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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi Obyektif  SD Islam Terpadu Sinar Putih Bantul 

SD Islam Terpadu Sinar Putih sebagai salah satu lembaga 

pendidikan sekolah dasar di kota Bantul yang memiliki visi: 

“Terwujudnya Insan  Berprestasi, berwawasan Imtaq dan Iptek” 

Ibu Hartati, S.Pd. selaku kepala sekolah SD Islam Terpadu Sinar 

Putih menyatakan bahwa krisis moral dan akhlak serta krisis 

multidimensi yang akhir akhir ini melanda bangsa Indonesia terutama 

lemahnya moral generasinya, menjadi asalah satu faktor yang mendorong 

penanaman kecerdasan emosional dan spiritual pada peserta didiknya. 

Selain itu tingkat keimanan dan pengetahuan agama orang tua siswa yang 

masih rendah juga menjadi faktor yang melatarbelakangi adanya 

penanaman kecerdasan tersebut. Dengan rendahnya tingkat keagamaan 

orang tua siswa menyebabkan mayoritas anak anak tidak mendapatkan 

pendidikan agama secara maksimal di rumah sehingga hal tersebut 

menjadi tugas sekolah untuk memberikan pendidikan agama kepada 

siswanya secara maksimal. Faktor lain yang menjadi latar belakang 

penanaman kecerdasan emosional dan spiritual adalah mayoritas orang 

tua atau wali murid dari kalangan orang sibuk bekerja dan merasa tidak 

mempunyai waktu untuk mendidik agama secara maksimal saat di 
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rumah, sehingga orang tua mempunyai inisiatif untuk menyekolahkan 

putra/putrinya di sekolah SD Islam Terpadu Sinar Putih yang dianggap 

mampun dan berkualitas dalam mendidiknya. Maka dari hal tersebut, 

Pihak SD Islam Terpadu Sinar Putih mencoba menawarkan solusi yakni 

pendidikan yang mencakup pendidikan intelektual, emosional, dan 

spiritual.
1
 

Menurut Ibu Hartati, krisis budaya dan moral yang dalam 

beberapat tahun terakhir ini telah merebak dan sangat merusak jiwa dan 

pikiran anak, hal ini sangat memprihatinkan karena anak adalah generasi 

penerus bangsa yang harus dan wajib dibekali keagamaan yang kuat, apa 

yang akan terjadi jika pemimpin bangsa ini kelak tidak memiliki 

keimanan, ketaqwaan, serta akhlak yang mulia. Maka dari itu, SD Islam 

Terpadu Sinar Putih terus berupaya untuk mendidik siswanya agar 

menjadi pribadi yang tangguh, yang memiliki kecerdasan emosional dan 

spiritual yang nantinya akan bekal kehidupannya kelak ketika dewasa 

nanti.
2
 

Program budaya yang diterapkan oleh SD Islam Terpadu Sinar 

Putih yang dikembangkan meliputi: Budaya moral spiritual, bersih rapi, 

cinta tanah air, setiakawanan sosial, belajar, kerja, dan budaya mutu. 

Tujuan umum yang diterapkan dalam pendidikan budaya di sekolah 

tersebut antara lain:
3
 1). Menyiapkan insan berkarakter yang beriman dan 

                                                 
1 Hasil Wawancara dengan Ibu Hartati, Kepala SD Islam Terpadu Sinar Putih, pada 

tanggal 29 September 2016. 
2 Ibid. 
3Program budaya sekolah TP. 2016/2017 SD Islam Terpadu Sinar Putih Sewon Bantul 
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bertaqwa kepada Tuham Yang Maha Esa, cinta tanah air dan bangsa, 

berjiwa luhur, berbudaya, menjadi sosok teladan, rela berkorban, kreatif, 

inovatif, dan profesional. 2). Mewujudkan sinergitas satuan pendidikan, 

keluarga dan masyarakat yang religius, berbudaya, edukatif, kreatif, dan 

inovatif, serta menjunjung tinggi penegakan hukum. 3). Menfasilitasi 

pembentukkan insan pelestari nilai nilai budaya dan sekaligus mampu 

memperbaharuhi aktualitasnya. 

 

2. Tujuan Penanaman Kecerdasan Emosional dan Spiritual di SD 

Islam Terpadu Sinar Putih 

Penanaman Kecerdasan Emosional dan Spiritual di SD Islam 

Terpadu Sinar Putih memiliki tujuan sebagai berikut: 

1) Menanamkan keimanan dan ketaqwaan 

Keimanan dan ketaqwaan merupakan pondasi dalam kehidupan 

beragama.  keimanan dan ketaqwaan yang menentukan baik dan 

buruknya kualitas hidup seseorang. Jadi dapat diartikan bahwa 

keimanan dan ketaqwaan bisa menjadi tolok ukur baik dan buruknya 

perjalanan kehidupan seseorang, karena tidak hanya di dunia tetapi 

juga di akhirat kelak. Sebagai pondasi, keimanan dan ketaqwaan  

kepada Alloh SWT harus ditanamkan sejak dini baik itu di rumah, di 

sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. 
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2) Mendidik siswa berakhlakul karimah 

Mendidik anak agar berakhlakul karimah semestinya menjadi 

tugas semua pihak, baik pihak dari keluarga, sekolah, maupun 

masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit keluarga yang tidak 

memperdulikan hal tersebut, mereka hanya mementingkan 

kecerdasan intelektual semata. Sangat disayangkan bahwa tidak 

sedikit orang belum mengetahui akan besar pengaruhnya kecerdasan 

emosional atau akhlak seseorang terhadap kesuksesan  mereka. 

Maka dari itu sekolah sebagai tempat  pendidikan kedua setelah 

rumah memiliki kewajiban untuk menanamkan kecerdasan 

emosional atau akhlakul karimah sehingga akan menghasilkan 

output yang memiliki kecerdasan emosional yang nantinya akan 

menghantarkan menjadi outcome yang sukses.  

 

3. Visi dan Misi SD Islam Terpadu Sinar Putih 

1) Visi Sekolah 

Terwujudnya Insan  Berprestasi, berwawasan Imtaq dan Iptek 

2) Misi Sekolah 

Prestasi: 

a) Melaksanakan KBM dengan disiplin 

b) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang keterampilan dan 

seni 

c) Melaksanakan pelatihan persiapan perlombaan 
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d) Mengikuti berbagai perlombaan akademik dan non akademik 

e) Melaksanakan remidial teaching dan enrichment teaching.  

 

IMTAQ: 

a) Melaksanakan praktik pendidikan agama Islam dalam kegiatan 

sehari hari di sekolah dan di rumah 

b) Melaksanakan peringatan hari besar Islam 

c) Mengimplementasikan 5 S (senyum, salam, sapa, salaman, dan 

santun) 

d) Melaksanakan kegiatan datang tanpak muka pulang tanpak 

punggung 

e) Menanamkan nilai nilai karakter bangsa Indonesia dalam 

kehidupan sehari hari. 

f) Mengimplementasikan  pembelajaran berwawasan lingkungan 

termasuk mewujudkan kepedulian mencintai lingkungan SD 

Islam Terpadu Sinar Putih yang ramah, bersih, dan indah. 

g) Mewujudkan sikap cinta budaya dan berkepribadian Indonesia 

 

IPTEK: 

a) Melaksanakan pembelajaran dan pembiasaan bahasa Inggris, 

bahasa Arab, dan bahasa Jawa. 

b) Melaksanakan pembelajaran IPTEK meliputi teori dan praktik 

c) Melaksanakan ekstrakurikuler wajib dan pilihan.  
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B. Paparan Hasil Penelitian 

1. Metode Implementasi Penanaman Kecerdasan Emosional dan 

Spiritual Kelas V SD Islam Terpadu Sinar Putih Bantul 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, 

bahwa penanaman kecerdasan emosional di SD Islam Terpadu Sinar 

Putih Bantul diimplementasikan melalui kegiatan pembelajaran, 

ekstrakurikuler dan pembiasaan (budaya) setiap hari mulai dari hari 

Senin sampai dengan Sabtu. 

a. Penanaman Kecerdasan Emosional melalui Pembelajaran di 

Kelas V 

Kegiatan pembelajaran di SD Islam Terpadu Sinar Putih 

berdasarkan kurikulum 2006 (KTSP) berkarakter. Sesuai dengan 

rencana strategis 2010 sampai 2014, Departemen Pendidikan 

Indonesia memasukkan pembangunan karakter sebagai salah satu 

misinya, maka pembelajaran di SD Islam Terpadu Sinar Putih pun 

menggunakan kurikulum 2006 (KTSP) berkarakter yang bertujuan 

untuk mendidik dan menanamkan karakter pada siswa. 

Bapak Fuad Amri, S.Pd. selaku wali kelas V mengungkapkan 

bahwa usia anak kelas V pada zaman sekarang telah mengalami 

pendewasaan yang seharusnya belum terjadi. Hal ini dapat disebabkan 

karena kemajuan teknologi, minimnya pengetahuan agama orang tua, 

semakin banyak orang orang yang tidak bertanggung jawab yang 

notabene hanya mencari keuntungan semata, dan krisis moral. Hal hal 
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tersebutlah yang telah merusak jiwa kepolosan anak anak zaman 

sekarang. Ibu Hartati berharap dengan adanya implementasi 

penanaman kecerdasan emosional dan spiritual di SD Islam Terpadu 

Sinar Putih ini menjadi salah satu jalan keluar atas permasalahan 

tersebut. 

1) Implementasi penanaman Kecerdasan Emosional melalui 

Pembelajaran PKn 

Mata pelajaran PKn diampu oleh Bapak Fuad Amri, S.Pd. 

