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ABSTRAK 

Ilmadhani Safitri “Peran Sekolah dalam Meningkatkan 

Kecerdasan Spiritual Siswa” (Studi Kasus di RA Mumtaza 

Islamic School Tangerang Selatan) Program Studi Pendidikan 

Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah Institut Ilmu Al-Qur`an 

(IIQ) Jakarta tahun 2018. 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penelitian ini 

diangkat dengan tujuan untuk mengetahui peran sekolah dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual siswa Raudhatul Athfal (RA) 

Mumtaza Islamic School Tangerang Selatan, untuk mengetahui apa 

saja faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual siswa dan mengetahui pengupayaan terkait 

peningkatan kecerdasan spiritual. Permasalahan yang sering dijumpai 

dalam pengajaran, khususnya pada pengajaran Agama Islam adalah 

bagaiamana cara menyajikan materi kepada siswa secara baik agar 

diperoleh hasil belajar yang efektif dan efisien. Adapun rumusan 

masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana peran sekolah dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual siswa RA Mumtaza Islamic 

School Tangerang Selatan? Untuk menjawab rumusan masalah 

tersebut digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

didasarkan pada tradisi metodologi penelitian dengan cara 

menyelidiki masalah sosial atau kemanusiaan. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian deskriptif. Peneliti menganalisis kata-

kata, melaporkan pandangan-pandangan para informan dan 

melakukan penelitian dalam situasi yang alamiah. Dari hasil data 

yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa peningkatan kecerdasan 

spiritual siswa RA Mumtaza Islamic School yang dilakukan oleh 

kepala sekolah dan guru-guru sudah baik dengan adanya pembiasaan 

keagamaan terhadap keseharian siswa. Selain itu, faktor pendukung 

agar tidak terhambatnya peningkatan kecerdasan spiritual pada siswa 

yaitu adanya peran sekolah dan lingkungan keluarga.  

 

Kata kunci: Peran Sekolah dan Kecerdasan Spiritual 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) menyatakan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
1
 

Pendidikan sendiri mempunyai tingkatan permulaan, manusia 

memerlukan orang lain untuk mendidiknya sampai pada akhirnya ia 

tidak membutuhkan lagi perantaraan manusia karena semakin dewasa ia 

harus dapat mendidik dirinya sendiri untuk mencapai apa yang menjadi 

tujuan dan cita-cita hidupnya.
2
 

Pendidikan merupakan salah satu pondasi bagi bangsa untuk 

menghasilkan generasi yang cakap dalam segala hal agar bisa bersaing 

dalam era globalisasi.Melalui pendidikan, anak dipersiapkan menjadi 

masyarakat yang cerdas dan berguna bagi Nusa dan Bangsa. Mengingat 

pentingnya pendidikan, maka telah banyak usaha yang dilakukan 

pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di 

Indonesia. Sebagaimana firman Allah swt:  

                                                           
1
Undang-Undang, Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Bab 1, (Jakarta: Visimedia, 

2017), h. 2. 
2
Made Pidarta, Landasan Kependidikan, (Bandung: Rineka Cipta, 2007), h.2. 
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“...sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum 

sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 

Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, 

maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung 

bagi mereka selain Dia.” (QS. Ar-Ra’ad [13]: 11).  

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam 

pembangunan kemampuan manusia, agar dapat menghasilkan pribadi-

pribadi yang berkualitas. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan orang-orang 

yang memiliki jiwa pembangunan, kreatif, bekerja keras, memiliki 

keterampilan dan berkarakter. Dengan kata lain, dibutuhkannya orang-

orang cerdas, tangguh dan berkualitas, serta peka terhadap perubahan 

dan pembaharuan yang terjadi sehingga mampu bersaing pada era 

globalisasi yang semakin maju seperti saat ini. Namun, sesuai dengan 

perkembanganya anak-anak menuju remaja mempunyai banyak 

idealisme, angan-angan atau menghayal untuk menjelajah dan 

bertualang namun belum memilki banyak kemampuan yang memadai 

untuk mewujudkan semua itu.  

