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RINGKASAN 
 
 

Program IbM ini bertujuan antara lain: (1) mengubah mindset guru-guru Pendidikan 
Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar (SD) untuk melakukan revolusi mental dalam memperbaiki 
pendidikan karakter anak didiknya, (2) membantu guru-guru PAI SD dalam merencanakan 
pembelajaran dengan pendekatan social emotional learning yang dapat memperkuat pendidikan 
karakter siswanya, dan (3) meningkatkan ketrampilan guru-guru PAI SD dalam menyusun model 
pembelajaran dengan pendekatan social emotional learning yang dapat memperkuat pendidikan 
karakter siswanya. Sedangkan target khusus yang ingin dicapai yaitu guru-guru PAI SD dapat 
mengubah mindset-nya untuk memperbaiki pendidikan karakter anak didiknya melalui penerapan 
model pembelajaran dengan pendekatan social emotional learning sehingga dapat memperkuat 
pendidikan karakter siswanya. 

Selama ini proses pembelajaran PAI di SD cenderung diajarkan secara verbalistik dengan 
pendekatan doktrinasi. Pembelajaran lebih mengutamakan kecerdasan intelektual daripada 
kecerdasan emosional dan sosial.  Siswa-siswa SD lebih dihargai karena rangking dan nilai ujian, 
sehingga mata pelajaran PAI tidak mampu melakukan fungsi sosialisasi dan desiminasi nilai-nilai 
kebaikan kepada siswa. Akibatnya guru-guru PAI belum mampu mengembangkan pembinaan 
aspek afektif yang mengacu pada  pembentukan karakter dan akhlak mulia yang harus dimiliki 
siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran di SD. Untuk mendukung optimalisasi pencapaian 
hasil pembentukan karakter dan akhlak mulia diperlukan inovasi pembelajaran melalui 
pembelajaran dengan pendekatan social emotional learning. Model pembelajaran dengan 
pendekatan social emotional learning akan membuat siswa bersemangat untuk belajar dan 
memotivasi siswa untuk menerapkan isi materi pelajaran PAI, sehingga dapat memperkuat pribadi 
siswa yang berkarakter. Oleh karena itu tugas guru PAI SD tidak sekedar menyampaikan materi 
pelajaran PAI semata, namun yang lebih penting adalah menyiapkan siswa-siswa SD agar mampu 
mengembangkan kecerdasan emosional dan sosialnya sehingga siswa-siswa SD memiliki karakter 
yang baik.   

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka alternatif solusinya yaitu mengadakan 
pelatihan guru-guru PAI SD se kabupaten Bantul yang bertujuan mengubah mindset guru-guru 
PAI SD dalam melakukan revolusi mental untuk memperbaiki pendidikan karakter anak didiknya, 
dan merancang model pembelajaran PAI dengan pendekatan social emotional learning yang dapat 
memperkuat pendidikan karakter siswanya. Kemudian Tim pelaksana IbM menjadi pendamping 
guru-guru PAI SD tersebut untuk menerapkan model pembelajaran PAI dengan pendekatan social 
emotional learning dalam proses pembelajaran PAI SD di kecamatan Kasihan Bantul, sehingga 
dapat memperkuat pendidikan karakter siswa-siswanya.  

Target luaran dari program IbM ini yaitu model pembelajaran PAI dengan pendekatan 
SEL (social emotional learning) yang dilengkapi dengan buku panduan penerapannya di kelas, 
sehingga dapat meningkatkan penguatan pendidikan karakter siswa-siswa SD. Disamping itu hasil 
pelatihan dan pendampingan guru-guru PAI SD dalam menerapkan model pembelajaran PAI 
dengan pendekatan SEL (social emotional learning) ini dapat dipublikasikan dalam bentuk buku 
ajar di jurusan Pendidikan Agama Islam FAI UMY, artikel untuk jurnal ilmiah nasional 
terakreditasi, dan makalah dalam forum seminar nasional. Untuk mencapai target luaran tersebut 
akan digunakan beberapa metode pelaksanaan program IbM, yaitu pelatihan revolusi mental, 
bimbingan teknis penyusunan rancangan pembelajaran PAI dengan pendekatan SEL (social 
emotional learning), dan pendampingan dalam penerapan model pembelajaran PAI dengan 
pendekatan SEL (social emotional learning)  untuk memperkuat pendidikan karakter siswanya. 

Kata kunci: Revolusi mental, Social Emotional Learning, Pendidikan karakter  
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 BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Analisis Situasi   

Penanaman pendidikan karakter harus dimulai dari jenjang pendidikan 

yang paling rendah yakni Sekolah Dasar (SD). Pada jenjang SD ini anak-anak 

masih bisa dibentuk dengan mudah dan diperkenalkan dengan berbagai karakter 

positif agar tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter.    

Selama ini proses pembelajaran Pendidikan Agama (khususnya Islam) di 

SD cenderung diajarkan secara verbalistik dengan ceramah semata, 

pendekatannya juga doktrinasi. Pembelajaran lebih mengutamakan kecerdasan 

intelektual daripada kecerdasan emosional dan sosial. Anak lebih dihargai karena 

rangking dan nilai ujian, sehingga mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

tidak mampu melakukan fungsi sosialisasi dan diseminasi nilai-nilai kebaikan 

kepada siswa. Akibatnya guru-guru PAI belum mampu mengembangkan 

pembinaan aspek afektif yang mengacu pada  pembentukan karakter dan akhlak 

mulia yang harus dimiliki siswa, sebagai hasil dari proses pembelajaran di 

sekolah.  

Kemampuan siswa di bidang pengembangan ketrampilan afektif juga 

rendah, baik dalam kemampuan intrapersonal (kecerdasan emosi) dan 

interpersonal (kecerdasan sosial) yang mendasari pembentukan karakter seseorang 

juga masih sangat kurang. Terbukti dari minimnya kemampuan siswa mengatasi 

konflik, rendahnya sikap empati siswa, rendahnya sikap toleransi dan sebagainya.   

Analisis situasi di beberapa SD Negeri dan Swasta kota Yogyakarta 

menunjukkan bahwa selama ini telah terjadi dekadensi moral dan lemahnya 

pendidikan karakter siswa-siswa SD. Hasil survey menunjukkan bahwa terjadi 

penurunan perilaku moral  siswa sekolah  dari kaidah norma budaya dan agama, 

semakin hari semakin jauh dari tatanan nilai moral yang dikehendaki (Marzuki, 

2008:59). Demikian pula hasil penelitian kualitatif di dua SD Percontohan (SD 

Inti) di Bantul menunjukkan bahwa siswa-siswa SD saat ini mengalami 

permasalahan dekadensi moral dan lemahnya karakter, yakni maraknya perilaku 
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pemalakan dan bullying, rendahnya sikap hormat  pada  guru dan orang tua, 

rendahnya sikap bekerjasama, lemahnya ketrampilan mengatasi konflik, tingginya 

sikap individualis, rendahnya sikap kejujuran dan tanggung jawab, kurangnya 

kemandirian, kreatifitas dan rasa percaya diri (Akif Khilmiyah, 2011:65).  Salah 

satu penyebab meningkatnya dekadensi moral anak sekolah dasar adalah karena 

pendidikan tidak menyentuh aspek afektif. Siswa hanya cerdas secara intelektual, 

tetapi memiliki emosi yang tumpul. 

Padahal menurut hasil penelitian Zamroni disimpulkan bahwa: 70% orang 

sukses dalam kehidupannya bukan karena kecerdasan intelektual dan vokasional, 

tetapi justru karena kecerdasan generik. Kemampuan generik ini ditunjukkan 

melalui kemampuan personal dan kemampuan sosial (Zamroni, 2005:49).   

Demikian juga berbagai hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa 

pendidikan afektif berpengaruh positif secara signifikan terhadap perkembangan 

kepribadian. Pengaruh positif tersebut antara lain berwujud dapat menghargai 

orang lain, mampu menemukan alternatif pemecahan masalah, kreatif, sabar, dan 

mandiri (Elardo dan Cardwel dalam Zuchdi, 2010:68). Hasil penelitian ini juga 

didukung oleh pendapat beberapa peneliti (Collen, 2006), (Salovey&Mayer,1990), 

(Gadner,1996), (Golmen,1995) dan (Bar-On, 1988;1997b; 2000;2005) yang 

menemukan bahwa untuk membentuk pribadi yang berkarakter baik tidak sekedar 

dari kecerdasan intelektual (IQ) semata, namun juga dari kecerdasan emosional 

(intrapersonal) dan sosial (interpersonal). Kedua kecerdasan tersebut dapat 

mempengaruhi perilaku kecerdasan seseorang dalam menentukan jenis perilaku 

yang akan dilakukan dalam berinteraksi dengan diri sendiri maupun dalam 

berinteraksi dengan orang lain.   

Untuk mendukung optimalisasi pencapaian hasil pembentukan karakter 

dan akhlak mulia diperlukan inovasi pembelajaran. Sebagaimana dinyatakan 

Djemari Mardapi (2005,11), bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat 

ditempuh melalui peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan demikian kualitas 

pembelajaran yang baik akan membuat siswa bersemangat untuk belajar dan 

termotivasi untuk menerapkan isi materi pelajaran PAI. Dalam pembelajaran PAI 
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di SD, standar kompetensi dan kompetensi dasar PAI ditentukan berdasarkan 

tingkatan kelas sebagai berikut: 

Tabel 1. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar PAI SD 
Standar Kompetensi 

Perilaku Terpuji (Akhlak) Nilai-Nilai dalam Kompetensi Dasar 

Kelas I Jujur, tanggung jawab, disiplin, hidup besih, rajin, tolong-
menolong, hormat, beradab. 

Kelas II Rendah hati, sederhana, beradab, sopan-santun 
Kelas III Percaya diri, tekun, hemat, setia kawan, kerja keras, 

penyayang 
Kelas IV Meneladani Nabi: Adam, Muhammad SAW, Ibrahim, 

Ismail 

Kelas V Meneladani Nabi: Ayub, Musa, Isa. Meneladani Kholifah: 
Abu Bakar, Umar. 

Kelas VI Menghindari perilaku dengki, bohong. Perilaku gigih, 
tolong menolong. 

 

Penerapan pendidikan karakter di SD dapat dilaksanakan melalui empat 

pola yakni: (1) pembelajaran di kelas, (2) pembiasaan rutin dalam kegiatan 

sekolah, (3) keteladanan dalam menjaga ketertiban, dan (4) kegiatan keagamaan. 

Selama ini penanaman karakter dan akhlak mulia sisiwa-siswa SD dilakukan 

melalui tiga jalur kegiatan, yakni: pembiasaan rutin, keteladanan, dan keagamaan. 

Kegiatan pembiasaan rutin dalam kegiatan sekolah meliputi: sholat dzuhur 

berjamaah, upacara bendera, gerakan 3S (Salam, Senyum, Sapa), infaq,  jum’at 

bersih, doa bersama menjelang UN. Sedangkan kegiatan keteladanan meliputi: 

tertib berpakaian seragam sekolah, tepat waktu datang ke sekolah, bersih badan 

seperti: kuku, rambut, gosok gigi, cuci tangan, dan bersih lingkungan, piket kelas. 

Adapun kegiatan keagamaan meliputi: sholat dzuhur berjamaah, pesantren 

ramadhan, latihan zakat, pelaksanaan qurban, buka puasa bersama, doa bersama.  

Beberapa SD Negeri dan SD Swasta berbasis kebangsaan lebih banyak 

menerapkan penanaman nilai karakter melalui kegiatan pembiasaan rutin dalam 

kegiatan sekolah seperti: berbaris masuk kelas dan budaya bersalaman. Sedangkan 

pada SD yang berbasis keagamaan, baik SD Muhammadiyah, SD Islam Terpadu, 

Madrasah Ibtidaiyah (MI), maupun SD Katolik lebih memilih penanaman nilai 

karakter melalui kegiatan keagamaan, pembiasaan, dan keteladanan, seperti 
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pembiasaan pada siswa untuk sholat dhuha, sholat dhuhur berjamaah bagi siswa 

SD Islam, melakukan kebaktian bagi siswa SD Katholik, berdoa setiap mulai 

pelajaran di kelas, penempelan tulisan penguatan karakter di dinding sekolah. 

Beberapa kegiatan penanaman nilai-nilai karakter siswa-siswa SD 

ditunjukkan pada gambar berikut ini. 

   
Gambar 1. Berbaris masuk kelas dan Bersalaman 

 

    

Gambar 2. Sholat berjamaah dan Kegiatan pengajian 
 

Dengan demikian penanaman karakter dan akhlak mulia sisiwa-siswa SD 

ini lebih banyak dilakukan pada kegiatan-kegiatan dalam bentuk pembiasaan 

rutin, keteladanan, dan keagamaan, sedangkan pola pembelajaran di kelas masih 

jarang dilakukan oleh guru-guru SD. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Kasihan: 

“Program pendidikan karakter yang dibudayakan di SD meliputi: (1) aspek 
religius, seperti: berdoa sebelum dan sesudah belajar, sholat dhuhur berjamaah, 
merayakan hari besar agama, melaksanakan zakat, infak, dan TPA; (2) aspek 
kedisiplinan, seperti: membiasakan datang tepat waktu, melaksanakan tata tertib 
sekolah, berpakaian sesuai aturan; (3) aspek kejujuran, seperti: menyediakan 
tempat penemuan barang, tempat penemuan barang hilang, dan larangan 
menyontek; (4) aspek peduli lingkungan, seperti: jadwal piket kebersihan kelas, 
gosok gigi dan cuci tangan bersama, membuang sampah pada tempatnya, 
membiasakan memisahkan sampah, dan melerai teman yang bertengkar”. 
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B. Permasalahan Mitra   

Pada dasarnya semua SD telah menerapkan program pendidikan karakter 

sejak dahulu. Namun perbedaannya pada jenis kegiatan yang tidak sama. SD yang 

berbasis keagamaan lebih kental nuansa keagamaannya dalam semua kegiatan 

yang dilakukan di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan 

pendidikan karakter melalui pola pembelajaran di kelas masih jarang dilakukan 

oleh guru PAI di SD. Pendidikan karakter melalui pembelajaran di kelas masih 

sangat minim dilakukan dalam pembelajaran, karena dipengaruhi oleh tingkat 

kreatifitas guru. Guru PAI masih kesulitan dalam memilih model pembelajaran 

yang sesuai dengan karakter yang akan ditanamkan pada siswa-siswanya.  