Tabel 1  

SK KD PKn Kelas V Semester I 

Stándar  Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Memahami pentingnya 

keutuhan Negara 

Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) 

1.1  Mendeskripsikan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia  

1.2  Menjelaskan pentingnya keutuhan 

Negara Kesatuan Republik 

Indonesia  

1.3   Menunjukkan contoh-contoh 

perilaku dalam menjaga keutuhan 

Negara Kesatuan Republik 

Indonesia  

2.  Memahami peraturan 

perundang-undangan 

tingkat pusat dan  daerah 

2.1  Menjelaskan pengertian dan 

pentingnya peraturan perundang-

undangan tingkat pusat dan 

daerah  

2.2  Memberikan contoh peraturan 

perundang-undangan tingkat 

pusat dan daerah, seperti  pajak, 

anti korupsi, lalu lintas, larangan 

merokok  
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(1) Memahami pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI)
4
 

Materi yang diajarkan dalam pembelajaran ini adalah: 

(a) Batas wilayah NKRI, luas wilayah NKRI, Posisi lintang 

dan bujurnya, Fungsi laut, darat, dan udara. 

Metode pembelajaran yang digunakan untuk 

mengajarkan materi materi tersebut adalah pendekatan 

kontekstual, cooperative learning, tanya jawab, diskusi 

dengan teman sebangku, dan pemberian tugas. 

Karakter yang ditanamkan melalui pembelajaran ini 

adalah dapat dipercaya, rasa hormat, dan perhatian, 

tekun, tanggung jawab, berani integritas, peduli, jujur, 

dan kwarganegaraan. Media yang digunakan dalam 

pembelajaran ini adalah buku paket BSE PKn kelas V, 

buku PKn Erlangga, PKn Yudistira, dan buku lain yang 

relevan. 

(b)  Arti penting, keutuhan NKRI, fungsi Pancasila sebagai 

perekat persatuan bangsa. 

Metode pembelajaran yang digunakan untuk 

mengajarkan materi materi tersebut masih sama dengan 

materi sebelumnya yakni pendekatan kontekstual, 

                                                 
4 RPP PKn Kelas V, SD IT Sinar Putih Tahun Pelajaran 2015/2016 
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cooperative learning, tanya jawab, diskusi dengan teman 

sebangku, dan pemberian tugas. 

Karakter yang ditanamkan melalui pembelajaran ini 

adalah dapat dipercaya, rasa hormat, dan perhatian, 

tekun, tanggung jawab, berani integritas, peduli, jujur, 

dan kwarganegaraan. Media yang digunakan dalam 

pembelajaran ini adalah buku paket BSE PKn kelas V, 

buku PKn Erlangga, PKn Yudistira, dan buku lain yang 

relevan. 

(c) Contoh atau ilustrasi perilaku yang baik dalam menjaga 

keutuhan NKRI. 

Metode pembelajaran yang digunakan untuk 

mengajarkan materi materi tersebut adalah pendekatan 

kontekstual, cooperative learning, tanya jawab, diskusi 

dengan teman sebangku, dan pemberian tugas, masih 

sama dengan sebelumnya. 

Karakter yang ditanamkan melalui pembelajaran ini 

adalah dapat dipercaya, rasa hormat, dan perhatian, 

tekun, tanggung jawab, berani integritas, peduli, jujur, 

dan kwarganegaraan. Media yang digunakan dalam 

pembelajaran ini adalah buku paket BSE PKn kelas V, 

buku PKn Erlangga, PKn Yudistira, dan buku lain yang 

relevan. 
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(2) Memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan  

daerah
5
 

Materi yang diajarkan dalam pembelajaran ini adalah: 

(a) Pengertian perundang undangan, fungsi peraturan 

perundang undangan. 

Metode pembelajaran yang digunakan untuk 

mengajarkan materi materi tersebut adalah pendekatan 

kontekstual, cooperative learning, tanya jawab, diskusi 

dengan teman sebangku, dan pemberian tugas, masih 

sama dengan sebelumnya. 

Karakter yang ditanamkan melalui pembelajaran ini 

adalah dapat dipercaya, rasa hormat, dan perhatian, 

tekun, tanggung jawab, berani integritas, peduli, jujur, 

dan kwarganegaraan. Media yang digunakan dalam 

pembelajaran ini adalah buku paket BSE PKn kelas V, 

buku PKn Erlangga, PKn Yudistira, dan buku lain yang 

relevan. 

(b) Tata urusan peraturan perundang undangan di Indonesia, 

contoh peraturan perundang undangan yang berlaku di 

Indonesia. 

Metode pembelajaran yang digunakan untuk 

mengajarkan materi materi tersebut adalah pendekatan 

                                                 
5 RPP PKn Kelas V, SD IT Sinar Putih Tahun Pelajaran 2015/2016 
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kontekstual, cooperative learning, tanya jawab, diskusi 

dengan teman sebangku, dan pemberian tugas, masih 

sama dengan sebelumnya. 

Karakter yang ditanamkan melalui pembelajaran ini 

adalah dapat dipercaya, rasa hormat, dan perhatian, 

tekun, tanggung jawab, berani integritas, peduli, jujur, 

dan kwarganegaraan. Media yang digunakan dalam 

pembelajaran ini adalah buku paket BSE PKn kelas V, 

buku PKn Erlangga, PKn Yudistira, dan buku lain yang 

relevan. 

2) Implementasi penanaman Kecerdasan Emosional melalui 

Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Mata pelajaran bahasa Indonesia diampu oleh Bapak Fuad Amri, 

S.Pd. 

Tabel 2. 

SK KD bahasa Indonesia Kelas V Semester I 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Mendengarkan 

1. Memahami  penjelasan 

narasumber dan cerita 

rakyat  secara lisan 

1.1 Menanggapi penjelasan 

narasumber  (petani, pedagang, 

nelayan, karyawan, dll.) dengan 

memperhatikan santun berbahasa  

1.2 Mengidentifikasi unsur cerita 

tentang cerita rakyat yang 

didengarnya  
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Berbicara 

2. Mengungkapkan pikiran, 

pendapat, perasaan, fakta  

secara lisan dengan 

menanggapi suatu 

persoalan,  menceritakan 

hasil pengamatan, atau 

berwawancara   

 

2.1 Menanggapi  suatu persoalan atau 

peristiwa dan memberikan saran 

pemecahannya  dengan 

memperhatikan pilihan kata dan 

santun berbahasa 

2.2 Menceritakan   hasil 

pengamatan/kunjungan  dengan 

bahasa runtut, baik, dan benar    

2.3 Berwawancara sederhana dengan 

narasumber  (petani, pedagang, 

nelayan, karyawan, dll.) dengan 

memperhatikan pilihan kata dan 

santun berbahasa   

Membaca 

3. Memahami teks dengan 

membaca teks 

percakapan, membaca 

cepat 75 kata/menit, dan 

membaca puisi 

3.1 Membaca  teks percakapan 

dengan lafal dan intonasi yang 

tepat  

3.2  Menemukan gagasan utama suatu 

teks yang dibaca dengan 

kecepatan 75 kata  per menit   

3.3 Membaca  puisi dengan lafal dan 

intonasi yang tepat   

Menulis 

4. Mengungkapkan pikiran, 

perasaan, informasi, dan 

pengalaman secara 

tertulis dalam  bentuk 

karangan,  surat 

undangan, dan dialog 

tertulis  

4.1 Menulis karangan berdasarkan 

pengalaman dengan 

memperhatikan  pilihan kata dan 

penggunaan ejaan 

4.2 Menulis surat undangan (ulang 

tahun, acara agama, kegiatan 

sekolah, kenaikan kelas, dll.) 

dengan kalimat efektif dan 

memperhatikan penggunaan ejaan  

4.3 Menulis dialog sederhana antara 

dua atau tiga  tokoh dengan 

memperhatikan isi serta perannya 

 

(1) Mendengarkan: Memahami  penjelasan narasumber dan 

cerita rakyat  secara lisan
6
 

                                                 
6RPP Bahasa Indonesia Kelas V, SD IT Sinar Putih Tahun Pelajaran 2015/2016 
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Materi yang diajarkan dalam pembelajaran ini 

adalah sebagai berikut: 

(a) Teks penjelasan nara sumber 

Metode yang digunakan adalah tanya jawab, diskusi, 

pemberian tugas dan multi metode. 

Karakter yang ditanamkan melalui pembelajaran ini 

adalah dapat dipercaya, rasa hormat, dan perhatian, 

tekun, tanggung jawab, berani integritas, peduli, jujur, 

dan ketulusan. Media yang digunakan dalam 

pembelajaran ini adalah buku paket BSE Basaha 

Indonesia kelas V, buku PKn Erlangga, Bahasa 

Indonesia Yudistira, Bina Bahasa Indonesia kurikulum 

2006 dan buku lain yang relevan. 

(b) Cerita rakyat 

Metode yang digunakan adalah tanya jawab, diskusi, 

pemberian tugas/multi metode 

Karakter yang ditanamkan melalui pembelajaran ini 

adalah dapat dipercaya, rasa hormat, dan perhatian, 

tekun, tanggung jawab, berani integritas, peduli, jujur, 

dan ketulusan. Media yang digunakan dalam 

pembelajaran ini adalah buku paket BSE Basaha 

Indonesia kelas V, buku PKn Erlangga, Bahasa 
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Indonesia Yudistira, Bina Bahasa Indonesia kurikulum 

2006 dan buku lain yang relevan. 

(2) Berbicara: Mengungkapkan pikiran, pendapat, perasaan, 

fakta  secara lisan dengan menanggapi suatu persoalan,  

menceritakan hasil pengamatan, atau berwawancara
7
 

Materi yang diajarkan dalam pembelajaran ini 

adalah sebagai berikut: 

(a) Teks penjelasan nara sumber 

Metode yang digunakan adalah tanya jawab, diskusi, 

pemberian tugas/multi metode 

Karakter yang ditanamkan melalui pembelajaran ini 

adalah dapat dipercaya, rasa hormat, dan perhatian, 

tekun, tanggung jawab, berani integritas, peduli, jujur, 

dan ketulusan. Media yang digunakan dalam 

pembelajaran ini adalah buku paket BSE Basaha 

Indonesia kelas V, buku bahasa Indonesia Erlangga, 

Bahasa Indonesia Yudistira, Bina Bahasa Indonesia 

kurikulum 2006 dan buku lain yang relevan. 

