oleh guru  

peneliti menyimpulkan sebagai hasil akhir dari pembinaan mental 

siswa untuk menjadikan siswa yang berani dan percaya diri dalam 

berkomunikasi dengan berbagai pihak menunjukkan hasil lebih baik. 

Kemampuan siswa menjawab atau menaggapi setiap pertanyaan yang 

diajukan guru secara umum sudah berkembang cukup baik. Dengan 

demikian ditinjau dari social scanning menunjukkan hasil yang 

maksimal dan keberanian siswa dalam menjawab terlihat lancar dan 

lebih percaya diri. 

Dalam keterampilan sosial ini meliputi keterampilan-

keterampilan memberikan pujian, mengeluh karena tidak setuju 

terhadap sesuatu hal, menolak permintaan orang lain, tukar 

pengalaman, menuntut hak pribadi, member saran kepada orang lain, 

pemecahan konflik atau masalah, berhubungan atau bekerjasama 

dengan orang lain yang berlainan jenis kelamin, berhubungan dengan 
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orang yang lebih tua dan lebih tinggi statusnya, dan beberapa tingkah 

laku lain sesuai dengan  ketraampilan yang tidak dimiliki oleh klien.
2
  

Sesuai hasil data dilapangan siswa menggunakan isyarat 

nonverbal sebagai pengendali ketika mereka memasuki dan 

meninggalkan interaksi sosial, ketika berbicara dan ketika mereka 

merubah topik. Dalam keterampilan sosial ini siswa benar-benar 

dituntut berkemampuan aktif dalam menerima pesan dengan penuh 

konsentrasi dan didukung daya ingat atau nalar yang kuat agar mampu 

menerima pesan secara verbal dan non verbal dari pihak lain. 

Proses pengajaran disekolah menggunakan metode yang 

berganti-ganti tergantung materi yang akan diberikan oleh guru. Hal 

ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengajukan pertanyaan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Hal itu 

sebagaimana disampaikan Ibu Siti Musyarofah
3
 dan Dewi Susanti

4
 

dalam wawancara dengan peneliti yang termuat dalam dokumen 

terlampir. 

2. social presentation 

Ditinjau dari kegiatan guru PAI di MTsN 6 Bogem Sampung 

Ponorogo yang mana selalu memberikan materi pembinaan mental 

siswa agar mampu tampil menghadapi orang banyak merupakan hal 

yang sangat penting. Hal itu nampak dari aktivitas siswa selama ini, 

                                                             
2 Larry Michelson and friends, Social Skill Assesment and Training With Children, Terj. 

Uma Sekaran (New York : Plenun Press, 1985), 46. 
 
3
Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 04/W/13-XI/2018 

4 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 05/W/13-XI/2018 
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siswa cenderung mengahadapi permasalahan secara bersama-sama 

atau rame-rame. Mengingat keterbatasan kemampuan siswa tersebut 

berakibat pada kelemahan dalam menyelesaikan tugas untuk di 

presentasikan, keberadaan orang banyak yang akan dihadapinya 

mengakibtakan macetnya daya pikir dan daya nalar untuk 

menyelesaikan tugas dengan cepat dan perlu dipresentasikan. Keadaan 

ini disebabkan kebiasaan siswa yang lebih condong didampingi oleh 

gurunya dan juga selalu dipantau serta kurang mandiri. 

Hal ini perlu diketahui bahwa tidak semua siswa tidak 

mempunyai kemampuan untuk presentasi secara baik apalagi 

dihadapan orang banyak. Sebab penyampaian pesan secara lisan atau 

isyarat kepada pihak lain dapat terlaksana dengan baik apabila siswa 

yang bersangkutan berkemampuan social presentation. Dalam setiap 

kesempatan umtuk menyampaiksn pesan kepada pihak lain dengan 

baik sudah barang tentu siswa bersangkutan juga memerlukan 

pendamping yang mampu memberikan saran dan masukan agar 

penyampaian pesan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya. 

Sosial Presentation adalah suatu bentuk kemampuan siswa 

dalam menyampaikan pesan kepada pihak lain baik secara verbal 

maupun non verbal. Lebih spesifiknya, seseorang dengan kemampuan 
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social presentation yang tinggi akan mampu menyampaikan pesan 

verbal dan non verbal sesuai dengan aturan dan norma sosial.
5
 

Kemudian yang dimaksud dengan kemapuan siswa terhadap 

aturan-aturan sosial menentukan perilaku sosial yang tepat, dan ketika 

siswa yang bersangkutan melanggar aturan sosial, maka dianggap 

merugikan yang kemudian dapat mengurangi kemampuan mereka 

untuk melakukan interaksi sosial. 