Untuk mengatasi permasalahan mitra tersebut, perlu dilakukan perbaikan 

dalam proses pembelajaran PAI di SD. Dalam upaya mencapai tujuan utama 

pendidikan yakni pembentukan pribadi yang memiliki karakter terpuji, maka 

sistem pembelajaran di SD perlu direkonstruksi. Dalam konteks perubahan 

mindset, guru perlu menyadari pentingnya keterpaduan antara kognisi dan afeksi 

dan perlu menggunakan berbagai metode mengajar untuk mencapai hal itu. Salah 

satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini di SD adalah 

menerapkan proses pembelajaran yang mengembangkan aspek afektif sehingga 

dapat membentuk karakter dan akhlak mulia  di kalangan siswa SD. Oleh karena 

itu model pembelajaran PAI perlu dilakukan dengan cara mengembangkan 

kepribadian siswa yang meliputi kecerdasan emosional dan sosial melalui 

pembelajaran dengan pendekatan Social and Emotional Learning (SEL).    

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tim pengelola program IbM mencoba 

untuk membantu memecahkan berbagai masalah yang dialami oleh guru-guru PAI 

SD dalam pembentukan karakter siswa sekolah dasar dengan cara 

mengembangkan kepribadian siswa, baik kecerdasan emosional maupun 

kecerdasan sosial melalui pembelajaran dengan pendekatan SEL. Oleh karena itu 

diusulkan suatu program IbM yang diberi judul "IbM untuk Revolusi Mental guru 

PAI Sekolah Dasar Kabupaten Bantul dalam Penerapan Social Emotional 

Learning (SEL) Sebagai Upaya Penguatan Karakter Siswa” 
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BAB II 
TARGET DAN LUARAN 

 
 

A.  Target Program IbM  

Berdasarkan permasalahan dan solusi alternatif yang ditawarkan pada 

guru-guru PAI SD di kecamatan Bantul, maka target program IbM yang 

diharapkan antara lain:  

1.  Mengubah mindset guru-guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar 

(SD) untuk melakukan revolusi mental dalam memperbaiki pendidikan 

karakter anak didiknya. 

2.  Membantu guru-guru PAI SD dalam membuat perencanaan pembelajaran 

dengan pendekatan social emotional learning yang dapat memperkuat 

pendidikan karakter siswanya. 

3.  Meningkatkan ketrampilan guru-guru PAI SD dalam menerapkan model 

pembelajaran dengan pendekatan social emotional learning untuk memperkuat 

pendidikan karakter siswanya.  

 

B.  Luaran Program IbM  

Berdasarkan permasalahan dan solusi alternatif yang ditawarkan dalam 

program IbM, maka luaran program IbM ditunjukkan pada Tabel 2. berikut ini 

Tabel 2. Target Luaran Program Kegiatan IbM untuk Guru PAI SD 

No Permasalahan Luaran Kegiatan 

1. •   Guru-guru Pendidikan Agama Islam 
(PAI) di SD belum memiliki mindset 
untuk peduli dalam memperbaiki 
pendidikan karakter anak didiknya. 

•  Jasa pelatihan guru-guru PAI SD se 
kabupaten Bantul yang bertujuan 
mengubah mindset guru-guru PAI 
SD dalam melakukan revolusi 
mental untuk memperbaiki 
pendidikan karakter anak didiknya. 
 

2. •   Guru-guru PAI SD belum  
merencanakan pembelajaran yang 
dapat meningkatkan ketrampilan 
emosional dan sosial anak didiknya. 

•  Desain RPP pembelajaran PAI SD 
dengan pendekatan social 
emotional learning yang dapat 
memperkuat pendidikan karakter. 
 

3. •   Guru-guru PAI SD belum •  Model pembelajaran PAI dengan 
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menerapkan model pembelajaran 
yang dapat memperkuat pendidikan 
karakter siswanya.  

pendekatan social emotional 
learning yang dapat memperkuat 
pendidikan karakter siswanya.  

•  Buku panduan teknis penerapan 
pembelajaran PAI dengan 
pendekatan social emotional 
learning di kelas yang dapat 
memperkuat pendidikan karakter 
siswa. 
 

4. •   Belum tersosialisasikan model 
pembelajaran PAI SD dengan 
pendekatan social emotional learning 
yang dapat meningkatkan penguatan 
pendidikan karakter siswa-siswanya. 

•  Buku ajar “Model penerapan 
pembelajaran PAI dengan 
pendekatan social emotional 
learning di Sekolah Dasar” 

•  Artikel ilmiah di jurnal nasional 
•  Makalah untuk seminar nasional. 
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BAB III 
METODE PELAKSANAAN 

 
 

A. Metode Pelaksanaan   

Berdasarkan justifikasi bersama mitra, yaitu KKG PAI SD kecamatan 

Kasihan bantul, maka ditentukan bahwa permasalahan pendidikan karakter siswa-

siswa SD menjadi prioritas untuk diselesaikan. Pertimbangan utamanya bahwa 

pendidikan karakter pada usia SD sangat menentukan perkembangan mental anak 

pada saat usia remaja dan dewasa. Oleh karena itu masalah yang menjadi prioritas 

mitra ini akan diselesaikan melalui kegiatan ”Pelatihan dan Pendampingan guru-

guru PAI SD dalam menerapkan model pembelajaran PAI dengan pendekatan 

social emotional learning untuk memperkuat pendidikan karakter siswa” Adapun 

metode pelaksanaan program IbM ini yaitu pelatihan dalam bentuk bimbingan 

perubahan mindset dan bimbingan teknis penyusunan RPP pembelajaran PAI 

dengan pendekatan SEL (Social Emotional Learning), dan pendampingan dalam 

bentuk monitoring dan evaluasi teknis penerapan model pembelajaran PAI dengan 

pendekatan SEL (Social Emotional Learning) di kelas.   

 

B. Metode Pendekatan   

Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ”Pelatihan dan 

Pendampingan guru-guru PAI SD dalam penerapan model pembelajaran PAI 

dengan pendekatan SEL (Social Emotional Learning)” yaitu: (1) brainstorming, 

untuk pengubahan mindset guru-guru PAI SD, (2) demonstrasi, untuk bimbingan 

dalam penyusunan RPP pembelajaran PAI dengan pendekatan SEL (Social 

Emotional Learning), (3) diskusi, untuk bimbingan penerapan pembelajaran PAI 

dengan pendekatan SEL (Social Emotional Learning) di kelas. 

 

C. Prosedur Kerja   

Berbagai kerangka pemecahan masalah untuk pelaksanaan kegiatan 

”Pelatihan dan Pendampingan guru-guru PAI SD dalam penerapan model 
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pembelajaran PAI dengan pendekatan SEL (Social Emotional Learning)” dapat 

diuraikan dalam bentuk prosedur kerja sebagai berikut: 

1.  Tim pemberi pelatihan dan pendampingan (nara sumber) harus benar-benar 

orang yang mengetahui tentang model pembelajaran PAI dengan pendekatan 

SEL (Social Emotional Learning) secara teoritis dan praktis. Disamping itu tim 

pelaksana juga dapat memandu peserta dalam menyusun RPP model 

pembelajaran PAI dengan pendekatan SEL (Social Emotional Learning)  di 

Sekolah Dasar dalam menguatkan pendidikan karakter siswa-siswa SD.  

2.  Sebelum melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan, tim pelaksana 

Program IbM harus sudah membuat panduan materi dan modul pembelajaran 

PAI dengan pendekatan SEL (Social Emotional Learning). 

3.  Tim pelaksana program IbM melakukan brain storming dengan pihak sekolah 

(kepala sekolah SD/MI)  guna membicarakan masalah-masalah teknis dalam 

mengembangkan model pembelajaran PAI dengan pendekatan SEL (Social 

Emotional Learning). 

4.  Tim menyiapkan lembaran evaluasi:  pelatihan, pelatih, dan peserta. 

5.  Materi pelatihan dan pendampingan penerapan model pembelajaran PAI 

dengan pendekatan SEL (Social Emotional Learning) harus sudah diberikan 

kepada peserta (guru-guru PAI SD/MI) sejak awal pelatihan ini dilaksanakan. 

6.  Setiap peserta (guru-guru PAI SD/MI) membawa silabus dan RPP PAI SD 

untuk merencanakan model pembelajaran PAI dengan pendekatan SEL (Social 

Emotional Learning). 

7.  Pada saat kegiatan pelatihan, akan dilakukan perbaikan dalam penyusunan RPP 

model pembelajaran PAI dengan pendekatan SEL (Social Emotional Learning) 

di SD. 

8.  Setelah kegiatan pelatihan selesai, peserta menerapkan RPP yang sudah dibuat 

yaitu model pembelajaran PAI dengan pendekatan SEL (Social Emotional 

Learning) untuk diterapkan di kelas SD. 
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D.  Tahapan Kegiatan   

Kegiatan ”Pelatihan dan Pendampingan guru-guru PAI SD dalam 

penerapan model pembelajaran PAI dengan pendekatan SEL (Social Emotional 

Learning)” akan dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ditunjukkan 

pada Tabel 3. dan Tabel 4. berikut ini. 

Tabel 3. Tahap Perencanaan Program IbM untuk Guru-Guru PAI SD  

No. Kegiatan Partisipasi Mitra Jenis Luaran 

1. Penyiapan materi pelatihan Penyiapan kebutuhan guru-
guru PAI SD 

Seminar kit 

2. Penyiapan tim pemberi 
pelatihan (nara sumber). 
•  Perubahan mindset 
•  Model pembelajaran PAI 

dengan pendekatan SEL 
(Social Emotional 
Learning) 

•  Menyimak materi. 
•  Terlibat aktif dalam 

kegiatan pelatihan 

•  Perubahan 
mindset guru 
PAI. 
•  Modul 

pembelajaran 
SEL 

3. Penyiapan tim pelaksana 
dalam memandu peserta 
dalam menyusun RPP 
model pembelajaran PAI 
dengan pendekatan SEL 
(Social Emotional 
Learning). 

Mencari bahan rujukan untuk 
membuat RPP 

Memiliki RPP 
yang sudah 
mengandung SEL 

3. Penyusunan panduan 
materi dan modul pelatihan 
pembelajaran PAI dengan 
pendekatan SEL (Social 
Emotional Learning). 

Membaca buku panduan 
pelatihan 

Panduan Materi 
Pelatihan 

4. Pertemuan antara tim 
pelaksana program IbM dan 
pihak sekolah (kepala 
sekolah SD/MI)  untuk 
brain storming persiapan 
pelatihan. 

Menerima kerjasama untuk 
pelatihan guru-guru PAI-SD 

Ada kesepakatan 
urutan acara 
pelatihan dan 
produk yang 
diharapkan 

 Penyiapan lembar evaluasi:  
pelatihan, pelatih, dan 
peserta. 

Mengisi lembar pengamatan Kualitas pelatihan 

 Sosialisasi materi pelatihan 
dan pendampingan 
penerapan model 
pembelajaran PAI dengan 
pendekatan SEL (Social 
Emotional Learning) 

Menyimak dan mencoba 
dalam micro teaching 

Memiliki 
pemahaman 
pembelajaran PAI 
menggunakan 
SEL 

 Penyiapan silabus dan RPP 
mata pelajaran PAI SD 
(guru-guru PAI SD/MI) 

Mencari bahan untuk 
membuat Silabus dan RPP 
PAI-SD 

Terwujud silabus 
dan RPP PAI-
SEL 
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membawa silabus dan RPP 
PAI SD  

 Perbaikan dalam 
penyusunan RPP model 
pembelajaran PAI dengan 
pendekatan SEL (Social 
Emotional Learning) di SD. 

  

 Penerapan RPP yang sudah 
dibuat yaitu model 
pembelajaran PAI dengan 
pendekatan SEL (Social 
Emotional Learning) untuk 
diterapkan di kelas SD. 

Menerapkan mengajar sesuai 
RPP PAI-SEL 

Terwujud RPP 
PAI yang sudah 
menggunakan 
SEL 

 
 
Tabel 4. Tahap Pelaksanaan Program IbM untuk Guru-Guru PAI SD  

No. Tahap-Tahap Pelaksanaan Peserta 

1. Pelatihan untuk Guru-guru PAI-SD 
inti se Kabupaten Bantul 

30 guru PAI terdiri: 3 guru PAI SD inti 
x 10 kecamatan di Bantul 

2. Pelatihan KKG PAI-SD se 
Kecamatan Kasihan Bantul 

45 guru PAI terdiri: 7orang guru PAI 
setiap desa x lima kelurahan se 
Kecamatan Kasihan. 

3. Pendampingan pada SD piloting 
PAI-SEL.   

8 kali mendampingi guru PAI-SD yang 
menerapkan SEL. 

4. Desiminasi hasil pengabdian melalui 
seminar dan pameran poster 

Menghasilkan buku paduan PAI-SEL 
untuk guru SD. 
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BAB IV 
KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

 
 

A. Kelayakan Institusi   

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) melakukan pengelolaan 

kegiatan pengabdian pada masyarakat (PPM) melalui LP3M. Kelayakan institusi 

UMY dalam mengelola kegiatan pengabdian pada masyarakat (PPM) selama tiga 

tahun terakhir ini dapat disajikan pada Tabel 5 berikut ini. 