(b) Teks laporan hasil kunjungan 

Metode yang digunakan adalah tanya jawab, diskusi, 

pemberian tugas/multi metode. Pelaksanaan 

pembelajarannya dilakukan dengan cara guru 

                                                 
7RPP Bahasa Indonesia Kelas V, SD IT Sinar Putih Tahun Pelajaran 2015/2016 
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memberikan tugas kepada siswa untuk berkunjung ke 

suatu tempat penghasil kerajinan, di sana siswa diberi 

tugas untuk melakukan pengamatan dan wawancara 

kemudian hasil pengamatan tersebut dilaporkan baik itu 

melalui tulisan maupaun menceritakan di depan kelas. 

Kegiatan ini dikerjakan secara kelompok; guru 

memberikan tugas soal soal latihan dan membaca teks 

buku cerita dan membuat/melaporkan isi buku secara 

tertulis. 

Karakter yang ditanamkan melalui pembelajaran ini 

adalah dapat dipercaya, rasa hormat, dan perhatian, 

tekun, tanggung jawab, berani integritas, peduli, jujur, 

dan ketulusan. Media yang digunakan dalam 

pembelajaran ini adalah buku paket BSE Basaha 

Indonesia kelas V, buku Bahasa Indonesia  Erlangga, 

Bahasa Indonesia Yudistira, Bina Bahasa Indonesia 

kurikulum 2006 dan buku lain yang relevan. 

(3) Membaca: Memahami teks dengan membaca teks 

percakapan, membaca cepat 75 kata/menit, dan membaca 

puisi.
8
 

Materi yang dipelajari dalam pembelajaran ini 

adalah sebagai berikut: 

                                                 
8RPP Bahasa Indonesia Kelas V, SD Islam Terpadu Sinar Putih Tahun Pelajaran 

2015/2016 
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(a) Teks Percakapan 

Metode yang digunakan adalah tanya jawab, diskusi, 

pemberian tugas/multi metode 

Karakter yang ditanamkan melalui pembelajaran ini 

adalah dapat dipercaya, rasa hormat, dan perhatian, 

tekun, tanggung jawab, berani integritas, peduli, jujur, 

dan ketulusan. Media yang digunakan dalam 

pembelajaran ini adalah buku paket BSE Basaha 

Indonesia kelas V, buku PKn Erlangga, Bahasa 

Indonesia Yudistira, Bina Bahasa Indonesia kurikulum 

2006 dan buku lain yang relevan. 

(b) Teks Bacaan 

Metode yang digunakan adalah tanya jawab, diskusi, 

pemberian tugas/multi metode 

Karakter yang ditanamkan melalui pembelajaran ini 

adalah dapat dipercaya, rasa hormat, dan perhatian, 

tekun, tanggung jawab, berani integritas, peduli, jujur, 

dan ketulusan. Media yang digunakan dalam 

pembelajaran ini adalah buku paket BSE Basaha 

Indonesia kelas V, buku PKn Erlangga, Bahasa 

Indonesia Yudistira, Bina Bahasa Indonesia kurikulum 

2006 dan buku lain yang relevan. 
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(c) Teks Puisi 

Metode yang digunakan adalah tanya jawab, diskusi, 

pemberian tugas/multi metode 

Karakter yang ditanamkan melalui pembelajaran ini 

adalah dapat dipercaya, rasa hormat, dan perhatian, 

tekun, tanggung jawab, berani integritas, peduli, jujur, 

dan ketulusan. Media yang digunakan dalam 

pembelajaran ini adalah buku paket BSE Basaha 

Indonesia kelas V, buku PKn Erlangga, Bahasa 

Indonesia Yudistira, Bina Bahasa Indonesia kurikulum 

2006 dan buku lain yang relevan. 

(4) Menulis: Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan 

pengalaman secara tertulis dalam  bentuk karangan,  surat 

undangan, dan dialog tertulis.
9
 

Materi yang dipelajari dalam pembelajaran ini 

adalah sebagai berikut: 

(a) Teks karangan 

Metode yang digunakan adalah tanya jawab, diskusi, 

pemberian tugas/multi metode 

Karakter yang ditanamkan melalui pembelajaran ini 

adalah dapat dipercaya, rasa hormat, dan perhatian, 

tekun, tanggung jawab, berani integritas, peduli, jujur, 

                                                 
9RPP Bahasa Indonesia Kelas V, SD IT Sinar Putih Tahun Pelajaran 2015/2016 
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dan ketulusan. Media yang digunakan dalam 

pembelajaran ini adalah buku paket BSE Basaha 

Indonesia kelas V, buku PKn Erlangga, Bahasa 

Indonesia Yudistira, Bina Bahasa Indonesia kurikulum 

2006 dan buku lain yang relevan. 

(b) Teks undangan resmi 

Metode yang digunakan adalah tanya jawab, diskusi, 

pemberian tugas/multi metode 

Karakter yang ditanamkan melalui pembelajaran ini 

adalah dapat dipercaya, rasa hormat, dan perhatian, 

tekun, tanggung jawab, berani integritas, peduli, jujur, 

dan ketulusan. Media yang digunakan dalam 

pembelajaran ini adalah buku paket BSE Basaha 

Indonesia kelas V, buku PKn Erlangga, Bahasa 

Indonesia Yudistira, Bina Bahasa Indonesia kurikulum 

2006 dan buku lain yang relevan. 

(c) Teks Dialog 

Metode yang digunakan adalah tanya jawab, diskusi, 

pemberian tugas/multi metode 

Karakter yang ditanamkan melalui pembelajaran ini 

adalah dapat dipercaya, rasa hormat, dan perhatian, 

tekun, tanggung jawab, berani integritas, peduli, jujur, 

dan ketulusan. Media yang digunakan dalam 
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pembelajaran ini adalah buku paket BSE Basaha 

Indonesia kelas V, buku PKn Erlangga, Bahasa 

Indonesia Yudistira, Bina Bahasa Indonesia kurikulum 

2006 dan buku lain yang relevan. 

3) Implementasi penanaman Kecerdasan Emosional melalui 

Pembelajaran Matematika 

Mata pelajaran matematika kelas V dampu oleh 

Bapak Fuad Amri, S.Pd.. 

Tabel 3.  

SK KD Matematika Kelas V Semester I 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Bilangan 

1. Melakukan operasi 

hitung bilangan 

bulat dalam 

pemecahan 

masalah 

 

1.1   Melakukan operasi hitung bilangan 

bulat termasuk penggunaan sifat-

sifatnya, pembulatan, dan 

penaksiran 

1.2   Menggunakan faktor prima untuk 

menentukan KPK dan FPB 

1.3   Melakukan operasi hitung campuran 

bilangan bulat 

1.4   Menghitung perpangkatan dan akar 

sederhana 

1.5   Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan operasi hitung, 

KPK dan FPB 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Geometri dan 

Pengukuran 

2. Menggunakan 

pengukuran 

waktu, sudut, 

jarak, dan 

kecepatan dalam 

pemecahan 

masalah 

 

 

 

2.1   Menuliskan tanda waktu dengan 

menggunakan notasi 24 jam 

2.2   Melakukan operasi hitung satuan 

waktu 

2.3   Melakukan pengukuran sudut 

2.4   Mengenal satuan jarak dan 

kecepatan 

2.5   Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan waktu, jarak, dan 

kecepatan 

3.   Menghitung luas 

bangun datar 

sederhana dan 

menggunakannya 

dalam pemecahan 

masalah 

 

3.1   Menghitung luas trapesium dan 

layang-layang 

3.2   Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas bangun datar 

4.   Menghitung 

volume kubus dan 

balok dan 

menggunakannya 

dalam pemecahan 

masalah 

4.1   Menghitung volume kubus dan 

balok 

4.2   Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan volume kubus dan 

balok 

 

 

(1) Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan 

masalah 

Materi materi yang dipelajari dalam pembelajaran 

ini adalah penggunaan sifat komutatif, asosiatif, dan 

distributif; pembulata bilangan dalam satuan, puluhan, dan 

ratusan terdekat; menaksir hasil operasi hitung dua bilangan; 

pengunaan KPK dan FPB untuk memecahkan masalah sehari 
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hari; melakukan operasi hitung bilangan dalam pemecahan 

masalah; menghitung perpangkatan dan akar sederhana; 

memecahkan masalah sehari hari yang melibatkan akar 

pangkat dua dan bilangan yang berpangkat dua. 

(2) Menggunakan pengukuran waktu, sudut, jarak, dan kecepatan 

dalam pemecahan masalah 

Materi yang dipelajari dalam pembelajaran ini 

adalah pengukuran (waktu, sudut, luas, volume, dan 

satuannya), menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

jarak dan kecepatan. 

(3) Menghitung luas bangun datar sederhana dan 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

Materi yang dipelajari dalam pembelajaran ini 

adalah geometri (menentukan luas bangun datar sederhana), 

pengukuran (waktu, sudut, luas, volume, dan satuannya). 

(4) Menghitung volume kubus dan balok dan menggunakannya 

dalam pemecahan masalah 

Materi yang dipelajari dalam pembelajaran ini 

adalah geometri (menemukan volume kubus dan balok). 

Metode pembelajaran yang dipergunakan oleh Ibu ... 

dalam megajar materi matematika kelas V semester I adalah 

ekspositori dan latihan soal soal. 
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Menurut penuturan Bapak Fuad Amri, S.Pd. dengan 

mengerjakan latihan soal soal selain untuk memperdalam 

pemahaman dan kemampuan siswadalam mengerjakan soal 

soal matematika akan melatih kemandirian, keberanian, 

bertanggungjawab dan berani memecahkan masalah dengan 

benar. 