Sesuai data yang di lapangan peneliti memaparkan bahwa 

seiring dengan berjalannya waktu semua siswa diberikan materi 

pembinaan spiritual dan sekaligus dilatih untuk berkemampuan 

bergaul dengan berbagai aspek keterampilan sosial termasuk 

berhadapan dengan banyak orang dalam menyampaikan hasil 

pekerjaannya. Kemapuan tampil didalam kelas dengan dilihat banyak 

orang sangat membutuhkan keberanian yang luar biasa, oleh karena itu 

secara umum siswa telah berubah dan mampu melakukan aktivitas 

yang ditinjau dari social presentation sangat baik dan terlihat lebih 

lancar serta lebih percaya diri. 

 

3. social flexibility 

Dalam hal ini peneliti menganalisis tentang kemampuan siswa 

untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar atau lingkungan yang 

dihadapinya merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh siswa 

                                                             
5 Ibid,  hal.115. 
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dalam bersosialisasi. Kemampuan beradaptasi ini secara umum 

dimiliki sejak masih kecil dan dasar-dasarnya dibentuk atau hasil 

didikan orang tuanya. Kemampuan berekspresi atau bersosialisasi 

dengan berbagai pihak lain akan lebih dan optimal jika telah terbentuk 

sejak lahir. 

Oleh karana itu di sekolah akan mendapat pembinaan yang 

dilakukan oleh guru atau beberapa Pembina dalam kegiatan ekstra 

kurikuler misalnya dalam pelatihan pramuka, kegiatan berorganisasi 

dan lain sebagainya sebenaranya bisa membentuk watak dan 

kepribadian yang baik khususnya dalam hal bersosialisasi tersebut, 

namun tidak bisa maksimal apabila tidak didasari oleh pembentukan 

jiwa mereka sejak dini. 

Dengan demikian social flexibility yang dilakukan disekolah 

akan menjadi lebih baik dan mampu membentuk anak atau siswa yang 

pandai bergaul dan berkemampuan menyesuaikan diri dengan kondisi 

lingkungan yang dihadapinya. Siswa yang mempunyai kemampuan 

bergaul yang baik rata-rata sejak masuk sekolah telah terlihat, sehingga 

bukan semata-mata terbentuk di sekolah saja. Pihak sekolah itu hanya 

membantu sementara siswa dalam pembentukan jiwa siswa untuk 

berkema,puan bergaul dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu dalam 

kesehariannya siswa dapat berteman dengan semua orang tanpa 

memilih-memilih teman. 
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Ditinjau dari data lapangan peneliti dapat memaparkan hasil 

pembinaan guru PAI menujukkan bahwa penerapan social flexibility 

yang berada dilingkungan sekolah misalnya membiasakan mengucap 

salam ketika bertemu teman atau guru dan ketika masuk ruangan, 

kemudian berlaku sopan santun dan menghormati yang lebih tua. 

Siswa diharpakan mampu menyerap pengetahuan tentang pergaulan 

dan beraktivitas menyesuiakan diri dengan masyarakat atau lingkungan 

sekitar dengan baik dan tidak minder sehingga benar-benar terlihat 

percaya diri. 
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B. Analisis Faktor pendukung dan penghambat pengembangan social 

skill untuk membentuk kecerdasan emosioanal dalam pembelajaran 

PAI di MTsN 6 Bogem Sampung Ponorogo. 

1. Faktor pendukung 

Dalam hal ini peran guru lebih dominan sebagai panutan siswa 

didalam kelas. Karena memiliki moral agama dan kreatifitas sebagai 

modal dalam pengembangan ketrampilan sosial bagi siswa. Sebab, 

guru sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan siswa didalam kelas. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Musyarofah 

selaku guru PAI bahwa, faktor pendukung dalam pengembangan 

social skill  siswa antara lain kreatifitas guru dalam pembelajaran di 

kelas. Dengan hal ini, guru di MTsN 6 Bogem Sampung berupaya 

untuk meningkatkan kreatifitasnya. Sehingga menciptakan suasana 

yang menyenangkan dan tentunya kondusif. Dengan kreatifitas ini 

diharapkan ketrampilan sosial anak dapat meningkat, karena guru yang 

kreatif tidak hanya pintar menciptakan suasana yang menyenangkan 

tapi juga dalam penerapan pengembangan social skill akan lebih 

maksimal. 

Dalam hal ini, tidak cukup hanya kreatifitas guru untuk 

menunjang pengembanagn keterampilan sosial pada siswa. Guru juga 

harus mampu berinteraksi kepada siswa sehingga tercipta hubungan 

yang baik antar guru dan murid. Di samping itu guru juga harus 
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mengetahui permasalahan apa yang siswa alami. Sehingga guru tahu 

apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan untuk meminimalisir 

masalah pada siswa. 