Tabel 5. Pengelolaan Kegiatan PPM Program IbM di LP3M UMY 

Tahun Judul Kegiatan Ketua Pelaksana Skema 

2013 IbM Pengrajin Kulit                         Anita Rachmawati IbM 
2013 IbM Kelompok Petani Buah 

Mahkota Dewa  
Agus Nugroho Setiawan IbM 

2013 Rehabilitasi Kerja Pasien Gangguan 
Jiwa Berbasis Masyarakat                                   

Shanti Wardaningsih IbM 

2013 IbM Kelompok Pengarajin Batik 
Tulis                  

Ramadoni Syahputra IbM 

2014 IbM Pengembangan Peralatan 
Proses Produksi Jamu 
Gendong 

Sukuriyati Susilo Dewi IbM 

2014 IbM Pendidikan Lingkungan 
Hidup pada Anak Usia Dini 

Aris Slamet Widodo IbM 

2014 IbM Siomay di DIY Diah Rina Kamardiani IbM 

2014 IbM Kelompok Petani Kakao Agus Nugroho Setiawan IbM 

2014 IbM Pelatihan Terpadu 
Manajemen Perawatan Ibu 
Hamil Dan Bayi Post Natal 

Nur Chayati IbM 

2014 IbM Kelompok  Pembudidaya 
Ikan 

Novi Caroko IbM 

2014 IbM Kelompok Tani Produsen 
Beras Organik 

Nur Rahmawati IbM 

2015 Pemasaran Aneka Snack di Dusun 
Klangkapan Margoluwih Sayegan 
Kabupaten Sleman Untuk 
Menunjang Pariwisata 

Muchammad Zaenuri IbM 

2015 IbM Pengrajin Bathok Kelapa Sutrisno S.P. IbM 

2015 Ibm Organisasi Filantropi Islam 
Berbasis Komunitas Melalui 
Penguatan Kapasitas 
Kelembagaan dan Sistem Informasi 

Hilman Latief  IbM 

2015 IbM Siswa SMP dalam Pengelolaan 
Lingkungan Sekolah yang 

Sarjiyah IbM 
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Produktif 

2015 IbM Kelompok Aisyiyah dalam 
Pengelolaan Salak Pondoh di 
Kecamatan Turi, Sleman, DIY 

Sukuriyati Susilo 
Dewi  

IbM 

2015 Penataan Halaman Sekolah Paud 
Sebagai 
Ekoedukasi 

Titiek Widyastuti IbM 

2015 IbM PKK di Dusun Bantulan 
Sidoarum Sleman 

Fajarwati IbM 

 

B. Kelayakan Tim Pelaksana Program IbM   

Dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra, maka 

diperlukan kepakaran dari tim pelaksana program IbM. Sesuai dengan 

permasalahan mitra tersebut, kepakaran yang diperlukan untuk menyelesaikan 

permasalahan ini, yaitu metodologi pembelajaran, dan media pembelajaran. Oleh 

karena itu Tim pengusul program IbM terdiri dari: Dr. Akif Khilmiyah, M.Ag. 

dan Muhammad Samsudin, M.Pd. Kelayakan tim pelaksana program IbM untuk 

melaksanakan kegiatan ini ditunjukkan oleh kompetensi dan pengalaman 

pelaksana program seperti ditunjukkan pada Tabel 6 berikut ini. 

Tabel 6. Kelayakan Tim Pengusul Program IbM 
No. Uraian Ketua  Anggota 
1. Personalia                         Dr. Akif Khilmiyah, M.Ag. Muhammad 

Samsudin,S.Ag. M.Pd. 
2. Kepakaran Metodologi Pembelajaran Teknologi  pembelajaran 
3. Mata Kuliah yang 

Diampu 
Metodologi Pembelajaran 
PAI 

Media Pembelajaran PAI 

4. Pengalaman Penelitian Pendidikan Karakter, 
Pembelajaran Sosial dan 
Emosional, 
Ketrampilan Intrapersonal 
dan Interpersonal, 
Penilaian Karakter 

1.Stres Guru dalam bekerja 
2.Inovasi pembelajaran 
PAI. 

5. Pengalaman 
Pengabdian 

Pendidikan Karakter, 
Pembelajaran Sosial dan 
Emosional, 
Ketrampilan Intraperssonal 
dan Interpersonal, 
Penilaian Karakter 

1.Media  
Pembelajaran untuk 
penguatan karakter. 
2. Model Pembelajaran 
PAKEM untuk PAI.SD 
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BAB V 
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 

 
A.   Pelaksanaan Program Pengabdian   

Program Pengabdian ini dilakukan dalam tiga bentuk yakni: 1) Seminar 

kreativitas untuk guru PAI SD se Kecamatan Kasihan, 2) Workshop tentang 

pembelajaran PAI dengan pendekatan Social Emotional Learning (SEL) dan 

Pelatihan pembuatan Media pembelajaran yang sesuai dengan model 

pembelajaran SEL untuk guru PAI SD se Kecamatan Kasihan, 3) Bintek 

(Bimbingan Teknis) untuk pembuatan RPP (Rencana Program Pembelajaran) 

diberikan kepada sekolah mitra yang akan menerapkan pembelajaran PAI dengan 

pendekatan SEL, dan 4) Pendampingan mengelolaan pembelajaran dengan 

meninjau cara guru PAI mengajar dengan menggunakan pendekatan SEL. 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun tahapan pelaksanaan program pengabdian tentang Revolusi Mental 

Guru-Guru PAI Sekolah Dasar di Kabupaten Bantul dalam Penerapan Social 

Emotional Learning (SEL) sebagai Upaya Penguatan karakter adalah sebagai 

berikut:   

1.   Seminar Kreativitas untuk Guru PAI-SD 

Berdasarkan  hasil observasi dan wawancara terhadap guru-guru 

PAI yang tergabung dalam KKG PAI (Kelompok Kerja Guru Pendidikan 

Agama Islam) tingkat  SD di Kasihan, diperoleh informasi bahwa 

kebanyakan mereka kesulitan untuk mengatasi siswa yang berwatak 
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kurang baik. Seperti perilaku siswa yang tidak bisa mengendalikan emosi 

dan mudah berkelahi dengan temannya, ada juga siswa yang cenderung 

cuek dan sangat individualis serta egois.  

Sikap kerja sama dan kemampuan berkomunikasi dengan siswa 

lain perlu terus dipupuk melalui pembelajaran di kelas dan kegiatan 

ekstrakurikuler. Demikian juga sikap saling menghargai, dan saling 

membantu sesama harus ditumbuhkan pada siswa SD. Sikap positif 

lainnya seperti kemampuan mensyukuri nikmat Allah SWT, kemampuan 

bersabar, kemampuan sopan santun terhadap yang lebih tua harus terus 

dilatihkan melalui berbagai strategi yang diterapkan guru dalam 

pembelajaran di kelas maupun di luar kelas.     

Masih adanya anggapan dari sebagian guru PAI bahwa watak anak 

itu tidak bisa dirubah karena bawaan dari lahir atau keturunan dari 

keluarganya. Ini semua menunjukkan, masih rendahnya kemampuan guru 

dalam mengelola siswa secara kreatif. Perubahan pola pikir guru PAI 

sangat diperlukan, karena melalui perubahan pola pikir (mindset) akan 

dapat mempengaruhi tingkat kreatifitas guru dalam mengatasi perubahan 

karakter anak kea rah positif. Melalui pelatihan kreatifitas pula guru akan 

dapat perubahan mental untuk lebih kreatif menumbuhkan potensi anak, 

serta mampu memperbaiki karakter anak.   

Oleh karena itu, maka pengabdian yang pertama dilakukan adalah 

memberikan pelatihan kreativitas berupa seminar kepada para guru PAI 

yang tergabung dalam KKG PAI SD se Kecamatan Kasihan Bantul. 

Seminar Kreativitas untuk guru PAI SD se Kecamatan Kasihan ini 

dilaksanakan pada:  

Hari/ Tanggal         : Rabu, 31 Agustus 2016. 

Jam                         : 08.00- 12.00 

Tempat                   : Gedung PUPT Diknas Kecamatan Kasihan Bantul 

Acara                     : Seminar Kreativitas Guru PAI-SD  

Peserta                   : 49 orang peserta 

Pembicara              : Dr. Giri Wiyono,MT (Pusat Studi Kreativitas UNY) 
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Tujuan Seminar  : mengubah mindset guru-guru PAI SD dalam melakukan 

revolusi mental untuk memperbaiki pendidikan karakter anak didiknya. 

Peserta Pelatihan terdiri dari: 

Daftar Peserta Seminar Kreativitas Guru PAI SD se Kecamatan Kasihan 
No Nama SD 
1 Arwan, S.Ag SD Sonosewu 
2 Ngajiyono, S.Ag SD Kasongan 
3 Hj. Wardhiyah, S.Pd.I SD 1 Sribitan 
4 Faiza Dwi Nur Rahmanila, S.Pd.I SDM Ambarbinangun 
5 Munajah, S.Pd.I SD Sembungan 
6 Wiji, S.Pd.I SD Kasihan 
7 Haryanto, S.Pd.I SD Kalipucang 
8 Wasiman, S.Pd.I SD Banyuripan 
9 Nuryanto, S.Pd.I SD Bangunjiwo 
10 Siti latifah, S.Pd.I SD 3 Kadipiro 
11 Ahmad Jazuli, S.Pd.I SD 2 Kadipiro 
12 Nur Isnainiyah, S.Pd.I SD 1 Padokan 
13 Akhmad Faozan, S.Th.I, M.Si SD 1 Kadipiro 
14 Marwanti, S.Pd.I SD Muh Ambarbinangun 
15 Pargiyono, S.Ag SD Nirmala 
16 Ali Sumono, S.Pd.I SD IT Insan Utama 
17 Umi Purwati, S.Pd.I SD Donotirto 
18 H. Sukarjiyono, S.Ag SD Kasihan 
19 Itsna Ningsih, S.Pd.I SD Rejodadi 
20 Amirin Nurudin,S.Pd.I SD 2 Padokan 
21 Tamsiri,A.Ma. SD 2 Padokan 
22 Budi Santosa, S.EI., M.Pd.I SD Muh Senggotan 
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g disajikan dalam seminar kreativitas adalah sebagai berikut: 

MEMBANGUN KREATIVITAS GURU PAI 
 

Oleh: Dr. Giri Wiyono, MT 
     

Guru harus secara sadar merancang proses belajar mengajar untuk 

meningkatkan kreativitas siswa. Ada tujuh dimensi kreativitas, yaitu aspek  

kelancaran, fleksibilitas, orisinalitas, menjabarkan, menemukan solusi, 

23 Suciati,S.Sos.I SD Sonosewu 
24 Wakit Prabowo, S.Pd.I SD Mutiara Persada 
25 Fatimah, S.Pd.I SD Bibis 
26 Imam Turmudi, S.Pd.I SD Ngebel 
27 Nurdin Arifin, S.Pd.I SD Karangjati 
28 Wika Luh Mahanani SD IT Insan Utama 
29 Nasori, S.Pd.I SD IT Insan Utama 
30 M. Jauhari, A.Ma SD Ngrukeman 
31 Wiyono, S.Pd.I SD Kasongan 
32 M. Rizal Arif Rahman, S.Pd.I SDM Kembaran 
33 Asfariyah, s.Pd.I SD 1 Kadipiro 
34 Sabarudin Hadi, S.Pd.I SD Winongo 
35 Hj. Siti Nurjanah, S.Pd.I SDKalangan 
36 Asmi`un, S.T SLB Bangun Putra 
37 Syarif Hidayat, S.Pd.I SDM Tamantirto 
38 Fatimah, S.Pd.I SD Bibis 
39 Faiza Nur Dwi Rahmanila, S.Pd.I SDM Ambarbinangun 
40 Mariana Fajarwati, S.Pd.I SD Bibis 
41 Fera Eka Widayanti, S.Pd.I MI Unggulan Muh. Lemahdadi 
42 Siti Rohmawati, S.Pd.I MIM Jogonalan 
43 Rohmiyatin, B.A. MIM Jogonalan 
44 Suprihatin MIM Jogonalan 
45 Mujiyati, S.Pd.I MIM Jogonalan 
46 Kusumaning Ayu Widyanita MIM Jogonalan 
47 Nurhasanah MIM Jogonalan 
48 Achiyat, S.AP MI Al Mukhsin 
49 Muh. Isnaini, S.Pd.I MI Al Mukhsin 
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sensitivitas adanya problem, dan imajinasi. Tehnik mengembangkan tujuh 

dimensi tersebut dapat diuraikan berikut ini: 

1. Dimensi Kelancaran adalah kemampuan siswa untuk memberikan 

berbagai macam jawaban atas suatu pertanyaan, masalah atau problem. 

Semakin banyak alternative yang dapat dikemukakan semakin kreatif yang 

bersangkutan. Aktivitas guru bisa dengan “Brainstorming” yakni memberi 

kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan alternative jawaban 

sebanyak mungkin. Persoalan atau pertanyaan yang dibahas bisa berasal 

dari kejadian yang menarik bagi siswa baik dalam media maupun dalam 

kehidupan sekitar siswa. Misalnya: mengapa orang yang sekolah tinggi 

dan haji masih bisa korupsi. 

2.   Dimensi fleksibilitas adalah kemampuan untuk menyampaikan ide-ide 

yang berubah ubah dari satu kategori ke kategori yang lain. Aktivitas guru 

dapat dilakukan dengan memberi pertanyaan dengan jawaban yang 

terbuka, misalnya siswa doisuruh membandingkan benda yang sudah 

dikenal, misalnya apa bedanya sholat dengan olah raga. 

3.   Dimensi  orisinalitas merupakan ide yang unik dan asli. Aktivitas guru 

dalam bentuk branstorming, guru meminta  ide atau alternative jawaban 

dari persoalan yang dilontarkan guru. Alternatif jawaban diberikan secara 

bergiliran yang tidak boleh sama  antar siswa dan tidak boleh di kritik. 

4.   Dimensi menjabarkan adalah kemampuan untuk mengembangkan 

rangkaian penjelasan atau merincikan informasi lebih lanjut. Aktivitas 

yang dilakukan guru adalah menyampaikan problem, permaian, atau cerita 

yang belum selesai, dan siswa diminta untuk melanjutkan dengan 

menguraikan problem tersebut dan mencari alternative pemecahan, 

berdasarkan syarat-syarat yang telah diberikan guru. 

5.   Dimensi menemukan solusi adalah kemampuan untuk menyelesaikan 

cerita yang memiliki 6 tahap yaitu menemukan fakta, menemuka problem, 

menemukan alternative ide-ide, menguji alternative untuk menentukan 

alternative terbaik, penerimaan alternative terbaik, menkomunikasikan 
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hasil. Aktivitas yang dilakukan guru adalah mengajak siswa melakukan 

pengamatan terhadap obyek tertentu misalnya berita di media massa, atau 

berkunjung ke suatau tempat/komunitas. Kemudian siswa diminta 

menguraikan apa yang tadi dilihat, adaah problem di sana, apa alternative 

pemecahannya, apakah ada pendapat lain. 