Media yang digunakan dalam pembelajaran ini 

adalah buku paket BSE Matematika, Matematika Prgresif 

kelas V, buku Matematika Erlangga, Matematika Yudistira, 

dan buku lain yang relevan, papan tulis, kapur, dan benda 

benda lain yang berkaitan dengan materi matematika seperti 

almari, papan tulis, dan lainnya. 

4) Implementasi penanaman Kecerdasan Emosional melalui 

Pembelajaran IPA 

Mata pelajaran IPA kelas 5 diampu oleh Bapak Fuad 

Amri, S.Pd. 

Tabel 4. 

SK KD IPA Kelas V Semester I 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Makhluk Hidup dan 

Proses Kehidupan 

 

1. Mengidentifikasi 

fungsi organ tubuh 

manusia dan hewan 

 

1.1 Mengidentifikasi fungsi organ 

pernapasan manusia 

1.2 Mengidentifikasi fungsi organ 

pernapasan hewan misalnya ikan dan 

cacing tanah 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1.3 Mengidentifikasi fungsi organ 

pencernaan manusia dan 

hubungannya dengan makanan dan 

kesehatan 

1.4 Mengidentifikasi organ peredaran 

darah manusia  

1.5 Mengidentifikasi gangguan pada 

organ peredaran darah manusia 

2. Memahami  cara 

tumbuhan hijau 

membuat makanan 

 

2.1 Mengidentifikasi cara tumbuhan 

hijau  membuat makanan 

2.2 Mendeskripsikan ketergantungan 

manusia dan hewan pada tumbuhan 

hijau sebagai sumber makanan 

3. Mengidentifikasi cara 

makhluk hidup 

menyesuaikan diri 

dengan lingkungan  

 

3.1 Mengidentifikasi penyesuaian diri 

hewan dengan lingkungan tertentu  

untuk mempertahankan hidup 

3.2 Mengidentifikasi penyesuaian diri 

tumbuhan dengan lingkungan tertentu  

untuk mempertahankan hidup 

Benda dan Sifatnya 

4.  Memahami hubungan 

antara sifat bahan 

dengan penyusunnya 

dan perubahan sifat 

benda sebagai hasil  

suatu proses 

 

4.1  Mendeskripsikan hubungan  antara 

sifat bahan dengan bahan 

penyusunnya, misalnya benang, kain, 

dan kertas 

4.2 Menyimpulkan  hasil penyelidikan 

tentang perubahan sifat benda, baik 

sementara maupun tetap 

 

(1) Mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewan 

Materi yang dipelajari dalam pembelajaran ini adalah: 

(a) Organ tubuh manusia dan hewan: Alat pernapasan pada 

manusia dan hewan. 
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(b) Organ tubuh manusia dan hewan: Alat pencernaan 

makanan pada manusia; hubungan makanan dan 

kesehatan. 

(c) Organ tubuh manusia: Alat peredaran darah pada 

manusia (pembuluh darah, proses peredaran darah 

manusia) 

(d) Alat peredaran darah pada manusia: penyakit yang 

menyerang darah dan alat peredaran darah; memelihara 

kesehatan peredaran darah manusia. 

(2) Memahami  cara tumbuhan hijau membuat makanan 

(3) Mengidentifikasi cara makhluk hidup menyesuaikan diri 

dengan lingkungan 

(4) Memahami hubungan antara sifat bahan dengan penyusunnya 

dan perubahan sifat benda sebagai hasil  suatu proses 
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5) Implementasi penanaman Kecerdasan Emosional melalui 

Pembelajaran IPS 

Tabel 5. 

SK KD IPS Kelas V Semester I 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Menghargai berbagai 

peninggalan dan tokoh 

sejarah yang berskala 

nasional  pada masa 

Hindu-Budha dan 

Islam, keragaman 

kenampakan alam dan 

suku bangsa, serta 

kegiatan ekonomi di 

Indonesia  

 

 

1.1 Mengenal makna 

peninggalan-peninggalan 

sejarah yang berskala 

nasional dari masa Hindu-

Budha dan Islam di Indonesia 

1.2 Menceriterakan tokoh-tokoh 

sejarah pada masa Hindu-

Budha dan Islam di Indonesia 

1.3 Mengenal  keragaman 

kenampakan alam dan buatan 

serta pembagian wilayah 

waktu di Indonesia dengan 

menggunakan 

peta/atlas/globe dan media 

lainnya 

1.4 Menghargai keragaman suku 

bangsa dan budaya di 

Indonesia 

1.5 Mengenal jenis-jenis usaha 

dan kegiatan ekonomi di 

Indonesia 
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6) Implementasi penanaman Kecerdasan Emosional melalui 

Pembelajaran SBK 

Tabel 6. 

SK KD SBK Kelas V Semester I 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Seni Rupa  

1. Mengapresiasi  karya 

seni rupa  

1.1 Menjelaskan makna motif 

hias 

  1.2 Mengidentifikasi jenis motif 

hias pada karya seni rupa 

Nusantara daerah setempat   

  1.3 Menampilkan sikap 

apresiatif terhadap  keunikan 

motif hias karya seni rupa 

Nusantara daerah setempat 

2. Mengekspresikan diri 

melalui karya seni rupa 

2.1 Mengekspresikan diri 

melalui gambar dekoratif 

dengan motif hias Nusantara 

  2.2 Mengekspresikan diri 

melalui gambar ilustrasi 

dengan tema hewan dan 

kehidupannya 

  2.3 Membuat  motif hias dasar 

jumputan pada kain 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Seni Musik  

3. Mengapresiasi karya  

seni musik 

3.1 Mengidentifikasi berbagai 

ragam lagu daerah Nusantara 

  3.2 Menjelaskan makna 

ansambel sejenis 

  3.3 Menampilkan sikap 

apresiatif  terhadap berbagai 

musik/lagu daerah Nusantara 

4. Mengekspresikan diri 

melalui karya seni 

musik 

4.1 Memainkan alat musik ritmis 

dan melodis sederhana  

dalam bentuk ansambel 

sejenis 

  4.2 Mengadakan pementasan 

perpaduan musik, tari dan 

bahasa 

Seni Tari  

5. 

 

Mengapresiasi karya 

seni tari 

5.1 Mengidentifikasi gerak, 

busana, dan perlengkapan 

seni tari Nusantara daerah 

lain 

  5.2 Menampilkan sikap 

apresiatif terhadap keunikan 

gerak, busana, dan 

perlengkapan karya seni tari 

Nusantara daerah lain 

6. Mengekspresikan diri 

melalui karya seni tari 

6.1 

 

6.2 

Menyiapkan peragaan tari 

Nusantara daerah  lain  tanpa 

iringan 

Memeragakan tari Nusantara 

daerah  lain  tanpa iringan 

Keterampilan  

7. Mengapresiasi karya 

kerajinan  

7.1 

 

 

 

Mendeskripsi  kesesuaian 

fungsi, kekuatan, dan 

keindahan karya kerajinan 

meronce 

Menampilkan sikap 

apresiatif terhadap karya 

kerajinan meronce 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

8. Membuat karya 

kerajinan dan benda 

permainan 

8.1 Merancang karya kerajinan 

meronce 

 8.2 Membuat karya kerajinan 

meronce 

  8.3 Merancang benda permainan 

yang digerakkan dengan tali 

  8.4 Membuat benda permainan 

yang digerakkan dengan tali 

Keterangan 

Meronce: Teknik membuat benda pakai/hias dari bahan manik-

manik, biji-bijian, yang dirangkai dengan benang. 

 

Pembelajaran SBK dibagi menjadi tiga yakni seni 

rupa, seni musik dan keterampilan.
10

 

(1) Seni Rupa 

(a) Mengapresiasikan karya seni rupa 

Materi yang dipelajari dalam pembelajaran ini 

adalah makna motif hias, jenis motif hias, bentuk objek, 

sikap apresiasi. Metode pembelajaran yang digunakan 

adalah metode ceramah dan pemberian tugas. 

Karakter yang ditamankan dalam pembelajaran ini 

adalah disiplin dalam melaksanakan tugas, 

menghormati hasil karya morif, perhatian terhadap 

produk motif Indonesia, menghargai produk dalam 

negeri, dan lainnya. Media dan sumber yang digunakan 

                                                 
10 RPP SBK Kelas 5 Semester I TP. 2016/2017 SDIT Sinar Putih Bantul. 
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adalah buku Paket BSE, Yudistira, dan buku lainnya 

yang relevan, serta gambar motif hias. 

 

b. Penanaman Kecerdasan Emosional Melalui Kegiatan 

Ekstrakurikuler. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hartati dan semua 

guru SD Islam Terpadu Sinar Ptih, penanaman kecerdasan emosional 

juga diimplementasikan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Adapun 

kegiatan kegiatan ekstrakurikuler yang menanamkan kecerdasan 

emosional adalah pramuka, drumband, silat, dan pantonim. 

