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Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang 
yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi 
membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan 
sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. (QS. Yusuf: 111)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 

1990), hlm. 366.  
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ABSTRAK 
 
Nailil Haidarotul Millah Ulya (NIM : 063111121). Upaya Meningkatkan 
Kecerdasan Emosional Peserta Didik Pada Pembelajaran PAI Aspek Akhlak Melalui 
Metode Kisah Pada Kelas IV SDI Al-Azhar 29 Semarang. Skripsi Fakultas Tarbiyah 
IAIN Walisongo Semarang 2010. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan peserta didik dalam 
mata pelajaran PAI pada aspek akhlak dengan materi pokok sifat-sifat terpuji dengan 
menggunakan metode kisah kelas SDI Al-Azhar 29 Semarang. 

Berdasarkan observasi awal, proses pembelajaran PAI di SDI Al-Azhar 29 
Semarang khususnya kelas IV masih belum optimal dalam meningkatkan kecerdasan 
emosional. Hal ini dibuktikan dengan guru yang masih menggunakan metode yang 
belum tepat dan mengarah pada peningkatan kecerdasan emosional sehingga kurang 
adanya respon peserta didik  secara emosional tentang materi yang disampaikan. 
Akibatnya peserta didik pasif dan kurang mampu mengoptimalkan kecerdasan 
emosionalnya. Metode kisah merupakan salah satu metode pembelajaran yang 
menggunakan pendekatan emosional sehingga mampu meningkatkan kecerdasan 
emosional peserta didik dalam pembelajaran. Dengan meningkatnya kecerdasan 
emosional, peserta didik dalam pembelajaran tidak hanya mengasah kemampuan 
intelektualnya saja tetapi juga meningkatkan kecerdasan emosionalnya. Dalam hal ini 
permasalahan yang diajukan adalah apakah penerapan metode kisah mampu 
meningkatkan kecerdasan emosional peserta didik, Adapun untuk menggambarkan 
kecerdasan emosional peserta didik dilihat dari hasil angket dan aktivitas peserta 
didik pada saat berlangsungnya pembelajaran. Pengumpulan data ini dengan 
menggunakan metode observasi dan angket. Sedangkan teknik analisis datanya 
menggunakan analisis deskriptif non statistik.   

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 
3 tahap yaitu pra siklus, siklus I dan siklus 2. Adapun tiap siklus terdiri dari empat 
prosedur yaitu Perencanaan (Planning), Pelaksanaan tindakan (Acting), Observasi 
(Observing) dan Refleksi (Reflecting). Dengan subjek penelitian kelas IVA SDI Al-
Azhar 29 Semarang sebanyak 25 peserta didik. Pada tahap pra siklus peneliti 
mengadakan pengamatan sekaligus menyebarkan angket. Pada saat proses 
pembelajaran PAI aspek akhlak dengan materi pokok sifat-sifat terpuji sebelum 
menggunakan metode kisah. Pada tahap pra siklus dari jawaban angket kecerdasan 
emosional peserta didik mempunyai prosentase 65,40 %. Pada siklus I prosentasenya 
72,84 %, pada siklus 2 prosentase naik menjadi 76,92 %. Sedangkan dari observasi 
prosentase pada pra siklus adalah 57,5%. Pada siklus I setelah dilaksanakan tindakan 
kecerdasan emosional peserta didik meningkat 72,5 %. Sedangkan pada siklus 2 
setelah diadakan evaluasi pelaksanaan tindakan pada siklus 2 kecerdasan emosional 
mengalami peningkatan yaitu 77,5%. Dari tiga tahap tersebut jelas bahwa ada 
peningkatan sesudah diterapkan metode kisah dengan sebelumnya. Hasil penelitian 
yang dilakukan peneliti membuktikan bahwa ada peningkatan kecerdasan emosional 
dalam mengikuti pembelajaran dengan metode kisah. Kecerdasan emosional ini dapat 



dilihat dari pengelolaan emosi diri dalam kelas, memotivasi diri dalam mengikuti 
pembelajaran serta hubungan sosial dalam kelas maupun di luar kelas dan  hasil 
angket.  
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