Strategi untuk mengaasi siswa yang pemalu dan berparsipasi 

adalah dengan cara guru mengajukan pertanyaan yang berbeda untuk 

siswa yang pemberani dan pemalu. Untuk siswa yang pemalu ajukan 

pertanyaan yang membutuhkan jawaban pendek, misalnya YA atau 

TIDAK, BETUL atau SALAH, dan diperkirakan siswa akan dapat 

menjawab dengan benar. Begitu siswa memberikan jawaban yang benar 

berilah pujian. Jangan mencela jawaban siswa meskipun jawabannya 

sederhana atau kurang tepat. 

6.  Dimensi sensitivitas adanya problem dan mengupayakan menemukan 

pemecahan. Aktivitas yang dilakukan guru adalah (1) memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk melakukan pengamatan atau memahami 

artikel, (2) mendorong siswa untuk mengidentifikasi adanya problem dari 

apa yang diamati, (3) Mendorong siswa untuk mengembangkan 

pertanyaan dari apa yang dibaca atau diamati, (4) Mendorong siswa untuk 

menjawab pertanyaan yang dikembangkan sendiri, (5) membantu siswa 

merumuskan problem yang dihadapi dan solusi yang mungkin 

dilaksanakan. 

7.  Dimensi imajinasi adalah kemampuan untuk mengembangkan gambaran 

khayal yang berkaitan dengan permasalahn yang tengah dipikirkan. 

Aktivitas yang dilakukan guru adalah menciptakan iklim kelas yang 

kondusif, menggunakan peralatan barang-barang bekas, misalnya bungkus 

rokok, botol dan sebagainya. Menantang siswa apa yang dapat dibentuk 

dari barang-barang tersebut, dan bagaimana jika mau minum obat cair 

tidak ada botol dan sendok,kemudian meminta siswa menyampaiakn ide 

secara lisan.     
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2.   Workshop Pembelajaran PAI dengan Pendekatan SEL.   

Workshop  Pembelajaran PAI Pendekatan Social Emotional Learning  

bertujuan untuk memperkuat karakter positif siswa SD perlu dilakukan 

pembiasaan dan pengenalan tentang kecerdasan emosi dan sosial melalui 

penerapan Model pembelajaran PAI dengan pendekatan social emotional 

learning.  Oleh karena itu, para guru PAI SD diberikan workshop 

Pembelajaran PAI dengan pendekatan SEL. 

Workshop Pembelajaran PAI-SEL SD  Oleh Dr. Akif Khilmiyah, M.Ag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop Pembelajaran PAI dengan pendekatan SEL untuk guru PAI 

SD se Kecamatan Kasihan ini dilaksanakan pada:  

Hari/ Tanggal         : Kamis, 1 September 2016. 

Jam                         : 08.00- 12.00 

Tempat                   : Gedung PUPT Diknas Kecamatan Kasihan Bantul 

Acara                     : Workshop Pembelajaran PAI dengan pendekatan SEL 

Peserta                   : 55 orang peserta 

Pembicara              : Dr.Akif Khilmiyah,M.Ag. (Dosen PAI UMY) 

Tujuan Workshop: mengenalkan model pembelajaran Sosial Emosional 

Learning yang dapat dipakai untuk mengajar PAI. Model pembelajaran 

SEL ini dapat dipakai untuk meningkatkan kecerdasan emosi dan sosial 

siswa sekaligus dapat  memperbaiki pendidikan karakter anak didik. 

Adapun makalahnya sebagai berikut: 

 

PEMBELAJARAN  PAI  DENGAN  
PENDEKATAN  
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SEL  (Social  Emotional  Learning)  
Oleh:  Dr.  Akif  Khilmiyah,  M.Ag  

  
  

A. Alur Model Pembelajaran PAI dengan Pendekatan SEL   

Alur  model pembelajaran PAI dengan pendekatan SEL adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

  

 

 
 
 

Gambar 1.  Rancangan Model Pembelajaran PAI dengan Pendekatan SEL 
 
 
B.   Materi Pelajaran PAI  di Sekolah Dasar meliputi:  

(1) Aqidah : Kepercayaan kepada 6 rukun iman, (2) Akhlak : Aklak kepada 

Allah dan kepada makhluk, (3) Ibadah  : Aturan ibadah mahdhoh dan ibadah 

Umum, (4) Al Qur’an : Membaca, menulis, menghafal, dan memahami ayat 

al-Quran, (5) Tarih Islam : Sejarah perjuangan Islam.  

 

 
C.Karakteristik Pembelajaran SEL 

 

Menurut Casel, ciri-ciri Pembelajaran Sosial-Emosional (Kress & Elias, 2006) 

meliputi:  

1. Kesadaran Diri, indikatornya meliputi: (1) mengenal dan memberi nama 

emosi seseorang; (2) memahami alasan dan keadaan untuk merasakan 

sebagai orang yang melakukan; (3) mengenal  dan memberi nama emosi 

orang lain; (4) mengenal kekuatan dan memobilisasi perasaan positif 

Materi PAI: 
1. Aqidah 
2. Akhlak 
3. Ibadah 
4. Tarih 
5. Al-Qur’an 

Model Belajar 
konstruktivistik: 

1. SGD, 2.RPS, 
3. PBL, 4.PjBL, 
5 .CL,   5.Kl,  
6. SDL,7.DL, 
 8. IL,   dll 

Pendekatan 
SEL 

Siswa Aktif  
Partisipatif 

Kemampuan  
softskill siswa: 

Kerjasama,percaya diri, 
sensitive, berfikir 

kritis,empati,bertanggun
gJawab, mandiri, 
menghargai, dll. 
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tentang diri sendiri, sekolah, keluarga dan dukungan jaringan;(5) 

mengetahui kebutuhan dan nilai-nilai seseorang; (6) mengamati diri sendiri 

secara tepat; (7) percaya akan keberhasilan pribadi; dan (8) memiliki rasa 

spiritualitas.  

2. Kepedulian Sosial, indikatornya meliputi: (1) menghargai kemajemukan 

atau keberagaman; (2) menunjukkan rasa hormat kepada orang lain; (3) 

mendengarkan dengan hati-hati dan akurat; (4) meningkatkan empati dan 

kepekaan terhadap perasaan orang lain.  

3. Manajemen diri dan Organisasi, indikatornya meliputi: (1) 

mengungkapkan secara lisan dan mengatasi kecemasan, kemarahan, dan 

depresi;  (2) mengendalikan kata hati, kemarahan, dan merusak diri sendiri, 

perilaku antisocial;  (3) mengelola stres pribadi dan orang lain;   (4) 

memfokuskan pada tugas-tugas yang ada; (5) menetapkan tujuan jangka 

pendek dan jangka panjang; (6) merencanakan secara bijaksana dan 

menyeluruh; (7) memodifikasi kinerja berdasarkan umpan balik; (8) 

memobilisasi motivasi positif; (9) mengaktifkan harapan dan optimis; dan 

(10) bekerja menuju status kinerja yang optimal.  

4. Bertanggung jawab dalam Pengambilan Keputusan, indikatornya 

mencakup: (1) menganalisa situasi secara tepat dan mengidentifikasi 

masalah dengan jelas; (2) melatih dalam pengambilan keputusan sosial dan 

ketrampilan pemecahan masalah; (3) menanggapi secara baik dalam cara 

pemecahan masalah terhadap hambatan orang lain; (4) melakukan evaluasi 

diri dan refleksi; dan (5) melakukan diri sendiri dengan tanggungjawab 

pribadi, moral, dan etika.  

5. Mengelola hubungan, indikatornya meliputi: (1) mengelola emosi dalam 

hubungan, harmonisasi perasaan dan sudut pandang yang beragam;  (2) 

menunjukkan kepekaan terhadap isyarat sosial-emosional; (3) 

mengekspresikan emosi secara efektif; (4) mengkomunikasikan secara 

jelas; (5) melibatkan orang lain dalam situasi social; (6) membangun 

hubungan; (7) melakukan kerja secara kooperatif; (8) melatih sikap tegas, 
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kepemimpinan, dan kepercayaan; (9) mengelola konflik, negosiasi, dan 

penolakan; dan (10) menyediakan, mencari bantuan (Maurice dalam Larry 

P.Nucci,2008: 251). 

 
Praktek  Mengajar  PAI-SD dengan Pendekatan SEL   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

D.Pendekatan Social Emotional Learning  (SEL). 

Adapun rancangan pembelajaran PAI dengan pendekatan SEL 

urutannya sebagai berikut: 

1. Disain Perencanaan Pembelajaran (Silabus dan RPP) 

Tujuan model pembelajaran sosial-emosional (SEL) yang holistik dan 

berkarakter, yaitu mengembangkan aspek fisik, emosi, sosial, kreativitas, 

spiritual dan intelektual siswa secara optimal. Selain itu untuk membentuk 

manusia yang lifelong learners (pembelajar sejati). 

 

2. Rancangan Proses Pembelajaran 

Strategi pembelajarannya dilakukan dengan cara: (1) menerapkan 

metode belajar yang melibatkan partisipasi aktif murid, yaitu metode yang 

dapat meningkatkan motivasi murid karena seluruh dimensi manusia 

terlibat secara aktif dengan diberikan materi pelajaran yang konkrit, 

bermakna, serta relevan dalam konteks kehidupannya (student active 

learning, contextual learning, inquiry-based learning, integrated 

learning); (2) menciptakan lingkungan belajar yang kondusif (conducive 
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learning community), sehingga anak dapat belajar dengan efektif di dalam 

suasana yang memberikan rasa aman, penghargaan, tanpa ancaman, dan 

memberikan semangat; (3) memberikan pendidikan karakter secara 

eksplisit, sistematis, dan berkesinambungan dengan melibatkan aspek  

knowing the good, loving the good, and acting the good; (4) metode 

pengajaran yang memperhatikan keunikan masing-masing anak, yaitu 

menerapkan kurikulum yang melibatkan sembilan aspek kecerdasan 

manusia; dan (5) seluruh pendekatan di atas menerapkan prinsip-prinsip 

developmentally appropriate practices.    

 

3. Model Pembelajaran untuk pendekatan SEL. 

Semua model pembelajaran yang termasuk dalam teori 

konstruktivistik sangat cocok untuk diterapkan pada pembelajaran dengan 

pendekatan SEL, diantaranya adalah: (1) Small Group Discussion (SGD), 

(2) Role-Play & Simulation (RPS), (3) Case Study (CS), (4) Discovery 

Learning (DL), (5) Self-Directed Learning (SDL), (6) Cooperative 

Learning (CL), (7) Collaborative Learning (CbL), (8) Contextual 

Learning (CL), (9) Project Based Learning (PjBL), (10) Problem Base 

Learning (PBL), (11) Inquiry Learning (IL).  

  Semua model belajar tersebut dilaksanakan dengan pembelajaran  

kooperatif yaitu cara belajar yang menggunakan kelompok kecil sehingga 

siswa bekerja dan belajar satu sama lain untuk mencapai tujuan kelompok. 

Adapun keunggulan strategi pembelajaran kooperatif adalah: 

a. Siswa tidak terlalu tergantung pada guru, karena siswa dapat menambah 

rasa percaya diri melalui peningkatan kemampuan  berfikir, 

kemampuan mengungkapkan  gagasan secara verbal, dapat 

membandingkan ide-ide orang lain, dapat menemukan informasi dari 

berbagai sumber,dan belajar dari siswa yang lain.  

b. Siswa dapat berlatih tanggungjawab, belajar berkomunikasi pada orang 

lain, dapat berlatih bekerjasama dengan orang lain, dapat menghargai 
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waktu, dapat menghargai orang lain, dapat toleran terhadap perbedaan 

pendapat. 

c. Siswa mampu berlatih memecahkan masalah abstrak menjadi nyata, dan 

dapat meningkatkan motivasi berfikir yang berguna untuk kehidupan 

jangka panjang.     

  

4.  Aktivitas Siswa dalam belajar   

Banyak aktivitas yang dapat dilakukan siswa yang bertumpu pada 

aktif learning, diantaranya adalah: (1). Membentuk kelompok kecil, (2) 

Membaca dan meringkas, (3). Menjelaskan konsep, (4). Mempraktekkan 

konsep, (5). Memperagakan konsep, (6). Mengerjakan tugas, (7). Studi 

Lapangan (terjun di dunia nyata), (8). Menunjukkan kinerja, (9). Menggali 

informasi,    (10). Memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah, 

dan (11). Mencari kesesuaian konsep dan kenyataan. 

5.  Kemampuan yang bisa diperoleh siswa dalam belajar. 

Melalui pendekatan pembelajaran SEL, banyak nilai-nilai karakter 

dan akhlak mulia yang dapat dikembangkan, diantaranya nilia-nilai 

sebagai berikut: (1). Percaya diri, (2). Berfikir kritis, (3). Kerjasama, (4). 

Sensitif (memiliki kepekaan), (5). Bertanggung jawab, (6). Belajar 

mandiri, (7). Berani membuat keputusan, (8). Innovator (pembaharu), (9). 

Leadership (jiwa kepemimpinan), (10). Manajemen konflik, (11). Saling 

menghargai, dan (12). Mampu menganalisa persoalan. 

 

 

E.Langkah-langkah Pembelajaran PAI dengan Pendekatan SEL 

Langkah-langkah yang dibutuhkan untuk dapat  melaksanakan 

pembelajaran PAI dengan pendekatan SEL yaitu: 

1. Menentukan tujuan pembelajaran.  

Guru harus dapat melaksanakan pembelajaran secara sistematis 

sesuai dengan urutan kompetensi di dalam standar isi mata pelajaran. 

Langkah pertama, guru   melihat dahulu standar isi mata pelajaran PAI 
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atau silabus PAI. Berdasarkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi 

Dasar (KD), guru  menentukan tujuan pembelajaran kognitif, afektif dan 

psikomotorik yang akan dicapai melalui materi dan proses pembelajaran. 