1) Pramuka 

2) Drumband 

3) Silat 

4) Pantonim 

 

c. Penanaman Kecerdasan Emosional Melalui Pembiasaan/Budaya 

1) Penanaman Kecerdasan Emosional Melalui Pembiasaan/Budaya 

dalam pembelajaran 

a) Nasehat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua guru 

SD Islam Terpadu Sinar Putih Bantul, guru guru yang 

mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6 juga menggunakan 

metode nasehat untuk mendidik dan menanamkan kecerdasan 

emosional. Adapun nasehat nasehat yang diberikan masih 
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seputar akhlakul karimah yaitu menghormati orang tua, 

berbuat baik sesama teman atau orang lain, menghormati 

yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, tidak boleh 

berantem, sopan santun, etika berbusana dan bertutur kata, 

saling memaafkan, saling memolong, dan hormat terhadap 

bapak/ibu guru, serta peduli terhadap diri sendiri.  

b) Reward and Punishment (Penghargaan dan hukuman) 

Reward and Punishment (Penghargaan dan 

hukuman) diterapkan di kelas I sampai kelas VI. Di kelas V 

penghargaan diberikan pada yang berprestasi, mendapatkan 

nilai terbaik, berbuat kebaikan, selalu mengikuti tata tertib, 

reward di kelas V diberikan berupa “Acungan Jempol dari 

guru, Anak Pintar/Hebat, dan buku atau alat tulis lainnya, 

serta ada kalanya diberikan bintang
11

 yang di tempelkan di 

dinding kelas
12

”.  

Adapun bentuk punishment yang diterapkan adalah 

hukuman menulis dan piket (membersihkan kelas). 

Punishment ini diberikan kepada siswa yang nakal, membuat 

onar, membuang sampah sembarangan, tidak mengerjakan 

tugas /PR, dan melanggar peraturan di sekolah. 

                                                 
11 Yang dimaksud Bintang di sini adalah potongan potongan kertas berwarna warni yang 

berbentuk bintang kecil. 
12Di Dinding kelas di tempelkan daftar nama siswa, kemudian bintang tersebut di 

tempelkan di barisan nama siswa yang mendapatkan penghargaan. 
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Bentuk punishment (hukuman) yang diterapkan di 

kelas V berbeda dengan yang diterapkan pada kelas I sampai 

IV. Di kelas V bentuk hukuman yang diterapkan adalah jika 

siswa berbuat salah baru sekali, hukuman yang dilakukan 

berbentuk teguran, kemudian sampai siswa melakukan tiga 

kali baru diberi hukuman mengerjakan tugas dua kali, hormat 

bendera selama 15 (lima belas) menit, infak Rp1.000,00, atau 

bentuk hukuman lainnya yang bersifat mendidik, seperti 

mengerjakan soal setelah jam pembelajaran selesai dan anak 

pulang lebih lama daripada teman lainnya yang tidak berbuat 

kesalahan. 

Dengan Reward and Punishment (penghargaan dan 

hukuman) ini diharapkan siswa akan menjadi anak yang tidak 

nakal, disiplin, mematuhi peraturan, menghormati guru, 

menghargai teman dan bertanggung jawab, sehingga 

penanaman kecerdasan emosional di sekolah akan tercapai 

dan kelak akan menjadi anak yang kuat mentalnya. 

2) Penanaman Kecerdasan Emosional Melalui Pembiasaan/Budaya 

di luar kegiatan pembelajaran 

Program penanaman kecerdasan emosional di SD 

Islam Terpadu Sinar Putih Bantul bersifat informal. Program ini 

disusun oleh kepala sekolah dan komite SD Islam Terpadu Sinar 
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Putih.
13

 Adapun penanaman kecerdasan emosional yang 

diimplementasikan melalui pembiasaan atau budaya sekolah 

adalah sebagai berikut:  

a) Bersalaman dengan guru sambil mencium tangan setiap pagi 

datang ke sekolah dan setiap pulang sekolah. Pembiasaan ini 

bertujuan untuk menanamkan rasa hormat, menjaga etika, 

dan sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Dengan 

pembiasaan ini diharapkan siswa akan menghormati orang 

tua, guru dan orang yang lebih tua dan mengaplikasikannya 

di kehidupan sehari hari baik itu di rumah, sekolah, dan 

masyarakat. 

b) Bersalaman dengan teman (laki laki dengan laki laki dan 

perempuan dengan perempuan). Pembiasan ini bertujuan 

untuk menanamkan rasa kasih sayang, menghargai perbedaan 

sesama manusia. Dengan pembiasaan ini diharapkan dalam 

kehidupan sehari harinya siswa akan menghargai perbedaan, 

dan menyayangi orang lain terutama dengan orang yang 

sebaya. 

c) Mengucapkan salam setiap masuk kelas. Pembiasaan ini 

bertujuan untuk menanamkan etika dan sopan santun, 

sehingga siswa akan tercipta dalam mengaplikasikannya 

dalam kehidupannya. 

                                                 
13Hasil Wawancara dengan Ibu Hartati, Kepala SD Islam Terpadu Sinar Putih Bantul, 

pada tanggal 30 September 2016 
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d) Mengucapkan yel yel setiap sebelu mulai pembelajaran 

pertama dan setiap habis istirahat. Pembiasaan ini bertujuan 

untuk memotivasi siswa supaya semangat dalam sekolah dan 

dalam belajar dan menanamkan semangat nasionalisme yaitu 

cinta Indonesia.  

e) Berbaris saat mau masuk kelas setiap pagi. Pembiasaan ini 

bertujuan menanamkan karakter kedisiplinan dan kesabaran. 

Dengan pembiasaan ini diharapkan siswa memiliki sifat 

kedisiplinan yang tinggi dan kesabaran dalam kehidupan 

sehari hari. 

f) Menyanyikan lagi wajib nasional: Indonsesia Raya, dan lagu 

mars SD Islam Terpadu Sinar Putih. Pembiasaan ini 

bertujuan menanamkan siswa untuk memiliki jiwa 

nasionalisme dan bangga sebagai warga negara Indonesia 

melalui SD Islam Terpadu Sinar Putih. 

g) Pemeriksaan kebersihan kuku, telinga, rambut dan 

penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan setiap 

akhir pekan oleh dokter kecil. Dokter kecil di sini adalah 

siswa yang bertugas atau berperan menjadi dokter kecil. 

Pembiasaan ini bertujuan untuk menanamkan rasa percaya 

diri, hidup bersih dan sehat.  

h) Mengadakan kerja baikti membersihkan lingkungan sekolah 

setiap hari Jumat. Pembiasaan ini bertujuan untuk 
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menanamkan karakter bekerja sama, tolong menolong, serta 

kesadaran akan kebersihan diri dan lingkungan.  

d. Penanaman Kecerdasan Emosional Melalui Kegiatan Jeda 

Semester dan Kegiatan Memperingati Hari Besar 

Kegiatan jeda semester adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

setelah menyelesaikan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir 

Semester (UAS). Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh siswa dan 

guru. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah lomba, mengadakan 

bazar, melakukan kunjungan atau pariwisata dan peringatan hari 

internasional seperti hari peringatan bumi internasional dengan cara 

menanam pohon dan memunguti sampah plastik di lingkungan 

sekolah dan jalan sepanjang 1 km.  

Kegiatan yang dilakukan pada hari hari besar adalah kegiatan 

memperingati hari Kartini, memperingati hari Kemerdekaan RI, hari 

Pendidikan Nasional, hari anak nasional, dan memperingati hari guru, 

dan hai hari besar nasional lainnya, hal ini juga dilakukan oleh 

sekolah sekolah lainnya. 

e. Penanaman Kecerdasan Emosional dan Spiritual melalui 

Pembelajaran PAI Kelas V (Lima) 

Guru pengampu mata pelajaran PAI kelas V adalah Ibu Izzah 

Nurhayati. 
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Tabel 7. 

SK KD PAI Kelas V Semester I 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Al Qur’an 

1. Mengartikan  Al Qur’an 

surat pendek pilihan 

 

1.1 Membaca QS Al-Lahab dan Al-Kafirun 

1.2 Mengartikan QS Al-Lahab dan Al-

Kafirun 

Aqidah 

2.  Mengenal kitab-kitab 

Allah SWT 

 

2.1 Menyebutkan nama-nama kitab Allah 

SWT 

2.2 Menyebutkan nama-nama Rasul yang 

menerima kitab-kitab Allah SWT 

2.3 Menjelaskan Al-Qur’an sebagai kitab suci 

terakhir 

Tarikh 

3. Menceritakan kisah Nabi 

 

3.1 Menceritakan kisah Nabi Ayyub AS 

3.2 Menceritakan kisah Nabi Musa AS 

3.3 Menceritakan kisah Nabi Isa AS 

Akhlak 

4. Membiasakan perilaku 

terpuji 

 

4.1 Meneladani perilaku Nabi Ayyub AS 

4.2 Meneladani perilaku Nabi Musa AS 

4.3 Meneladani perilaku Nabi Isa AS 

Fiqih 

5.  Mengumandangkan 

adzan dan iqamah 

 

5.1 Melafalkan lafal adzan dan iqamah 

5.2 Mengumandangkan adzan dan iqamah 

 

Berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran PAI kelas 5 

semester I dan wawancara dengan ibu Izzah Nurhayati, pembelajaran 

dilaksanakan sebagai berikut: 
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1) Mengartikan surat pendek pilihan 

2) Mengenal kitab kitab Alloh SWT 

3) Menceritakan kisah para nabi dan rasul Alloh  

4) Membiasakan perilaku terpuji 

5) Mengumandangkan adzan dan iqomah 

Kecerdasan emosional yang ditanamkan adalah disiplin, rasa 

hormat dan perhatian, tekun, tanggungjawab, percaya diri, berani 

jujur. Kecerdasan spiritual yang ditanamkan adalah agar siswa selalu 

beriman dan bertaqwa kepada Alloh SWT dimanapun berada. 

Melatih kebiasaan kognitif umumnya lebih mudah dibandingkan 

melatih kecerdasan emosi. Melatih orang mengoperasikan komputer, 

menghitung, menghafal daftar dan sederetan angka adalah salah satu 

contoh kebiasaan kognitif yang berasal dari otak kiri. Tetapi pelatihan 

yang membuat orang yang menjadi konsisten, memiliki integritas tinggi, 

berfikiran terbuka, bersikap jujur, memiliki prinsip, mempunyai visi, 

memiliki kepercayaan diri, bersikap adil, bijaksana dan kreatif, adalah 

contoh kecerdasan emosi yang seharusnya juga dilatih dan dibentuk, 

tidak hanya berupa pelatihan kognitif seperti yang diperoleh selama ini.  

