


ABSTRAK 
 
  
 Pengembangan kecerdasan emosional di Mu’allimat Muhammadiyah Yogyakarta 
melalui program pembelajaran di kelas dan program ektra kurikuler. Pertama, program 
pembelajaran di kelas yang disampaikan lewat kurikulum dan rencana pembelajaran yang 
akan mempengaruhi watak dan sikap peserta didik.  Kedua,  program ekstrakurikuler sebagai 
wadah berlatih keorganisasian untuk mengenal kecerdasan emosional yang meliputi 
kesadaran diri, penagturan diri, motivasi, empati dan ketrampilan social. Pesantren 
Mu’allimat Muhammadiyah Yogyakarta mempunyai berbagai program pengembangan 
kecerdasan emosional sebagai model  yang dapat dikembangkan di pesantren lain untuk 
mewujudkan kepribadian yang utuh. 
 
 Subyek dalam penelitian ini adalah peserta didik, dan materi yang dikembangkan 
dalam proses pembelajaran di pesantren. Sumber datanya adalah peserta didik, dan pamong 
guru. Metode pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, metode interview, dan 
metode life history. Metode  analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
diskriptif analitik. 
 
 Pengembangan kecerdasan emosional pada pesantren Mu’allimat Muhammadiyah 
yogyakarta merupakan usaha untuk menggali potensi peserta didik dalam bidang dakwah 
amar ma’ruf nahi munkar.Hal ini dapat dikembangkan dengan baik dalam aktifitas 
kokulikuler dan ekstrakulikuler. PPMMM merupakan sarana untuk melatih kemandirian dan 
ketrampilan social dalam menghadapi permasalahan dengan tindakan yang tepat.  Faktor 
pendukung pengembangan kecerdasan emosional adalah sarana prasarana yang memadai, 
guru-gur yang bergelar strata Satu yang professional dalam bidangnya sehingga dapat 
mendukung pengembangan kecerdasan emosional. Faktor penghambatnya adalah peserta 
didik dan orang tua yang kurang memahami tujuan pesantren sebagai kader persyarikatan. 
Hal ini dapat dilihat dari minat bel;ajar yang rendah, disebabkan kurang adanya motivasi dari 
orang tua dan masuk pesantren hanya sebagai formalitas belaka. 
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