2.  Menentukan nilai-nilai target  berdasarkan SK dan KD.  

Nilai-nilai target ini merupakan nilai-nilai kebaikan yang 

menunjang pembentukan karakter dan akhlak mulia. Setelah nilai target 

ditentukan selanjutnya dikembangkan indikator capaian hasil belajar yang 

meliputi pengetahuan tentang nilai-nilai tersebut, dorongan hati nurani 

untuk mengamalkannya, dan kebiasaan untuk mengamalkan nilai-nilai 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

3.  Menggunakan pendekatan terintegrasi. 

Mengembangkan materi pembelajaran dengan pendekatan 

terintegrasi, yaitu  perpaduan antara materi PAI dengan nilai-nilai luhur 

untuk dapat dihayati, diamalkan sehingga menjadi kebiasaan positif siswa. 

Guru dituntut mahir dalam memadukan nilai-nilai target ke dalam materi 

pembelajaran sehingga sesuai untuk mencapai kompetensi bidang studi 

PAI dan membentuk karakter siswa. Misalnya: anak tidak sekedar pandai 

membaca al Qur’an tetapi siswa juga mampu membentuk pribadi yang 

jujur, dermawan, taat beribadah, dsb.   

4. Menggunakan metode yang komprehensif 

Metode komprehensif merupakan perpaduan antara dua metode 

tradisional yaitu inkulkasi (penanaman nilai) dan keteladanan, serta dua 

metode kontemporer yaitu fasilitasi (memberikan kesempatan kepada 

murid untuk berlatih membuat keputusan moral) dan mengembangkan 

keterampilan hidup (antara lain berpikir kritis, berpikir kreatif, 

berkomunikasi secara efektif, dan mengatasi konflik) 

5. Menentukan strategi pembelajaran. 

Ada beragam strategi pembelajaran yang dapat menciptakan hasil 

belajar yang komprehensif (meliputi pemikiran moral, perasaan atau afek 
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moral, dan perilaku bermoral). Kirschenbaum (1995:60-240) menyajikan 

ada 34 strategi metode inkulkasi (penanaman nilai), 21 strategi metode 

keteladanan nilai, 30 strategi metode fasilitasi noilai, dan 10 strategi 

metode pengembangan keterampilan hidup (soft skills). Dalam memilih 

strategi pembelajaran untuk pembentukan karakter dan akhlak, harus 

diingat bahwa straetgi ini harus dapat menciptakan situasi belajar yang 

menyenangkan, aktif, kreatif, bertanggungjawab, dan saling bekerjasama. 

6.  Merancang kegiatan  

Kegiatan yang dapat mengembangkan keterampilan bidang studi 

PAI dan aktualisasi nilai-nilai target. Melalui kegiatan menyimak 

(mendengarkan dengan penuh pemahaman), membaca, merangkum, 

mempresentasikan, bercerita, bermain dan bernyanyi, bermain peran, dan 

sebagainya. 

 

3.   Workshop Media Pembelajaran PAI dengan Pendekatan SEL 

Workshop  Media Pembelajaran PAI Pendekatan Social Emotional 

Learning  bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan guru-guru PAI SD 

dalam membuat media pembelajaran yang mampu merubah karakter 

negatif siswa menjadi karakter positif.   Media pembelajaran PAI dengan 

pendekatan social emotional learning perlu dibuat secara bervariasi karena 

materi PAI hampir semuanya mengajarkan konsep yang abstrak. Sehingga 

dengan menggunakan media pembelajaran akan mempermudah 

memahami pelajaran PAI.  Oleh karena itu, para guru PAI SD diberikan 

workshop Media  Pembelajaran PAI dengan pendekatan SEL. 

Praktek Membuat Media Pembelajaran PAI-SEL SD    
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Workshop Media Pembelajaran PAI dengan pendekatan SEL untuk 

guru PAI SD se Kecamatan Kasihan ini dilaksanakan pada:  

Hari/ Tanggal         : Jum’at, 2 September 2016. 

Jam                         : 08.00- 12.00 

Tempat                   : Gedung PUPT Diknas Kecamatan Kasihan Bantul 

Acara                     : Workshop Media Pembelajaran PAI pendekatan SEL 

Peserta                   : 50 orang peserta 

Pembicara              : Dr.Muhammad Syamsudin,M.Pd. (Dosen PAI UMY) 

Tujuan Workshop:  untuk meningkatkan kemampuan guru PAI SD dalam 

membuat media yang mampu menyentuh perasaan siswa untuk dapat 

merubah karakternya menjadi lebih baik.  Media pembelajaran PAI 

dengan pendekatan SEL ini dapat dipakai untuk meningkatkan kecerdasan 

emosi dan sosial siswa sekaligus dapat  memperbaiki pendidikan karakter 

anak didik. 
Workshop Media Pembelajaran PAI-SEL SD  Oleh Dr. Muh Syamsudin, M.Pd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

         Adapun makalahnya sebagai berikut: 

MEDIA	  PEMBELAJARAN	  PAI	  UNTUK	  MENINGKATKAN	  	  

KECERDASAN	  EMOSI	  DAN	  SOSIAL	  
Muh.Samsudin1	  

muhsam29@gmail.com	  
	  
	  

                                                             
1 Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam,  Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Makalah disampaikan dalam Workshop Guru PAI SD-SMP se 

Kabupaten Bantul Yogyakarta Tanggal 20 dan 31Agustus 2016. 
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A.   Pengertian Media Pembelajaran 

Media dapat diartikan ‘apa saja atau segala sesuatu yang membawa 

informasi antara sebuah sumber dan sebuah penerima. Media, bentuk jamak dari 

perantara (medium), merupakan sarana komunikasi. Berasal dari bahasa Latin 

medium  (antara).Terdapat enam kategori dasar media menurut Smaldino dkk 

(Smaldino, 2008:7) yaitu:teks, audio, visual, video, perekayasa (manipulative), 

dan  orang. Gagne  (Arief Sadiman, 1993: 6) memberikan pengertian   media 

adalah  berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat  merangsang 

untuk belajar. Pengertian media juga dikemukakan oleh Yusuf Hadimiarso 

(2004:458)  yang menjelaskan bahwa  media adalah segala sesuatu yang 

digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran,  perasaan, 

dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang 

disengaja, bertujuan dan terkendali.  

Media berdasar pada  pengertian di atas dapat dipahami  secara fisisk dapa 

terdiri dari apa saja baik benda hidup maupun  mati, dapat berupa barang ashli 

ataupun tiruan perekayasaan atau modifikasi dan orang juga termasuk media. 

Prinsip  penting dari media adalah memberikan stimulasi kepada si belajar untuk 

melakukan proses belajar.  Proses belajar selalau ditandai oleh adanya perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari kegiatan belajar. 

 Istilah yang memiliki pengertian yang dekat dengan media  adalah 

multimedia. Meyer memberikan istilah tersebut dalam beberpa pemahaman 

dengan kata yang  terkait. Multimedia learning diartikan sebagai  belajar dari 

kata-kata dan gambar –gambar. Multimedia massage atau presentasi multimedia 

adalah –penyajian pesan-pesan yang melibatkan kata-kata dan gambar-gambar.  

Multimedia instructional massage atau  presentasi instruktional multimedia 

dipahami sebagai penyajian pesan-pesan yang melibatkan kata-kata dan gambar-

gambar yang ditujukan untuk meningkatkan  pembelajaran (2009:4).   

Proses pembelajaran yang terjadi dalam kegiatan di sekolah dengan 

pemahaman pengertian tersebut di atas sudah menggunakan media maupun 

multimedia pembelajaran. Para Guru dalam menyampaikan materi belajar kepada 

peserta didik pasti memiliki tujuan, bahwa setelah proses pembelajaran diikuti 
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oleh peserta didik, hasilnya memuaskan guru dan juga siswa. Artinya, guru sudah 

berusaha semaksimal mungkin  pesan (materi)  yang disampaikan dapat diterima  

oleh peserta didik dengan sebaik-baiknya.  Yang menjadi bahan pemikiran adalah 

mengapa hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau mengapa pesan 

(materi) yang disampiakan guru belum bisa diterima oleh peserta didik secara 

maksimal.   

Ketercapaian hasil belajar siswa tidak hanya ditentukan oleh media  

pembelajaran tetapi ada  faktor lain yang berperan diantaranya tujuan, materi, 

metode, pendidik (guru),  peserta didik (murid), dan  evaluasi. Media dalam 

proses pencapaian hasil belajar merupakan salah satu komponen dalam 

mendukung ketercapaian belajar dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu 

pemilihan dan  pemanfaatan media pembelajaran oleh pendidik (guru) harus  pula 

memahami materi, metode,  karakteristik peserta didik, dan model evaluasi 

yangdigunakan.  

 

B.   Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Sosial  

Beberapa pendapat tentang kecerdasan emosional dapat  dilihat  pada 

beberapa kutipanberikut.  Menurut   Mayer dan Solovey (Goleman, 1999; Davies, 

Stankov, dan Roberts, 1998) mengungkapkan kecerdasan emosi sebagai kemampuan 

untuk memantau dan mengendalikan perasaan sendiri dan orang lain, dan 

menggunakan perasaan-perasaan itu untuk memadu pikiran dan tindakan. 

  Dalam kamus  elektronik  Wikipedia dijelaskan, Kecerdasan emosional 

(bahasa Inggris: emotional quotient, disingkat EQ) adalah kemampuan seseorang 

untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang 

lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap 

informasi akan suatu hubungan. Sedangkan, kecerdasan (intelijen) mengacu pada 

kapasitas untuk memberikan alasan yang valid akan suatu hubungan. Kecerdasan 

emosional (EQ) belakangan ini dinilai tidak kalah penting dengan kecerdasan 

intelektual (IQ). Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional 

dua kali lebih penting daripada kecerdasan intelektual dalam memberikan 

kontribusi terhadap kesuksesan seseorang. Menurut Howard Gardner (1983) 
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terdapat lima pokok utama dari kecerdasan emosional seseorang, yakni mampu 

menyadari dan mengelola emosi diri sendiri, memiliki kepekaan terhadap emosi 

orang lain, mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara 

emosional, serta dapat menggunakan emosi sebagai alat untuk memotivasi diri. 

(https:id.wikipedia.org) 

  Berdasar pada pengertian kecerdasan emotional di atas  dapat dipahami  

bahwa kecerdasan emosional memiliki peran dalam proses pengendalian diri 

karena berangkat dari  aspek personal atau berangkat dari diri sendiri. Karena itu 

kecerdasan emosional sebenarnya tidakdapat secara  ekpresif dilihat ole orang 

lain. Selanjutnya ekpresi personal terhadap lingkungan eksternal yang   mewujud 

atau nampak merupakan perwujudan dari kecerdasan emosional yang disebut 

dengan kecerdasan sosial.  

  Menurut Tony Buzan (2002:4) ‘Social Intelligence’ is simply the degree to 

which we ‘get along with’ and relate to other people around us. Human beings 

are, after all, social animals, and this ability is absolutely vital if we are to get on 

in life and enjoy ourselves. Kecerdasan sosial dipahami sebagai kemampuan 

seseorang untuk sejauh mana menjalian hubungan dengan lingkungan sekitar dan 

hubungan tersebut menjadi penting dilakukan untuk mendapatkan kehidupan yang 

nyaman. Kecerdasan sosial juga diartikan kemampuan untuk secara efektif 

menavigasi dan bernegosiasi dalam interaksi dan lingkungan sosial(wikipidea. 

com).  

  Kecerdasan emosional dan kecerdasan  sosial keduanya memiliki  peran 

penting dalam  membantu pribadi untuk mendapatkan perubahan kearah yang 

lebih baik.  Masing-masingakan tumbuh dan berkembang dalam pribadi sesorang 

secara tertata dalam lingkungan yang terkontrol dan terprogram secara  benar.  

Pendidikan dalam hubungannya dengan EQ  dan SQ dapat  menjadi salah satu 

alternative mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan kepada proses yang 

produktif.  

  Implementasi  pendidikan yang baik dalam  lingkup pendidikan formal 

dapat dilihat dari  proses pembelajaran yang menggembirakan dan menimbulkan 

rasa aman dan nyaman bagi pendidik dan peserta didik. Pembelajaran  yang 
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dibangun secara konstruktifistik, mengedapankan sentuhan 

humanistic,memaksimalkan lingkungan,  sarana prasarana, dan  media   yang 

tersedia menjadi modal penting dalam melakukan kreativitas interaksi pendidik 

dan peserta didik. Peran guru dalam pemanfaatan media (kususnya guru PAI) saat 

ini merupakan suatu kebutuhan untuk mewujudkan pembelajaran PAI yang 

menggembirakan (fun learning) bagi peserta didik dan pendidik. Melalui upaya 

tersebut, pembelajaran  PAI yang cenderung menekankan pada aspek aspek 

pengetahuan, kurang menyentuh pada aspek-aspek yang bersifat sikap, emosi, dan 

ekpresi sosial  diharapkan mendapatkan salah satu solusi. 

Tulisan ini akan membahas secara singkat tentang tentang  

Kontekstualisasi Pembelajaran PAI, Sentuhan Kecerdasan Emosional dan Sosial 

Media pembelajaran dan langkah-langkah praktis pemanfaatan multimedia. 

Sebagai tulisan pendek,  stimulasi dan point–point pemikiran yang secara 

substantive menjadi sub tema pada tulisan ini masih perlu dikaji lebih mendalam. 

 

C.   Kontekstualisasi Pembelajaran Agama Islam 

Pembelajaran Agama Islam disekolah merupakan salah satu materi yang 

dipelajari oleh siswa dalam pembentukan kepribadian atau pembentukan karakter 

peserta didik sehingga memiliki akhlak yang mulia. Keterlibatan dalam proses 

pembelajaran tersebut membuthkan peran penting guru dalam memberikan 

penguatan wawasan kegamaan, perubahan sikap dan memiliki ketrampilan yang 

berhubungan dengan keagaaman. Maka pembelajaran agama Islam sebenarnya 

bukan hanya bersifat pengetahuan saja (knowledge) tetapi juga bermuara pada 

perubahan sikap dan dimilikinya ketrampilan keagamaan yang dibutuhkan dalam 

kehidupan. Oleh karena itu  sebuah strategi pembelajaran agama yang dapat 

berbicara dengan masalah masalah siswa  di dalam sekolah maupun di luar 

sekolah sangat diperlukan.  