Sekolah mempunyai peran yang cukup strategis dalam 

membentuk kecerdasan emosi seseorang. Karakter seseorang akan sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan sekolah, karena sebagian besar waktu 

dihabiskan di sekolah. Kondisi lingkungan sekolah, guru, kebiasaan 

murid-murid secara umum, program sekolah, kurikulum sekolah, model 
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pembelajaran dan berbagai bentuk kebijakan sekolah adalah pendidikan 

kecerdasan emosi yang berperan membentuk kepribadian seseorang. 

Oleh karena sekolah adalah tempat yang paling berpengaruh, 

maka sekolah mempunyai tanggung jawab moral untuk membentuk 

kepribadian dan kebiasaan positif bagi peserta didik. Dalam hal 

pembentukan karakter, manusia mempunyai emosi yang berperan 

penting mempengaruhi sikap dan kebiasaan seseorang dalam 

lingkungannya.  

Manhaj pendidikan Al-Qur’an adalah manhaj yang sempurna, 

meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Itu karena dia bertujuan 

membangun kepribadian manusia muslim secara integral dan seimbang, 

yang tampak dalam semua tingkah lakunya.Integritas manhaj Al-Qur’an 

dalam pendidikan adalah aksioma, tidak diperdebatkan oleh siapapun. 

Dia adalah kehendak Allah Sang Pencipta terhadap makhluk ciptaan-

Nya. Allahlah yang maha mengetahui apa yang baik bagi mereka. Maka, 

tidak mengherankan kalau visi Al-Qur’an dan sunnah tentang manusia 

demikian sempurna. Manusia terdiri dari tubuh dan ruh, masing-masing 

tidak terpisah dari yang lain, berdasarkan unsur materinya, manusia 

diberi motivasi dan emosi, untuk mendorongnya melakukan proses 

pemenuhan; sementara berdasarkan unsur rohaninya, dia diberi sejumlah 

potensi untuk mengantarkannya ke kesempurnaan manusiawi. Guru 

menempati posisi yang sangat penting dalam meningkatkan EQ murid-

muridnya. Langkah yang pertama harus diambil adalah meningkatkan 
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EQ-nya sendiri, dan dalam waktu yang sama meningkatkan EQ murid-

muridnya.  

Kalau dilihat dari dimensi emosi yang disampaikan dalam AL-

Qur’an, maka akan ditemukan beberapa peran yang harus dilakukan oleh 

guru dalam mengembangkan emosi murid-muridnya; 

1.1 Membimbing murid-muridnya mengetahui emosinya sendiri. 

2.1 Membimbing murid untuk peka terhadap emosi orang lain 

(Empati). 

3.1 Membimbing murid untuk beradaptasi dengan emosinya sendiri. 

4.1 Membimbing murid untuk bertanggung jawab. 

5.1 Membimbing murid untuk mengekpresikan emosinya dengan baik 

dan benar. 

 

2. Hasil Penanaman Kecerdasan Emosional dan Spiritual Terhadap 

Pendidikan Karakter di SD Islam Terpadu Al Amin Sinar Putih 

Melalui penanaman kecerdasan emosional dan spiritual siswa 

SD Islam Terpadu Al Amin Sinar Putih, maka penulis dapat memaparkan 

hasil dan proses pendidikan khususnya dalam menanamkan kecerdasan 

emosional dan spiritual pada siswa SD Islam Terpadu Al Amin Sinar 

Putih. 
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a. Implementasi Penanaman Kecerdasan Emosional dan Spiritual 

di SD Islam Terpadu Al Amin Sinar Putih 

1) Implementasi Penanaman Kecerdasan Emosional dan Spiritual 

Melalui Pembelajaran 

Penanaman kecerdasan emosional melalui pembelajaran di 

kelas 1, 2, dan 3 dilaksanakan melalui pembelajaran tematik. 

Metode pembelajaran yang digunakan dalam menanamkan 

kecerdasan emosional untuk kelas 1 sudah baik karena guru 

menggunakan metode-metode yang bersifat active learning.  

Metode pembelajaran tematik yang digunakan di kelas 2 juga 

sudah baik, walaupun guru bukan seorang sarjana pendidikan, 

akan tetapi guru berupaya keras untuk mendidik siswanya. Sama 

halnya dengan metode pembelajaran yang digunakan di kelas 3 

juga sudah baik. 

Walaupun metode-metode yang digunakan sudah baik 

akan tetapi penanaman kecerdasan emosional pembelajaran 

tematik kelas 1, 2, dan 3 di SD IT Al Amin Sinar Putih Bantul 

hasilnya belum terlalu maksimal dikarenakan belum adanya 

sumber pembelajaran khusus tematik, medianya kurang, 

karakter siswa kelas 1 masih sama dengan anak TK yang masih 

cenderung suka bermain, menangis, susah diatur, sedangkan 

menurut Ibu Hartati, S.Pd.yang menjadi kendala adalah adanya 

perbedaan karakter, misalnya ada yang pemalu, pendiam, 
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minder, nakal, rajin, susah diatur tetapi ada juga yang penurut. 

Dalam menanamkan kecerdasan emosional pada anak yang 

memiliki karakter pemalu, pendiam, minder, dan nakal itu tidak 

mudah dan itu merupakan tantangan tersendiri.  

Penanaman kecerdasan emosional melalui pembelajaran 

IPA kelas 2, 3, dan 4, SBK kelas 6 juga belum memiliki hasil 

yang maksimal. MenurutBapak Fuad Amri, S.Pd.selaku guru 

pengampu bidang studi IPA dan SBK, guru harus memiliki 

kompetensi yang lengkap, salah satunya pedagogik. Bapak Fuad 

Amri, S.Pd. mengakui bahwa ia belum memiliki kompetensi 

yang lengkap, karena belum menempuh pendidikan sebagai 

guru. Maka dari itu metode yang digunakan dalam pembelajaran 

adalah metode-metode yang ia ketahui dari belajar sendiri dan 

dari pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh sekolah. 

Berdasarkan wawancara dan pengamatan penulis, 

penanaman kecerdasan emosional melalui pembelajaran IPS 

untuk kelas bawah (2,3) masih belum maksimal, karena metode 

yang digunakan untuk mengajar IPS kelas bawah adalah metode 

yang masih bersifat klasik yaitu ceramah dan belum 

menggunakan metode-metode yang lebih kontemporer. Metode 

ceramah bersifat teacher learning center yang dimana siswa 

harus memperhatikan gurunya. Walaupun metode ini untuk 

menanamkan rasa hormat dan perhatian akan tetapi metode 
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ceramah untuk anak usia sekolah dasar tidak efektif dikarenakan 

anak usia sekolah dasar memiliki karakter tidak bisa diam atau 

suka bergerak khususnya siswa kelas bawah.  

Berbeda dengan kelas bawah (2,3), untuk kelas atas, 

pembelajarannya sudah menggunakan metode yang bersifat 

active learning, seperti diskusi. Menurut Ibu Hartati, 

S.Pd.mengajar kelas bawah itu lebih sulit daripada mengajar 

kelas atas, mengajar kelas bawah perlu adanya kesabaran dan 

ketekunan karena siswa-siswanya sulit diatur, berbeda halnya 

ketika mengajar kelas atas, siswa usia 9 tahun ke atas lebih 

mudah diatur, maka dari itu hasil yang dicapai dalam 

menanamkan kecerdasan emosional lebih terlihat pada anak 

kelas atas, walaupun secara keseluruhan hasil yang dicapai 

belum maksimal. 

Metode pembelajaran IPA kelas 5, 6 dan IPS untuk kelas 6 

sudah sesuai dengan usia mereka. Ibu guru lebih banyak 

menggunakan metode yang bersifat active learning, seperti 

diskusi, kerjasama, praktek atau demonstrasi. Walaupun hasil 

yang dicapai belum mengena ke semua siswa, minimal ada 

beberapa siswa yang karakternya telah terbentuk menjadi siswa 

yang percaya diri, mandiri, aktif dan bertanggung jawab. 

Metode yang digunakan dalam menanamkan kecerdasan 

emosional melalui pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 sudah 
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efektif akan tetapi hasilnya belum maksimal, hal ini disebabkan 

karakter anak yang susah diatur, guru yang mengajar adalah 

guru senior yang dikenal galak oleh para siswa sehingga banyak 

siswa yang tidak senang dan nyaman ketika pembelajaran 

berlangsung. Metode pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 

dan 6 yang digunakan oleh Ibu guru kelas  sudah efektif dan 

hasilnya ada walaupun belum maksimal. Hal ini disebabkan 

karena usia anak kelas 5 dan 6 lebih mudah diatur. 

Metode pembelajaran PKn untuk kelas 2 dan 3 yang 

diampu oleh ibu guru belum efektif karena masih menggunakan 

metode ceramah. Ungkap Ibu Hartati, S.Pd. Selaku kepala 

sekolah. Metode ceramah tidak sesuai dengan karakter anak usia 

sekolah dasar khususnya kelas bawah. Metode pembelajaran 

PKn kelas 4, 5 dan 6 yang digunakan oleh kepala sekolah sudah 

efektif walaupun hasilnya belum maksimal. 

Metode pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran Matematika sudah efektif karena metode 

pembelajaran yang digunakan salah satunya mengerjakan soal-

soal matematika, hal tersebut bisa melatih siswa untuk 

memecahkan masalah. 

Penanaman kecerdasan emosional dan spiritual di SD IT 

Al Amin Sinar Putih Bantul melalui pembelajaran agama dinilai 

masih kurang efektif. Hal ini disebabkan metode-metode yang 
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digunakan masih metode pembelajaran klasik seperti ceramah 

dan hafalan sehingga pembelajaran hanya bersifat kognitif 

belaka dan belum mampu merambah ke area afektif dan 

psikomotorik. 