Berdasarkan data di lapangan yang didapatkan peneliti di MtsN 

Bogem Sampung Ponorogo faktor penunjang lain yang membantu 

pengembangan sosial skill  yang baik antara guru dan murid adanya 

hubungan timbale balik antara keduanya di dalam kelas maupun di luar 

kelas. Dalam hal ini guru juga menggunakan strategi yang berbeda-

beda untuk mengupayakan ketrampilan anak dengan baik dan lancar.
6
 

 

2. Faktor penghambat 

Dalam upaya guru dalam pengembangan social skill pada siswa 

di MTsN 6 Bogem Sampung menuai berbagai hambatan yang 

menyebabkan lemah nya ketrampilan siswa. Diantaranya :siswa 

penakut atau minder, siswa masih memiliki emosional yang labil, dan 

kurangnya minat belajar siswa. Dalam hal ini guru berperan penting 

dalam mengatasi masalah yang dihadapi siswa. 

Dalam hal ini, data yang didapatkan oleh peneliti di MTsN 

bogem ponorogo mengenai masalah dalam pengembangan sosial skill 

bagi siswa di antaranya siswa sering kali menghadapi sulitnya untuk 

berkembang. Contohnya banyak di antara siswa yang masih 

mempunyai sifat penakut atau minder. Entah itu karena temannya atau 

                                                             
6 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 22/W/16-XI/2018 
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takut dengan bapak ibu guru. Dalam hal sosial presentation ini guru 

sering menerapkan dengan memberikan tugas pada siswa saat di kelas 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang telah diberikan lalu 

hasil akhirnya di presentasikan ke depan. Akan tetapi, model seperti ini 

masih sulit untuk dilakukan siswa. Mereka lebih banyak diam supaya 

tidak maju ke depan kelas. Jadi keadaan seperti ini membuat guru 

memaksa salah satu siswa untuk maju sehingga siswa berani untuk 

melatih metal dan berbicara di depan orang banyak.
7
 

Dari uaraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa faktor 

penghambat dalam pengembangan social skill siwa di MTsN 6 Bogem 

Sampung Ponorogo diantaranya kurangnya kreatifitas guru dalam 

mengajar, masih labilnya emosi siswa, dan sering dijumpai siswa 

kurang percaya diri.  

 

                                                             
7
Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 25/W/16-XI/2018 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang 

dilakukan di MTsN Bogem Sampung Ponorogo dengan judul 

Pengembangan sosial skill Untuk Membentuk Kecerdasan emsosinal 

Dalam Pembelajaran PAI dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bentuk pengembangan social skill 

a. Social scanning 

Di MTsN Bogem Sampung Ponorogo dalam mengebangkan 

sosial skill anak salah satunya menggunakan metode 

pengamatan dalam pembelajaran PAI. Siswa diberikan tugas 

oleh guru untuk mengamati. Lalu, siswa diminta untuk 

membuat laporan dalam bentuk tulisan dan dikumpulan di 

sekolah. 

Social Di MTsN Bogem Sampung Ponorogo dalam 

mengembangkan sosial skill siswa dalam pembelajaran PAI 

dengan menggunakan pembiasaan seperti mengucap salam 

ketika bertemu guru di dalam dan di luar lapangan dan 

meminta seluruh siswa untuk tidak memilih-milih dalam 

pertemanan.  
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b. Sosial flexibility 

Social flexibility Di MTsN Bogem Sampung Ponorogo dalam 

mengembangkan sosial skill siswa dalam pembelajaran PAI 

dengan menggunakan pembiasaan seperti mengucap salam 

ketika bertemu guru di dalam dan di luar lapangan dan 

meminta seluruh siswa untuk tidak memilih-milih dalam 

pertemanan.  

c. Sosial Presentation 

Di MTsN Bogem Sampung Ponorogo dalam mengembangkan 

sosial skill siswa dengan menggunakan pemberikan tugas 

kepada siswa dan hasilnya akan dipersentasikan di depan kelas 

untuk melatih mental anak supaya tidak lagi menjadi penakut 

dan minder.  

2. Faktor pendukung dan penghambat social skill 

a. Faktor Pendukung Social Skill 

Kreatifitas guru dan siswa yang terus berkembang untuk 

menciptakan ruang kelas dengan baik dan kondusif. 

b. Faktor Penghambat Social Skill 

Kurang kreatifitas guru dalam mengajar di kelas, emosi anak 

yang masih labil, dan masih banyak dari anak masih kurang 

percaya diri ketika maju di depan kelas.  
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B. Saran 

1. Untuk Guru 

Diharapkan guru untuk terus mengembangkan program dan 

metode-metode untuk meningkatkan kreatifitas dalam belajar 

mengajar di kelas khusunya pembelajaran PAI. 

2. Untuk siswa 

Untuk para siswa di MTsN Bogem Sampung Ponorogo untuk terus 

mengasah ketrampilan khususnya di pelajaran PAI untuk 

meningkatkan keratifitas dan percaya diri sebagai bekal ke 

depannya nanti. 

3. Untuk peneliti berikutnya 

Kepada peneliti berikutnya diharapkan meneliti tentang sosial skill 

secara meluas tidak meneliti di salah satu pembejalaran di kelas 

saja. Sebab, kecerdasan emosional anak sangat dibutuhkan untuk 

membuatnya percaya diri.  
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