Masalah masalah keagamaan siswa saat ini sangat kompleks dan tidak 

cukup hanya mendasarkan pada pemahaman dan informasi yang disampaikan oleh 

guru. Kompleksitas pembelajaran keagamaan salah  satu faktornya dipengaruhi 

oleh terbukanya arus informasi yang bergerak  melalui teknologi informasi dan 
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komunikasi. Pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi oleh peserta didik 

menjadikan pengetahuan peserta didik  sangat luas dan memiliki sumber dari 

berbagai arah.  Jika pada awal sebelum masuknya teknolgi informasi dan 

komunikasi peserta didik dapat belajar di lingkungan  yang dibatasi oleh dinding 

ruang dan waktu, dan dipantau langsung oleh ustadz, guru atau kyai, sekarang 

peserta didik belajar dengan siapapun, dalam lingkungan virtual kapan saja dan 

dimana saja. Oleh karena itu, mempertentangkan perkembangan teknologi 

informasi dengan pembelajaran agama berdampak kontra produktif, tetapi 

menjadikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu 

multimedia pembelajaran dalam melakukan kontektualisasi merupakan sebuah 

kreatifitas produktif. 

Kontekstualisasi pembelajaran agama merupakan salah satu langkah 

mendekatkan pembelajaran agama disekolah dengan problem problem yang 

dilihat dan dihadapi oleh peserta didik. Sehingga dengan demikian proses 

pembelajaran agama tidak cenderung verbalis tetapi makna dan substansi dalam 

pembelajaran agama dapat dipahami dengan mudah dan diimplementasikan 

sebagai suatu bentuk ketrampilan keberagamaan (religious skill). Pembelajaran 

agama tidak hanya dihafal dan diucapkan oleh peserta didik tetapi juga merupakan 

sebuah jawaban atas pertanyaan pertanyaan yang diterima dalam laboratorium 

kehidupan. Dalam kontekstualisasi ini maka selektivitas materi pembelajaran 

keagaaman dan keterbutuhan peserta didik  harus dilihat secara comprehenship. 

Apakah materi “A” perlu disampaikan atau tidak untuk usia, jenjang pendidikan, 

program studi, tertentu disebuah sekolah. Apakah sama Pembelajaran Agama di 

SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dengan SMK?  Dan tentu juga akan muncul 

pertanyaan pertanyaan krtis lain terhadap kontekstualisasi materi pembelajaran 

Agama di sekolah. 

Beberapa permasalahan dalam pembelajaran agama dapat disebabkan 

misalnya  keterbatasan  guru dalam melakukan improvisasi proses pembelajaran, 

dan  penguasaan guru terhadap multimedia pembelajaran. Proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru lebih banyak bersifat generic atau warisan dari guru 

guru sebelumnya. Menjadi guru  agama seolah olah ‘menjalankan wasiat’ dan 
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menjaga wasiat itu dalam kondisi apa pun. Jika seperti itu, maka ketika zaman 

sudah mulai berubah terjadi kekagetan budaya, kegagapan terhadap peradaban 

dan berdampak pada hasil pendidikan.  

Improvisasi Pembelajaran Agama Islam tentu dilakukan tidak secara 

totalitas tetapi bertahap menuju kepada perbaikan perbaikan yang berkelanjutan. 

Improvisasi pembelajaran agama menjadi penting karena guru dituntut untuk 

memiliki kreativitas dan kemampuan untuk mengembangkan ketrampilan 

mengajarnya setiap saat. Improvisasi itu dilakukan misalnya pada metode 

pembelajaran, dan  penggunaan multimedia interaktif. Metode pembelajaran yang 

cenderung statis, one way communication, indoktrinasi, monoton sebaiknya mulai 

ditinggalkan. Metode pembelajaran tersebut akan lebih baik jika beralih  kepada 

proses pembelajaran yang dinamis partisipatoris, dialogis, dan rasional 

konstruktif. Proses tersebut misalnya dalam pengenalan norma” baik dan buruk”, 

“salah dan benar”, atau “surga dan neraka”, “larangan dan perintah”. Tidak mudah 

bagi guru agama menjelaskan bahwa menggunakan narkotika, pergaulan bebas itu 

dilarang oleh agama, sementara peserta didik setiap hari dihadapkan oleh 

lingkungan yang sudah tidak kondusif. Atau bagaiman menjelaskan bahwa pergi 

beribadah ke masjid lebih utama dibandingkan dengan ibadah di rumah, 

sementara lingkungan masyarakat  sebagian besar masyarakat sudah tidak lagi 

beribadah di masjid.  

Dalam konteks seperti itulah dibutuhkan model pembelajaran yang 

menarik dan keteladanan guru dalam improvsasi dan kontekstualiasi pembelajaran 

Agama Islam. Penguasaan guru agama terhadap berbagai multimedia 

pembelajaran juga merupakan salah satu masalah dalam pembeljaran agama 

Islam. Masalah tersebut  berhubungan dengan kemauan guru untuk belajar dan 

mengikuti perkembangan terbaru dunia pendidikan yang semakin pesat. Kemauan 

untuk berubah kearah yang lebih baik dan keluar dari rutinitas yang kurang 

produktif merupakan hal penting dalam menghadirkan multimedia dalam proses 

pembelajaran di kelas.  

 

D.   Sentuhan Kecerdasan Emosional dan Sosial  Dengan Media 
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Pembelajaran Agama di sekolah disadari maupun tidak masih berjalan 

sangat sederhana dengan  menggunakan pendekatan pendekatan yang relative 

minimalis, klasik atau  apa adanya. Meskipun bukan berarti  pendekatan itu harus 

sepenuhnya ditinggalkan, pembelajaran agama perlu juga menggunakan 

pendekatan pendekatan dengan bantuan multimedia.  Salah satu cara menjadikan 

pembelajaran Agama Islam bisa lebih menarik adalah melakukan kolaborasi 

model pembelajaran kontekstual dengan multimultimedia pembelajaran.  

Pengajaran dan Pembelajaran Kontekstual (contextual teaching and 

learning) adalah merupakan suatu konsepsi yang membantu guru mengaitkan 

konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai 

anggota keluarga dan warga Negara. (Trianto,2009: 104-105). Pengajaran 

Kontekstual adalah pengajaran yang memungkinkan siswa siswa untuk 

menguatkan, memperluas, dan menerapkan pengetahuan dan ketrampilan 

akademik dalam berbagai macam tatanan dalam sekolah dan luar sekolahagar 

dapat memecahkan masalah masalah dunia nyata atau masalah masalah yang 

disimulasikan. Pembelajaran Konstekstual terjadi apabila siswa menerapkan dan 

mengalami apa yang sedang diajarkan dengan mengacu kepada masalah masalah 

dunia nyata yang berhubungan dengan peran dan tanggungjawabnya sebagai 

anggota keluarga, peserta didik , warga Negara,dan sebagai tenaga kerja. 

Pengajaran dan Pembelajaran Kontekstual menekankan pada berpikir tingkat lebih 

tinggi, transfer pengetahuan lintas disiplin, serta pengumpulan, penganalisisan dan 

pensintesisan informasi dan data dari berbgai sumber dan pandangan.  

Pembelajaran dan pengajaran kontekstual  memiliki tujuh komponen 

utama yaitu konstrtuktivisme (consrtructivism), inkuiri (inquiry), bertanya 

(questioning), masyarakat belajar (learning community), pemodelan (modeling), 

refleksi (reflection), penilaian sebenarnya (authentic assessment). Sebuah kelas 

dikatakan menggunakan pendekatan kontekstal jika menerapkan ketujuh prinsip 

tersebut dala pembelajarannya.  Pembelajaran dan pengajaran kontekstual dapat 

diterapkan dalam kurikulum, bidang studi dan kelas yang bagaimanapun 

keadaanya. (Depdiknas, 2002). 
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Berdasarkan tujuh komponen pembelajaran dan pengajaran kontekstual, 

maka pembelajaran agama Islam akan sangat tepat jika menggunakan pendekatan 

tersebut. Berdasarkan isinya,  Materi  Agama Islam  memiliki beberapa klasifikasi 

yaitu materi yang berhubungan dengan keimanan (akidah), yang berhubungan 

dengan pembinaan moralitas keagamaan, budi perkerti dan hubungan  sesama 

manusia  dan alam (Akhlak), materi yang berhubungan dengan tuntunan 

peribadahan (Ibadah), materi yang berhubungan dengan kesejarahan (Tarikh 

Islam), materi yang berhubungan dengan wahyu Kitab Allah ( Al Qur’an) dan 

materi yang berisi tuntunan nabi ( Al Hadits). Di sekolah materi tersebut 

tergabung dalam mata pelajaran Agama Islam. Karakteristik materi materi 

tersebut berbeda beda dan memiliki kekhassan masing masing. 

Penggunaan multimedia  dalam pembelajaran Agama merupakan salah 

satu upaya menghadirkan proses pengajaran dan pembelajaran konsteksual 

menjadi lebih bermakna bagi siswa.  'Multimedia adalah penggunaan komputer 

untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi dan video 

dengan alat bantu (tool) dan koneksi (link) sehingga pengguna dapat melakukan 

navigasi, berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan 

dalam dunia hiburan. Selain dari dunia hiburan, Multimedia juga diadopsi oleh 

dunia game. Multimedia dimanfaatkan juga dalam dunia pendidikan dan bisnis. 

Di dunia pendidikan, multimedia digunakan sebagai media pengajaran, baik 

dalam kelas maupun secara sendiri-sendiri (wikipedia.com). Problemnya adalah 

bagaimana memanfaatkan multimedia untuk pengajaran dan pembelajaran agama 

Islam di sekolah.   Pemanfaatan multimedia pembelajaran dalam matapelajaran 

agama Islam di sekolah berprinsip bahwa multimedia merupakan alat bantu  guru 

dalam mengajar maka pemanfaatannya harus berdasarkan pada karakteristik 

masing-masing materi. Tidak semua materi materi pokok dalam pembelajaran 

agama dapat menggunakan multimedia namun, kemampuan guru dalam memilih 

materi dan menimbulkan pemahaman siswa terhadap tujuan belajar merupakan 

hal pokok yang harus dicapai guru. 

Sebagai sebuah contoh dalam sentuhan  kecerdasan sosial dan emosional 

misalnya dalam pengajaran  Akhlak, yang berisikan hubungan sesama  manusia 



 

 41 
 

 

dan  mengarah kepada pembentukan karakter dan moralitas akan tepat jika 

melakukan pendekatan CTL dengan multimedia  dan Studi Kasus. Kolaborasi 

dilakukan oleh guru, dengan menyiapkan tahapan tahapan CTL. Penggunaan 

berbagai kasus akan menarik jika fakta- fakta tentang akhlak yang berhubungan 

dengan materi ajar disajikan melalui tayangan film pendek dan berisikan scene - 

scene fakta berbagai kasus moral-akhlaq usia peserta didik. Penyajian fakta fakta 

melalui media cetak dan bersifat ilustrasi melalui bahasa teks bias juga merupakan 

pilihan, tetapi belum membawa fakta empirik kedalam  proses belajar di kelas. 

Pemaknaan fakta melalui teks akan berbeda-beda ditafsirkan oleh siswa. 

Perbedaan penafsiran terhadap fakta yang diilustrasikan melalui teks dapat 

diminimalisir dengan menghadirkan visualisasi fakta tersebut dengan memadukan 

pesan suara, gambar tayang, urutan peristiwa dengan sajian adio visual.   

Kolaborasi multimedia dalam pembelajaran kontekstual juga dapat 

dilakukan  dalam kajian materi agama yang berhubungan dengan masalah 

kesejarahan yang selama ini disajikan secara naratif , retorika, atau bercerita. 

Pertimbangan penggunaan multimedia dalam materi kesejarahan mengurangi 

keterbatasan guru dalam hal penyajian naratif materi sejarah yang banyak 

berisikan peristiwa, waktu,  tokoh, silsilah, urutan kejadian dan tempat. 

Kolaborasi multimedia dapat dilakukan misalnya dimulai dengan memberikan 

waktu kepada peserta didik untuk melakukan apresiasi terhadap tayangan film 

kesejarahan dalam waktu yang telah ditentukan.  

Berdasarkan pengalaman melalui tayangan film tersebut, guru membagi 

peserta didik dalam kelompok dengan memberikan beberapa masalah yang telah 

dirumuskan. Didalam kelompok peserta didik mencari solusi terhadap masalah, 

dan memberikan kesempatan kepada kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi kepada peserta lain untuk mendapatkan umpan balik terhadap pemahaman 

masalah. Langkah berikutnya adalah melakukan refleksi atas nilai nilai 

kesejarahan dalam konteks pokok bahasan tertentu dan mencoba melakukan 

implementasi nilai dalam kehidupan. 

Penggunaan Multimedia dalam pembelajaran agama merupakan salah satu 

bentuk improvisasi dan kreativitas guru yang saat sekarang perlu dilakukan, 
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karena fasilitas pengajaran,software dan hardware, bahan instruksional, sumber 

yang menjadi rujukan sudah semkin banyak di produksi oleh berbagai institusi 

dan pakar. Berbagai production house baik didalam maupun di luar negeri telah 

memproduksi berbagai film – film fiktif maupun ilmiah untuk kepentingan 

pembelajaran agama. Salah satu yang dapat disebut misalnya karya Harun Yahya, 

yang secara ilmiah memberikan pemahaman materi materi agama melalui 

multimedia.  Bahkan dengan menggunakan sedikit ketrampilan menguasai 

software VCD Cutter atau DVD Cutter, seorang guru agama dapat melakukan 

kompilasi dengan mengambil scene-scene film untuk kepentingan pembelajaran. 

Cara lain yang bisa lebih mudah dilakukan, adalah dengan bantuan kamera digital, 

guru dapat membuat dan megmabil kejadian kejadian, fakta fakta, dalam 

kehidupan sehari hari ditampilkan ke dalam kelas pembelajaran. Dengan cara 

demikian guru agama, memiliki kelas yang dinamis, dialogis, membawa fakta 

kedalam kelas dan memberi ruang kepada peserta didik untuk berdiskusi dengan 

kejadian. Muara akirnya adalah guru menjadi nyaman dan peserta didik terlibat 

langsung dalam proses mendapatkan pemahaman dan pemaknaan terhadap materi 

pembelajaran agama yang kontekstual.  