Secara keseluruhan dapat penulis simpulkan bahwa 

penanaman kecerdasan emosional melalui pembelajaran di SD 

IT Al Amin Sinar Putih Bantul masih dalam proses 

perkembangan, sehingga metode-metode yang digunakan dalam 

pembelajaran belum mampu untuk menghasilkan siswa-siswa 

yang memiliki kecerdasan emosional secara utuh. Jika dilihat 

secara menyeluruh, sebenarnya metode-metode yang digunakan 

oleh guru-guru SD IT Al Amin Sinar Putih Bantul sebagian 

besar sudah baik dan efektif, akan tetapi karena beberapa faktor 

yang belum mendukung, seperti latar belakang siswa yang 

berbeda-beda, media yang kurang sesuai, terbatasnya biaya, 

kompetensi guru yang belum sempurna maka hasil yang dicapai 

dalam menanamkan kecerdasan emosional belum maksimal. 

Namun jika dilihat perjuangan SD IT Al Amin Sinar Putih 

Bantul dari keterpurukan yang pernah dilalui pada masa lalu, 

sekarang ini SD IT Al Amin Sinar Putih Bantul telah mengalami 

perkembangan pesat termasuk dalam mendidik ibadah dan 

akhlakul karimah pada siswa-siswanya. 
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2) Penanaman kecerdasan emosional dan spiritual melalui 

ekstrakurikuler 

Kegiatan  ekstrakurikuler di SD IT Al Amin Sinar Putih 

Bantul diikuti oleh seluruh siswa. Penanaman kecerdasan 

emosional di SD IT Al Amin Sinar Putih Bantul melalui 

kegiatan ekstrakurikuler di SD IT Al Amin Sinar Putih Bantul 

belum maksimal. Hal ini disebabkan karena kegiatan 

ekstrakurikuler masih terbilang sedikit, kurangnya sarana 

prasarana, keterbatasan biaya dan tenaga pengajar. 

3) Penanaman kecerdasan emosional dan spiritual melalui budaya 

Pembiasaan atau budaya yang diterapkan untuk 

menanamkan kecerdasan emosional dan spiritual telah berhasil 

mendidik siswanya untuk beribadah dan berakhlak baik. Akan 

tetapi hal ini baru mampu diaplikasikan di lingkungan sekolah 

dan belum mampu diaplikasikan di luar sekolah. Hal ini 

disebabkan lingkungan dan latar belakang siswa yang berbeda-

beda. Kebiasaan yang dilakukan siswa di luar rumah masih 

tergantung dengan sistem pendidikan orang tua dan budaya 

pergaulan di lingkungan rumah mereka. 

4) Penanaman Kecerdasan emosional dan spiritual melalui 

kegiatan memperingati Hari Besar dan kegiatan jeda semester 

Melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ketika 

memperingati hari-hari besar seperti Maulid Nabi, bulan 
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Ramadhan, Kartini, SD IT Al Amin Sinar Putih Bantul telah 

berhasil dalam mengembangkan proses pendidikan. Proses 

pendidikan tidak hanya dilaksanakan dalam pembelajaran dan 

pembiasaan akan tetapi juga dilaksanakan melalui pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan mendidik. Walaupun 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masih terbatas dikarenakan 

keterbatasan biaya akan tetapi melalui kegiatan-kegiatan 

tersebut para siswa menyambutnya dengan senang dan antusias. 

Hal ini bisa menjadi pertanda bahwa dengan kegiatan-kegiatan 

tersebut, penanaman kecerdasan emosional dan spiritual akan 

lebih efektif. 

5) Penanaman kecerdasan emosional dan spiritual melalui 

keteladanan 

Berdasarkan pengamatan penulis, guru-guru di SD IT Al 

Amin Sinar Putih Bantul adalah guru yang memiliki perilaku, 

sikap, tutur kata, cara berpakaian yang baik, dan juga mereka 

selalu beribadah tepat waktu sehingga bisa dijadikan panutan 

dan teladan bagi siswa-siswanya. 

6) Hasil pengamatan penulis terhadap siswa SD IT Al Amin Sinar 

Putih Bantul melalui focus group discussion 

Berdasarkan hasil focus group discussion yang dilakukan 

siswa kelas 2 dan 3 adalah ketika penulis bertanya apa yang 

mereka lakukan di rumah, ada yang menjawab bermain, 
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menonton film kartun kalau sore. Ketika penulis bertanya kalo 

pagi sholat shubuh tidak, banyak yang menjawab tidak karena 

tidak ada yang nyuruh seperti di sekolah. Ketika penulis 

bertanya mengaji tidak di rumah, banyak yang menjawab 

mengaji tapi di TPA.
14

 

Berdasarkan hasil focus group discussion yang dilakukan 

oleh penulis dengan siswa kelas 5 dan 6, bahwa anak kelas 5 dan 

6 pada masa sekarang berbeda dengan dulu. Ketika penulis 

membaur dengan mereka, mereka mudah diajak untuk 

berkomunikasi selayaknya orang dewasa. 

Adapun hal-hal yang dikomunikasikan penulis dengan 

mereka adalah menyangkut kegiatan-kegiatan mereka di rumah 

dan lagu dan film yang mereka sukai. Dari hasil percakapan 

tentang kegiatan-kegiatan mereka di rumah ternyata banyak dari 

mereka yang belum melaksanakan sholat lima waktu dan dari 

hasil penelusuran lebih lanjut ternyata di rumah tidak ada yang 

mengajak sholat. Mereka juga bergaul dengan teman yang 

usianya lebih tua dari mereka dan ada juga yang terpengaruh 

dengan pergaulannya kakaknya. Ketika penulis bertanya apa 

lagu kesukaan mereka, ada yang menjawab suka lagunya 

Smash, Cherry Belle, lagu-lagu Korea seperti super junior dan 

lagu-lagu dewasa lainnya. Dan ketika penulis bertanya tentang 

                                                 
14 Hasil Focus Group Discussion dengan siswa kelas 2 dan 3, pada tanggal 30 September 

2016 
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film yang mereka sukai, banyak dari mereka yang menjawab 

suka nonton sinetron karena orang tuanya juga menonton 

sinetron tersebut dan ada juga yang suka menonton film-film 

barat seperti spiderman, transformer dan sebagainya.
15

 

Menurut penulis, penelitian ini masih jauh dari sempurna, 

masih banyak kelemahan dan kekurangan. Adapun kelemahan dan 

kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh penulis belum maksimal dan mendalam karena 

keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, dan keterbatasan 

pengetahuan (ilmu) yang penulis miliki; Teori yang penulis gunakan 

masih umum, tidak kontemporer dan belum sepenuhnya efektif 

karena penulis belum menemukan teori yang sesuai untuk 

pembelajaran SD; Penulisan laporan penelitian masih belum baik 

dan benar. 

 

b. Karakter yang Muncul pada Penanaman Kecerdasan Emosional 

dan Spiritual di SD Islam Terpadu Al Amin Sinar Putih Bantul 

Anak adalah aset bagi orang tua dan di tangan orang 

tualah anak-anak tumbuh dan menemukan jalan-jalannya. Saat si 

anak tumbuh dan berkembang, ia begitu lincah dan memikat. Lalu 

muncul rasa mencintai dan bangga kepadanya. Namun, 

dimungkinkan banyak para orang tua yang belum menyadari bahwa 

                                                 
15 Hasil Focus Group Discussion dengan siswa kelas 5 dan 6, pada tanggal 30 September 

2016 
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sesungguhnya dalam diri si anak terjadi perkembangan potensi yang 

kelak akan berharga sebagai sumber daya manusia. Dalam 

membantu anak mencapai internalisasi nilai-nilai pendidikan 

karakter ini diperlukan model panutan yang disiplin dan konsisten 

untuk menguatkan penyerapan nilai-nilai dan perubahan perilaku. 

Perkembangan kepribadian anak akan berhasil baik jika orang tua, 

guru, dan masyarakat serta lingkungan mampu melakukan pilihan 

nilai-nilai pendidikan karakter yang benar dan terarah bagi anak, dan 

mampu menyampaikan nilai-nilai tersebut melalui media, cara dan 

kesempatan yang tepat. 

SD Islam Terpadu Al Amin Sinar Putih Bantul telah 

melakukan dengan sejumlah kegiatan dalam upaya menanamkan 

kecerdasan emosional dan spiritual pada siswa di sana. Pertama, 

pada pembelajaran PAI siswa diberikan tugas yang sifatnya portfolio 

seperti mengamati akhlak terpuji orang-orang yang ditemuinya 

kemudian mengartikan makna dari akhlak terpuji tersebut. Kegiatan 

tersebut diharapkan dapat mendorong siswa mandiri dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran mulai dari pengamatan sampai 

pengertian makna. Hal itu pula yang disampaikan oleh kepala 

Sekolah SD Islam Terpadu Al Amin Sinar Putih Bantul bahwa 

penanaman  kecerdasan emosional dan spiritual melalui pemberian 

tugas dapat memberikan ruang yang bebas kepada siswa untuk 

melakukan kegiatannya sendiri dan melatih mereka memecahkan 
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masalah. Pendidikan karakter yang telah ditanamkan antara lain 

percaya diri, tolong menolong dan kerjasama.  

Kegiatan berikutnya adalah guru memberikan arahan dan 

bimbingan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan 

konflik yang terjadi di antara para siswa. Pencarian solusi yang tidak 

merugikan semua pihak dilakukan melalui pendekatan interpersonal 

maupun antar personal. Apa yang sampaikan oleh guru PAI adalah 

menjadi harapan ke depannya di mana para siswa memiliki 

kesadaran dalam diri yang membuat mereka mampu membedakan 

yang salah dan yang benar serta bijaksana. Menghadapi konflik tentu 

membuat siswa berada dalam kondisi yang tidak nyaman maka peran 

guru sangat penting dalam memberikan arahan dan bimbingan.  