E.   Langkah-langkah Praktis 

 (Disampaikan dengan Slide dan Langsung Praktek) 
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4.   Bimbingan Teknis Pembuatan RPP PAI dengan pendekatan SEL 

Bimbingan Teknis (Bintek) ini diperuntukkan  bagi SD-SD yang akan 

dijadikan sebagai pilot proyek untuk menerapakan model pembelajaran PAI 

dengan pendekatan SEL. Maka dipilih tiga SD dengan kriteria SD yang telah 

menjadi piloting pendidikan karakter yakni SD Negeri Kasihan Bantul, SD 

Negeri yang tidak menjadi piloting pendidikan karakter dari diknas yaitu SD 

Negeri Brajan Tamantirto Kasihan, dan SD swasta yang menjadi koordinator 

KKG PAI se Kecamatan Kasihan yakni SD Muhammadiyah Ambarbinangun 

Tirtonirmolo Bantul.  Melalui bintek ini guru dilatih untuk membuat RPP baik 

untuk kurikulum 2006 maupun 2013 yang  menggunakan pendekatan SEL 

dalam RPP PAI yang dibuat. Perencanaan pembelajaran dengan pendekatan 

SEL akan mampu meningkatkan kecerdasan emosi dan sosial anak didik. 

  Kegiatan Bintek ini diikuti oleh tiga SD yakni: 

1.  SD Negeri Kasihan Bantul. 

2.  SD Negeri Brajan Tamantirto Kasihan 

3.  SD Muhammadiyah Ambarbinangun Tirtonirmolo Bantul. 

 

Bimbingan Teknis Pembuatan RPP PAI-SEL 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Binteks pembuatan RPP PAI dengan pendekatan SEL 

untuk guru PAI SD se Kecamatan Kasihan ini dilaksanakan pada:  

Hari/ Tanggal         : Rabu, 14 September 2016. 

Jam                         : 08.00- 12.00 
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Tempat                   : Ruang Sidang FAI UMY. 

Acara                     : Binteks Pembuatan RPP PAI pendekatan SEL 

Peserta                   : 4 orang peserta 

Pembicara              : Dr. Akif Khilmiyah,M.Ag. (Dosen PAI UMY) 

Tujuan Binteks   : untuk meningkatkan kemampuan guru PAI SD dalam 

membuat RPP  yang mengandung unsur kecerdasan emosi dan sosial.  RPP 

PAI untuk SD yang menggunakan pendekatan SEL ini akan dapat dipakai 

untuk meningkatkan kecerdasan emosi dan sosial siswa sekaligus dapat  

memperbaiki pendidikan karakter anak didik. 

Adapun makalahnya sebagai berikut: 

 

BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN RPP PAI SD 
PENDEKATAN SOSIAL EMOTIONAL LEARNING 

Oleh: Dr. Akif Khilmiyah, M.Ag 
 

Pada bimbingan teknis ini mengajarkan tentang cara membuat scenario 

pembelajaran PAI  yang mengandung kecerdasan emosi dan sosial. Selain itu 

juga diajarkan bagaimana membuat RPP (Rencana Program Pembelajaran 

untuk PAI yang menggunakan kurikulum 2006 dan 2013. 

  

Contoh Skenario Pembelajaran PAI dengan  
Pendekatan Social Emotional Learning (SEL) 

 

Materi: Sejarah Kebudayaan Islam (Tarih) 

Tahap Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan 

awal 

1.    Guru mengucapkan salam dan membuka pelajaran dengan 

mengajak siswa berdoa terlebih dahulu. 

2.    Guru memeriksa kehadiran siswa. 

3.    Guru memperkenalkan topik pembelajaran yaitu “Kaum Ad dan 

Stamud” yang akan dipelajari. 

4.  Guru menjelaskan metode yang akan digunakan, namun 
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sebelumnya siswa disuruh membaca terlebih dahulu topic tersebut 

secara individual. 

5.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yakni agar dapat 

meneladani peran tokoh yang positif dan dapat mengambil 

hikmah nilai-nilai yang terdapat dalam sejarah kejayaan dan 

kehancuran kaum Ad dan Stamud.      

6.    

Kegaiatan 

Inti 

1. Guru memberi murid buku cerita sejarah Islam tentang kisah 

kaum Ad dan Stamud.untuk dibaca dan diringkas secara 

berkelompok, ke dalam lima poin saja yakni penyebab kejayaan, 

penyebab kehancuran, nilai-nilai yang dilangggar, nilai apa yang 

harus diteladani. 

2. Guru mempersilahkan siswa menjelaskan ringkasannya didepan 

teman-temannya dan siswa yang lain menanggapinya melalui 

pertanyaan dan sanggahan. 

3. Guru menerangkan kesamaan perilaku kaum Ad dan Tsamud 

dengan ummat manusia sekarang. Dengan mengajak dialog untuk 

mengidentifikasi ciri-ciri perilaku negative kaum Ad dan Stamud 

dan strategi menjauhinya. 

4. Guru dan siswa secara bersama-sama  mengambil  hikmah yang 

terkandung dalam cerita tersebut. 

5. Guru mempersilahkan siswa bertanya yang belum difahami. 

6. Guru mengingatkan siswa untuk tidak sombong, tetap taat kepada 

Allah dalam semua kondisi, dan siap bertanggung jawab atas 

semua perbuatan yang telah dilakukan. 

Kegiatan 

akhir 

1. Guru dan siswa mengambil kesimpulan dan poin-poin penting 

sebagai penguat materi sekaligus internalisasi nilai-nilai karakter 

dari cerita tersebut. 

2.  Guru mengevaluasiu hasil belajar siswa baik proses maupun hasil 

secara individu dan kelompok. 
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3. Guru menutup pelajaran dengan berdoa bersama-sama. 

 

Materi: Akhlak 
Fase Kegiatan Guru 

Menyampaikan 

tujuan dan 

memotivasi murid 

1.Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai serta mengkaitkannya dengan nilai-nilai karakter 

yang akan ditanamkan kepada  siswa. Misalnya nilai 

akhlak kepada lingkungan, dapat dikaitkan dengan nilai 

tanggung jawab. 

2.Memotivasi siswa agar menjaga lingkungan sekitar dari 

kerusakan karena perbuatan manusia.  

Menyajikan 

informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan 

demonstrasi, praktikum, atau melalui bahan bacaan 

(yang mengandung karakter, seperti cerita teladan orang 

sukses menyuburkan tanah yang dulunya tandus) 

Mengorganisasikan 

siswa ke dalam 

kelompok-

kelompok belajar 

Guru menjelaskan kepada murid, cara bekerjasama 

dalam kelompok untuk mempraktekkan cara 

menumbuhkan biji-bijian pohon agar bisa tumbuh 

kecambah, selanjutnya menjadi tunas yang siap ditanam 

untuk penghijauan. Melalui kerja kelompok guru dapat 

menanamkan kerjasama, tanggungjawab, toleransi, rasa 

ingin tahu, serta kemandirian. 

Pembimbing  kelp 

bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok pada saat mereka 

mengerjakan tugas. 

Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang 

dipelajari, melalui presentasi hasil kerjanya dihadapan guru 

dan siswa di klelas. Guru dapat menanamkan kejujuran.  

Memberikan 

penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai upaya dan hasil 

belajar individu dan kelompok melalui pemberian pujian. 
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5.  Pendampingan pada SD piloting PAI-SEL.   

Pendampingan pada SD piloting yang menerapkan pembelajaran PAI 

dengan pendekatan SEL. Pendampingan ini terlebih dahulu diberikan  Buku 

Panduan teknis penerapan pembelajaran PAI dengan pendekatan Social 

Emotional Learning di kelas yang dapat memperkuat pendidikan karakter 

siswa.  Pendampingan ini dilakukan di dua sekolah yakni Sekolah Dasar Negeri 

dan Sekolah Dasar Swasta yakni: 

1.   SD Muhammadiyah Ambarbinangun, dengan guru Ibu Marwanti,S.Pd.I 

2.   SD Negeri Kasihan Bantul, dengan guru Ibu  Munajah, S.Pd.I. 

Pendampingan pada SD piloting  PAI SEL dan Karakter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Melalui program pendampingan tersebut ternyata dapat menilai 

sekaligus memperbaiki cara guru PAI mengajar di kelas. Anak-anak yang 

diajar juga merasa senang dengan penerapan pembelajaran dengan pendekatan 

SEL , karena ilmu yang dipelajari dikaitkan dengan problem nyata yang 

dialami peserta didik dalam kehidupan nyata.  Guru juga merasakan nyaman 

dengan pendekatan SEL dalam pembelajaran PAI ini karena mampu merubah 

perilaku anak dari negatif ke perilaku positif.  

 
 

B.Keberhasilan Program Pengabdian 
  

Keberhasilan program ini dapat dilihat melalui tiga hal yakni: 
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1.   Perubahan Pola Pikir Guru PAI 

Melalui pemberian seminar kreativitas kepada para guru PAI SD 

ternyata mampu merubah pola pikir guru SD dari berfikir linier menjadi 

berfikir komprehensip. Adapun perubahan pola pikir guru SD PAI dapat 

dilihat pada gambar diagram pie berikut ini. 

 
 Berdasarkan hasil evaluasi keterserapan materi dan perubahan 

pola pikir yang dirasakan oleh peserta seminar kreativitas di atas, maka 

dapat diketahui bahwa sebagian besar peserta seminar mengakui adanya 

perubahan pola pikir kreatif untuk mengajar anak didik SD. Mereka mulai 

berani untuk berfikir out of the box, yakni melakukan upaya-upaya kreatif 

yang tidak umum dilakukan oleh guru PAI untuk merubah karakter siswa. 

Mereka juga memiliki keinginan untuk menjadi guru yang menyenangkan 

dalam mengajar. Mereka juga menyatakan sepulang dari pelatihan akan 

memulai menerapkan strategi mengajar PAI yang mampu mencerdaskan 

emosi dan sikap sosial peserta didik.  

Keberanian untuk melakukan perubahan secara kreatif dan cepat 

dalam menjalankan profesinya, selaku pendidik mata pelajaran PAI, 

inilah yang disebut perubahan revolusi mental di kalangan guru PAI. 

Karena menurut penilaian para siswa, bahwa sebagian besar guru PAI 

selama ini dikenal kurang inovatif dalam mengajar dibandingkan dengan 

guru mata pelajaran yang lain. Oleh karena itu seminar kreativitas ini 

dinilai berhasil karena dapat merubah pola pikir 74% guru PAI-SD se 

Kecamatan Kasihan untuk berani melakukan perubahan dalam mengajar 

74%

19% 7%

Perubahan	  Pola	  Pikir
Sangat	  Baik Baik Kurang	  baik
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PAI dengan memasukkan unsur unsur kecerdasan emosi dan sosial untuk 

memperbaiki karakter siswa Sekolah Dasar. 

2.   Peningkatan Pemahaman Guru PAI-SD Tentang SEL  

Untuk mengetahui peningkatan pemahaman guru PAI-SD terhadap 

model pembelajaran SEL untuk mata pelajaran PAI, dapat diketahui 

melalui hasil evaluasi keterserapan materi workshop sebagai berikut: 

 

 
 
  Berdasarkan hasil evaluasi  pemahaman peserta workshop terhadap 

model pembelajaran SEL, maka dapat diketahui bahwa 68% guru PAI SD 

se Kecamatan Kasihan sangat baik. Artinya mereka mampu menangkap 

model pembelajaran ini, karena diberi kesempatan untuk praktek 

langsung mengajar micro teaching pada workshop tersebut. Melalui tugas 

praktik ini peserta langsung dapat memahami secara baik konsep dan 

aplikasi dari model pendekatan SEL untuk mengajarkan materi PAI. 

Karena materi PAI itu syarat dengan pembentukan kepribadian (aspek 

afektif) maka pembelajaran dengan pendekatan sosial emotional learning 

sangat cocok untuk diterapkan dalam mengajar PAI.  

 Oleh karena itu, dapat direkomendasikan bahwa model 

pembelajaran SEL perlu dilatihkan untuk semua guru PAI di semua 

jenjang pendidikan. Karena melalui model pendekatan SEL akan mudah 

untuk meraih pencapaian tujuan pembelajaran PAI yakni membentuk 

kepribadian anak menjadi anak yang taqwa dan berbudi pekerti yang 

luhur. 

68%

22%
10%

Pemahaman	  	  PAI-‐SEL
Sangat	  Baik Baik Kurang	  baik
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3.   Kemampuan Mempraktikkan Pembelajaran PAI-SEL 

Untuk mengetahui tentang kemampuan peserta workshop dalam 

mempraktekkan model pembelajaran SEL dan kemampuan membuat 

media dapat diketahui melalui hasil evaluasi terhadap peserta workshop 

sebagai berikut. 

 
 

Berdasarkan hasil evalusi tentang kemampuan guru-guru PAI SD se 

kecamatan Kasihan dalam mempraktikan membuat media pembelajaran dan 

praktik mengajar dengan pendekatan SEL dapat diketahui bahwa 58% peserta 

menyatakan sangat baik, dan 25% menyatakan baik. Ini artinya hanya sedikit 

peserta yang mengalami kesulitan dalam mempraktekkan pembuatan media 

pembelajaran dan pemilihan strategi pembelajaran yang mengandung unsur 

kecerdasan emosi dan sosial untuk membentuk karakter peserta didik. 

Meskipun kemampuan membuat media pembelajaran tidak sama, namun 

dapat diketahui dari hasil praktek peserta saat workshop cukup baik kemampuan 

guru PAI-SD asal diberi kesempatan dan diberi fasilitas yang memadahi. Karena 

itu, kepala sekolah perlu memberikan kesempatan yang luas agar para guru PAI-

SD dapat mengikuti berbagai pelatihan yang  mendukung profesinya. 

Kemampuan inovatif guru PAI dalam membuat media pembelajaran dan memilih 

strategi kreatif dengan memasukkan unsure kecerdasan emosi dan sosial akan 

mampu melakukan perubahan mental siswa menjadi memiliki karakter yang 

positif. Inilah keberhasilan pendidikan yang seharusnya dicapai oleh sekolah. 

58%25%

17%

Kemampuan	  Membuat	  Media	  
Pembelajaran

Sangat	  Baik Baik Kurang	  baik
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Dengan demikian secara keseluruhan program pengabdian ini dapat 

menghasilkan buku panduan pembelajaran PAI dengan pendekatan SEL (Social 

Emotional Learning), yang dapat dipergunakan untuk guru PAI dalam membuat 

RPP (Rancangan Program Pembelajaran) dan skenario mengajar PAI yang 

mengandung unsur kecerdasan emosi dan sosial untuk memperkuat karakter siswa 

Sekolah Dasar. Adapun buku panduannya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Buku panduan dan kumpulan materi workshop ini dapat dipakai oleh para 

guru PAI dalam mengajarkan PAI pada semua jenjang, disesuaikan dengan sifat 

materi PAI yang diajarakan. Kesuksesan pembelajaran PAI dengan pendekatan 

SEL ini akan terwujud, apabila sebelumnya guru dilatih dulu untuk merubah pola 

pikirnya menjadi lebih kreatif dalam mengajar PAI. 

BAB VI 
PENUTUP 

 
A.   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis tentang keberhasilan  pelaksanaan 

Pengabdian masyarakat ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Melalui seminar kreativitas telah dapat merubah pola pikir 74% guru PAI-

SD se Kecamatan Kasihan untuk berani melakukan perubahan dalam 

mengajar dengan memasukkan unsur  kecerdasan emosi dan sosial guna 

memperbaiki karakter siswa. Perubahan pola pikir kreatif dalam mengajar 

PAI dimulai dari keberaniannya untuk berfikir out of the box.   Keberanian 
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untuk melakukan perubahan secara kreatif dan cepat inilah yang disebut 

perubahan revolusi mental di kalangan guru PAI. 

2. Kemampuan guru PAI memahami konsep dan implementasi model 

pembelajaran SEL cukup baik yakni sebesar 68%. Karena materi PAI itu 

syarat dengan pembentukan kepribadian, maka pembelajaran dengan 

pendekatan sosial emotional learning sangat cocok untuk diterapkan 

dalam mengajar PAI.  

      3.   Kemampuan inovatif guru PAI dalam membuat media pembelajaran dan 

memilih strategi pembelajaran berbasis kecerdasan emosi dan sosial akan 

mampu melakukan perubahan mental siswa menjadi pribadi yang 

memiliki karakter positif. 

 

B.   Saran-Saran 

1.    Model pembelajaran SEL perlu dilatihkan untuk semua guru PAI di 

semua jenjang pendidikan. Karena melalui model pendekatan SEL 

akan mudah untuk meraih pencapaian tujuan pembelajaran PAI yakni 

membentuk kepribadian anak yang taqwa dan berbudi pekerti   luhur. 

2.   Guru PAI-SD, hendaknya sering diberi pelatihan kreatifitas, agar 

mampu meningkatkan sikap inovatif mengajar PAI, sehingga mampu 

membentuk kepribadian anak berkarakter positif. 
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No. Judul Buku Tahun Jumlah 
Halaman Penerbit 

1. Metode Pembelajaran Civic 
Education 

 2002     130 Majlis Dikti PP.Muh & 
The Asia Foundation 

2. Menata Ulang Keluarga Sakinah 2003 125 Pondok Edukasi 
Yogyakarta 

3. Metodologi Pembelajaran Agama  2004 160 Dirjen Pontren Kemenag 
RI 

4. Kepemimpinan Transformasional 
Berkeadilan Gender, Teori dan 
Implementasi 

2015 208 Samudra Biru 
Yogyakarta 

 
H. Pengalaman Pemakalah Seminar Internasional dan Nasional 

No Seminar Judul Makalah Bulan, 
Tahun 

Tempat Hasil 

1. International 
Conference on 
Educational Research 
and Evaluation 
(ICERE) 

The Measurement Model 
of Intrapersonal and 
Interpersonal Skills 
Construct Based on 
Character Education in 
Elementary Schools 

Nop, 2014 PPs UNY Proseding 

2. Seminar Nasional dan 
Gelar Produk Penelitian 
dan PPM 

Efektivitas Pembelajaran 
PAI dengan Pendekatan 
Social Emotional 
Learning (SEL) untuk 
Memperbaiki Karakter 
dan Akhlak Mulia. 

April, 2015 LPPM 
UNY 

Proseding 

 
 
I. Pengalaman Pelatihan di luar Negeri 

No Pelatihan Tahun Tempat Penyelenggara 

1. Indonesia 
 Pesantren Leaders  

2004 Institut for Training and 
Development 447 West Street  

Office of Public 
Affairs Embassy of  
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BIODATA ANGGOTA  TIM  PENGUSUL 
 

Curriculum Vitae 
 
Nama   : Muh. Samsudin S.Ag. M.Pd 
Tempat Tanggal Lahir : Klaten 4 Mei 1970 
Alamat Rumah  : 1. Kepek,Trimulyo II RT 02/RW02 Wonosari, Gunungkidul 

2. Jl.Wonosari Km.8.5 (Depan RS.Dharma) RT 006/ RW 007  
Gandu  Sendangtirto Berbah Sleman  

Pekerjaan  :  Dosen Fakultas Agama Islam UMY 
Alamat Kantor                : Kampus UMY Jl. Ring Road Selatan Tamantirto  
                                          Kasihan Bantul 
HP   : 0812 2726 907 
NIDN                             : 05040570002 
e-mail   : muhsam29@gmail.com 
 
 
Pendidikan: 
SD Negeri Katekan  Gantiwarno Klaten 
MTs Negeri Prambanan Filial di Gantiwarno 
MA Negeri Yogyakarta I eks. PHIN 
S.1 .Sarjana Pendidikan Agama Islam . IAIN  Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996 
S.2. Manajemen Pendidikan , Universitas Negeri Yogyakarta, (Lulus 2006) 
S.3. Universitas Negeri Jakarta (dalam Proses) 
 
 
Pengalaman Kerja 
1.   Dekan Fakultas Agama Islam UM Yogyakarta 2010-2012 
2.   Wakil Dekan Fakultas Agama Islam UM Yogyakarta 2008-2010 
3.   Pembantu Dekan FAI UM Yogyakarta 2002-2004 
4.   Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam FAI UMY 2000-2002 
5.   Sekretaris Jurusan PAI UMY 1999-2000 
 
Pengalaman Penelitian: 
1.   Sumber  Stres Kerja Guru Tidak Tetap  doi Kabiupaten Bantul  (2006) 
2.   Pola Asuh Orang Tua dan Perlindungan Terhadap Hak hak Anak perspektih Hukum 

dan pendidikan Agama Islam th 2012 
3.   Quality Control Tim Penelitian Analisa Situasi Tubercolusis PR TB Aisyiyah, 2014 
4.   Harapan Hidup Pralansia dan Lansia di Yogyakarta (2015) 
 
Pelatihan dan worksoop dan Seminar : 
1.   Pelatihan Metodologi Research LP3 UMY  Yogyakarta (2004) 
2.   Pelatihan penulisan dan penenlitian Sejarah di IAIN Sunan Kalijaga ( 2004) 
3.   Pelatihan Penelitian Kualitatif di Jogjakarta ( 2005) 
4.   Pelatihan workshop penulisan naskah audi diselenggarakan oleh DikTi di Bogor  

(2007) 
5.   Pelatihan Statistik Parametrik di Universitas Airlangga Surabaya (2007) 
6.   Pelatihan - workshoop Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi (2011) 
7.   Seminar Nasional : Teknologi Pendidikan untuk Peningkatan Kinerja. Jakarta 2012 
Pengalaman Melatih dan  Fasilitator dan Narasumber  : 
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1.   Motivation Trining untuk  Kepala Sekolah SMK di DIY dan Jateng peserta 
Konsultan ISO dari TUV Jerman di Hotel LOR In Solo 2010 

2.   OutBound untuk Dokter Muda Universitas Islam Indonesia tahun 2010 
3.   Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah Muhammadiyah di Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Narasumber). Tahun 2011. 
4.   AMT dan pembekalan Dokter Baru Fakultas Kedokteran UII di Yogyakarta tahun 

2011 
5.   Pelatihan Pelayanan Prima Untuk Pejabat Struktural dilingkungan Prodi Ilmu 

Kesehatan Universitas Gadjah Yogyakarta 2011 
6.   Pelatihan Customer Service Bagian Rumah Tangga Kantor Pusat Universitas 

Gadjah Mada Yogyakarta. Th 2011 
7.   Achivement Motivation Trining Guru BP MA-MTs se DIY tahun 2012 di 

Yogyakarta. 
8.   Workshop Pemasaran Perguruan Tinggi dan Penmaru. Di Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta,. 2012 
9.   Spiritual Motivation Keluarga Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas 

Islam Indonesia di Hotel Krisna di Wonosobo  Tahun 2012 
10.   Pembekalan Tenaga Medis Rumah Sakit Islam Jakarta Juli 2012 
11.   Pelatihan Instuktur Dosen UM Jakarta FKIP  Juli 2012 
12.   Pelatihan Instruktur Dosen STIEAD Jakarta Juli 2012 
13.   Pelatihan dan Workshop Dosen FKIP UHAMKA  Juli 2012 
14.   Pelatihan sofstkill dan Pembinaan Dosesn dan Pegawai STIKES Muhammadiyah 

Kudus  Agustus 2012 
15.   Pelatihan Soft stkill untuk Dokter Muda FK UII  1 September  2012 
16.   Pelatihan AMT Mahasiswa Magister Keperawatan PSIK UM Yogyakarta 31- 

Agustus s.d 1. September 2012 
17.   Pelatihan AMT Mahasiswa S2 Ilmu  Pemerintahan UMY  2012 
18.   Pelatihan Dokter Muda dan Dokter Baru UII Juli 2013 
19.   AMT SMU MUH  3 Yogyakarta Desember 2013 
20.   Pelatihan Manajemen  Guru dan Karyawan SD  s.d SMU Muh. Kudus Desember 

2013 
21.   Pelatihan Dosen dan Karyawan STIKES Muhammadiyah Manado Januari 2014 
22.   Pelatihan Dosen dan Karyawan di STIKES MUH Banjarmasin Maret 2014 
23.   Pelatihan Dosen dan Karyawan di STIKES MUH Kudus 17 Juli 2014 
 

 
 
 
Pengalaman Konsultan: 
 
•   Konsultan Biro Pengembangan SDM dan Psikologi Mitra Sejahtera Yogyakarta 
•   Konsultan Penguatan Kelembagaan  Untuk Layanan Mutu Komite Sekolah 

Departemen Pendidikan Nasional Jakarta. 2007-2009 untuk wilayah Kabupaten 
Sragen.  

•   Tehnical Asisten untuk Pengembangan Softskill Hibah dari Dirjen Dikti 
Jakarta.2009 
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 Lampiran 3. Gambaran Ipteks yang akan ditransfer pada Mitra.  

 
Disain Model Pembelajaran PAI dengan pendekatan SEL di Sekolah Dasar (SD)  

adalah sebagai berikut: 

 
  

 

  

 

 
 

Gambar 1.  Rancangan Model Pembelajaran PAI dengan Pendekatan SEL 
 
Program SEL yang bertujuan untuk mengembangkan lima kompetensi inti sosial-

emosional terdiri dari:  

1)  Kesadaran diri (Self-awareness): mengidentifikasi dan mengenali emosi, mengakui 

kepentingan pribadi dan kekuatan, mempertahankan rasa beralasan baik kepercayaan 

diri  

2)   Pengelolaan diri (Self-management): mengatur emosi untuk mengatasi stres, impuls 

kontrol, dan memotivasi diri untuk  tahan dalam mengatasi hambatan, pengaturan dan 

pemantauan kemajuan menuju pencapaian tujuan-tujuan pribadi dan akademik; 

mengekspresikan emosi secara tepat  

3)  Kesadaran Sosial (Social awareness): mampu mengambil perspektif dan berempati 

dengan orang lain, dan menghargai individu dan kelompok mengakui persamaan dan 

perbedaan  

4)  Keterampilan Hubungan (Relationship skills): membangun dan memelihara 

hubungan yang sehat dan bermanfaat berdasarkan kerjasama dan ketahanan terhadap 

tekanan sosial yang tidak pantas, mencegah, mengelola, dan konstruktif 

menyelesaikan konflik interpersonal, mencari bantuan bila diperlukan  

5)  Bertanggung jawab pengambilan keputusan (Responsible decision-making): 

mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan semua faktor yang relevan, termasuk 

standar etika yang berlaku, masalah keamanan, dan norma sosial, kemungkinan 

konsekuensi dari mengambil kursus alternatif tindakan, evaluasi dan refleksi.  

 

Materi PAI: 
 1. Aqidah 
2. Akhlak 
3. Ibadah 
4. Tarih 
5. Al-Qur’an 

Model Belajar 
Konstruktivistik: 
1. SGD, 2.RPS, 
3. PBL, 4.PjBL, 
5 .CL,   5.Kl,  
6. SDL, 7.DL, 
8. IL,   dll 

Pendekatan 
SEL 

Siswa Aktif  
Partisipatif 

Kemampuan  
softskill siswa: 

Kerjasama,percaya diri, 
sensitive, berfikir 

kritis,empati,bertanggun
gJawab, mandiri, 
menghargai, dll. 
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Macam-Macam Pembelajaran Konstruktivik untuk PAI-SEL di SD 

1.   SGD : Small Group Discusion 

2.   PBL : Problem Base Learning 

3.   PjBL: Project Base Learning 

4.   IL     : Inquiry Learning 

5.   CL    : Cooperatif Learning 

6.   SL    : Scientifik Learning 

7.   CTL : Contextual Teaching Learning 

8.   DL   : Discovery Learning 

9.   SCL : Student Center Learning 

10.  AL   : Active Learning. 

 

   Pembelajaran PAI dengan pendekatan SEL dilakukan secara kreatif dengan 

terlebih dahulu menetapkan karakter yang akan di tanamkan pada siswa saat mengajar 

materi PAI. Nilai karakter tersebut harus mengandung kecerdasan emosi dan sosial, 

seperti:  Kerja sama, percaya diri, menghargai diri sendiri dan orang lain, berfikir 

kritis, empati, bertanggung jawab, mandiri, menghormati pendapat dan perasaan 

orang lain, dll. 
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Lampiran 4. Peta Lokasi Wilayah kedua mitra.  
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Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan Bekerjasama KKG   
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Lampiran  6. Surat Pernyataan Kesediaan Bekerjasama SD  
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Lampiran 7. Surat Keterangan Mahasiswa Anggota Program IbM   

 