Selanjutnya dalam pembelajaran IPA, siswa juga diajak 

untuk merefleksikan kejadian-kejadian aktual seperti bencana alam 

banjir, gempa bumi, longsor yang terjadi di tanah air. Mereka belajar 

untuk menggali hikmah dan makna dari berbagai kejadian yang 

terjadi. Misalnya semua bencana yang terjadi adalah skenario dan 

rahasia Tuhan yang maha kuasa tetapi kita belajar untuk memaknai 

apa yang terjadi. Kegiatan sosial yang dilakukan bertujuan 

menanamkan karakter atau sifat empati pada diri siswa sehingga 

tumbuh sikap saling tolong-menolong.  Guru Kelas V SD Islam 

Terpadu Al Amin Sinar Putih Bantul mengatakan bahwa siswa 

secara individu yang cerdas emosional dan spiritualnya memiliki 
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rasa kemanusiaan dan rasa syukur kepada sumber yang darinya ia 

dan semua lainnya berasal. Apapun yang dihadapi baik itu 

menyenangkan ataupun tidak harus bisa diyakini dan dimaknai 

sebagai bahan belajar untuk menjadi semakin bijaksana dan 

meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual. Ada pula cara lain 

yang juga dilakukan di SD Islam Terpadu Al Amin Sinar Putih 

Bantul untuk membantu pengembangan kecerdasan emosional dan 

spiritual siswa yaitu melalui kesempatan belajar membuat karya-

karya seni seperti kaligrafi, cerpen atau pun karya ilmiah atau karya 

lainnya yang terpampang di majalah dinding.  Di sini terlihat sekali 

bahwa anak telah tertanam rasa percaya diri dan menghargai karya 

diri sendiri serta karya orang lain  yang kuat. 

Selain itu guru juga berupaya mendorong setiap peserta 

didik untuk saling menghargai dan saling memahami pendapat dan 

perasaan masing-masing. Ketika terjadi masalah sesama teman, 

siswa berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri dengan jalan 

dialog untuk memahami perasaan masing-masing sebelum minta 

bantuan kepada guru. Jika teman melanggar peraturan maka siswa 

yang lain saling mengingatkan. Guru juga dapat melakukan melalui 

kepemimpinan seperti memberikan contoh bagaimana menjadi 

seseorang yang baik dan berakhlakul karimah, hal ini juga telah 

muncul saat observasi menyeluruh yang penulis lakukan di dalam 

kelas yakni semua siswa bertanggung jawab pada saat diberi tugas 
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mata pelajaran, siswa tanpa guru di kelas dalam keadaan yang tenang 

dan terkendali.  

Kegiatan yang telah dilakukan SD Islam Terpadu Al Amin 

Sinar Putih Bantul dalam upaya mengembangkan penanaman 

kecerdasan emosional dan spiritual pada siswa yakni diupayakan 

pengembangannya melalui sejumlah cara. Adapun tujuan akhir yang 

diharapkan adalah bahwa dengan memiliki kecerdasan emosional 

dan spiritual yang baik maka siswa mampu membedakan yang salah 

dan yang benar serta bijaksana, dan telah mendapatkan prestasi yang 

gemilang di antaranya: Budaya Mutu juara 2 tingkat Kabupaten 

Bantul, Juara 1 MTQ tingkat Kabupaten Bantul, Pildacil Juara 2 

tingkat Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Pantonim Juar a 2 di 

Kecamatan Sewon Bantul, dan Juara 1 Menulis Cerpen tingkat 

Kabupaten Bantul.
16

 

Ada pula sejumlah upaya lainnya yang juga secara 

konsisten berusaha untuk diterapkan yaitu tafakur kepada Allah 

yakni memikirkan tentang kejadian alam semesta serta meyakini 

bahwa Allah menciptakan semua ini agar dapat dimanfaatkan oleh 

manusia. Tafakur dilakukan dengan cara muhasabah atau 

perenungan dengan tujuan agar siswa mampu mengintropeksi diri 

mereka selama ini, apakah bermanfaat hidup mereka ataukah banyak 

kerugian yang telah mereka lakukan. Hal lain yang juga dilakukan 
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tanggal 30 September 2016 
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adalah membiasakan pada siswa melakukan ibadah-ibadah sunah 

dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ibadah sunnah merupakan 

media dalam pengembangan kecerdasan spiritual. Terakhir adalah 

dzikir kepada Allah untuk mengem-bangkan kecerdasan spiritual 

siswa maka dilaku-kan dzikir agar siswa selalu mengingat Allah 

SWT setiap hari setelah pelaksanaan shalat duha dan duhur secara 

berjamaah, hal ini nampak sekali semua siswa dalam 

melaksanakannya dalam kondisi tenang dan khusuk. 

Sejumlah program yang diadakan dalam upaya penanaman  

kecerdasan emosional dan spiritual siswa juga menuju individu yang 

cerdas dalam mengelola dan mendayagunakan pendidikan karakter 

yang berbudi mulia, makna-makna, nilai-nilai, dan kualitas-kualitas 

kehidupan spiritualnya. Kegiatan seperti tadarus Al-Qur‟ an, 

membaca asmaul husna, muhasabah, pondok ramadhan, dan 

Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan Peringatan hari Besar 

Nasional (PHBN) adalah bertujuan untuk mendorong siswa memiliki 

kemampuan untuk memberi makna terhadap setiap perilaku dan 

karakter yang unggul sebagai bekal di masa depan peserta didik 

kelak.  

Kegiatan dengan  materi pelajaran dengan agama, mengaji 

atau tadarus Al-Qur‟ an di kelas, shalat berjamaah dan membaca 

asmaul husna, siswa terlihat sangat antusias dalam mengikutinya. 

Membaca asmaul husna bertujuan agar siswa mengetahui dan 
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mampu memaknai sifat dari nama-nama Allah yang berjumlah 99 

dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar siswa 

menjadi kreatif dan aktif maka berbagai kegiatan ekstrakurikuler 

juga berjalan lancar dan hal ini sangat mendukung dalam 

pengembangan kecerdasan emosional dan spiritual siswa. Contoh 

kegiatan ekstrakurikuler seperti dokter kecil, pramuka, pantonim, 

bidang olah raga, meliputi bulu tangkis, ranang, tapak suci dan 

Qir’ah.  

Setiap upaya yang dilakukan pasti mengalami problema-

problema yang menjadi penghambat dalam mencapai upaya tersebut. 

Fasilitas mushola yang luas dan permanen belum dimiliki oleh SD 

Islam Terpadu Al Amin Sinar Putih Bantul dan itu memberi 

tantangan kepada  guru untuk terus berusaha agar dapat melakukan 

banyak kegiatan untuk menunjang pengembangan kecerdasan 

emosional dan spiritual siswa, di sinilah langkah penguatan yang 

akan muncul berbagai karakter pada diri siswa akan lebih terpatri. 

Selain itu upaya lainnya yang dilakukan untuk membantu 

meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual siswa adalah 

dengan menciptakan situasi yang konduktif di sekolah. Pertama yang 

dilakukan adalah membuat peraturan atau tata tertib dari progam 

sekolah yang memperhatikan waktu ibadah. Kemudian menyediakan 

sarana dan prasarana ibadah seperti mushola, perpustakaan dan lain 

sebagainya. Terakhir adalah mengarahkan pembinaan kreativitas, 
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hobi dan kebiasaan siswa pada hal yang positif dan bernuansa sosia 

keagamaan. 

Kerjasama yang dilakukan oleh para guru baik guru agama 

Islam maupun umum atau guru kelas adalah membantu 

meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual siswa dalam 

berbagai program yang dijalankan. Meskipun penyediaan media 

pembelajaran belum maksimal namun sudah mampu menjawab 

masalah-masalah siswa melalui pembelajaran dan kegiatan-kegiatan 

keagamaan yang ada. Hal itu mendorong semua warga sekolah baik 

siswa maupun guru dapat membiasakan diri dengan perilaku sesuai 

dengan budaya yang diterapkan. Inovasi yang dilakukan melalui 

pembelajaran berbasis masalah atau problem solving merupakan 

upaya membiasakan siswa untuk menghadapi berbagai masalah 

nantinya.  

Siswa yang cerdas emosional dan spiritualnya akan 

memiliki rasa kemanusiaan dan rasa syukur kepada sumber yang 

darinya ia dan semua lainnya berasal. Upaya yang dilakukan SD 

Islam Terpadu Al Amin Sinar Putih Bantul untuk selalu memberikan 

ilmu keagamaan, pesan-pesan sebagai perisai diri agar tidak 

terpengaruh dengan lingkungan yang buruk dan selalu berhati-hati 

dalam kehidupan sehari-hari merupakan upaya sekolah SD Islam 

Terpadu Al Amin Sinar Putih Bantul membantu siswa. Setiap hari 

siswa diingatkan untuk menyadari dari mana mereka berasal dan 
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akan kemana nantinya sehingga mereka memiliki tujuan hidup yang 

jelas.  

Cerdas mengelola dan mendayagunakan kualitas 

kehidupan juga menjadi tujuan semua warga sekolah baik siswa 

maupun guru. Apa yang dilakukan guru agama Islam  dan guru 

lainnya untuk memberikan teladan yang baik bagi para siswa adalah 

merupakan kecerdasan emosional spiritual juga. Melalui keaktifan 

para guru untuk melakukan kegiatan keagamaan dan perilaku yang 

terpuji di dalam kehidupan sehari-harinya, akan memberikan 

motivasi bagi para siswa untuk selalu bersikap dan melakukan 

kegiatan positif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