Menurut Abdullah Nashih Ulwan, Diantara keutamaan Islam bagi 

umat manusia adalah Islam telah memberikan metode pengajaran yang 

tepat dan sempurna bagi mereka. Dalam pendidikan rohani, pembinaan 

generasi, pembentukan umat dan pembangunan budaya serta penerapan 

prinsip-prinsip kemuliaan dan peradaban. Semua ini dimaksudkan untuk 

pendidikan dalam upaya terwujudnya umat yang kuat iman, moral, 

jasmani, ilmu dan mental.
3
Sebagaimana firman Allah swt: 

                                                           
3
 Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam, ter. Jamaludin Miri 

(Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Cet. ke-3, jilid 1, h. 9. 
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“...dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya 

tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.” 

(QS. Yusuf [12]: 87). 

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih 

hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika 

kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Ali Imran [3]: 139). 

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa lingkungan sekolah 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecerdasan spiritual 

untuk prestasi belajar anak. Di luar kemampuan orang tua yang memiliki 

pola dan cara tersendiri dalam mengasuh dan membimbing anaknya, 

sekolah pun mempunyai pola dan untuk membimbing dan mendidik 

siswanya. Sekolah berperan penting bagi perkembangan pribadi seorang 

anak baik dari segi sosial, emosional dan intelektualnya.  

Rasulullah saw telah memberikan keteladanan dalam mendidik para 

istri, anak-anak, menantu bahkan cucu-cucunya. Beliau mengajarkan 

kepada kaum muslimin bahwa dalam rumah tangga Islam harus terjadi 

proses mendidik yang terus menerus.
4
 Rasulullah saw diutus untuk 

membetulkan diri kita, mendidik diri-diri manusia. Baginda Rasulullah 

saw membawa ajaran Al-Qur`an yang diantaranya bertujuan untuk 

mengajarkan manusia bagaimana mendidik diri dan menyucikan jiwa. 

Baginda Rasulullah saw menjadi suri tauladan yang paling sempurna 

kepada manusia dalam mengajarkan cara-cara untuk mendidik diri dan 

membasuh jiwa. Amani Ar-Ramadi mengatakan: 

                                                           
4
 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1994), h. 155. 



4 
 

“Pembinaan pendidikan dengan meneladani akhlak Rasulullah saw 

dapat menimbulkan kecintaan dan keimanan kepadanya, karena 

beliau tidak hanya memberi contoh, akan tetapi menjadi contoh bagi 

umat. Sehingga semua orang yang beriman maupun orang kafir 

yang bergaul dengannya menjadi cinta dan sangat 

mempecayainya.”
5
 

Di dalam Islam, pendidikan yang diberikan kepada anak bukan 

hanya berdasarkan kepentingan dunia semata, sebab hanya akan 

mengarah kepada kepentingan akal saja. Pendidikan Islam menghendaki 

mendidik diri dan mendidik keluarga itu dibantu perkembangan 

kepribadiannya secara totalitas meliputi rangsangan, latihan dan 

pembiasaan untuk mengembangkan aspek fisiknya, intelektual, 

emosional dan spiritualnya. Untuk itulah para ahli pendidikan anak-anak 

berdasarkan kepentingan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah 

swt:  

 “...dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang diberi 

ilmupengetahuan beberapa derajat.” (QS. Al-Mujadalah [58]: 11). 

Pada zaman modern ini, pesatnya informasi yang berkembang 

memegang peranan penting terhadap kualitas hidup seseorang. Harus 

diingat bahwa kebodohan bukanlah sekedar lawan dari banyaknya 

pengetahuan, karena bisa saja seseorang memiliki informasi yang 

banyak tetapi tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri.
6
 

Dalam rangka mencapai pendidikan, Islam mengupayakan 

pembinaan seluruh potensi manusia secara serasi dan seimbang dengan 

                                                           
5
 Amani Ar-Ramadi, Pendidikan Cinta untuk Anak, terj. Fauziah Nur Faridah, 

(Solo: Aqwam, 2006), Cet. ke-1, h. 55. 
6
 M. QuraishShihab, Dia Ada Dimana-mana “Tangan” Tuhan Dibalik Setiap 

Fenomena, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 137. 
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terbinanya seluruh potensi manusia secara sempurna diharapkan ia dapat 

melakukan fungsi pengabdiannya sebagai khalifah di muka bumi. Untuk 

dapat melaksanakan pengabdian tersebut harus dibina seluruh potensi 

yang dimiliki yaitu potensi spiritual, kecerdasan perasaan dan kepekaan. 

Potensi-potensi itu sesungguhnya merupakan kekayaan dalam diri 

manusia yang amat berharga.
7
 

Pada saat ini ada tiga tingkatan kecerdasan. Ketiga kecerdasan itu 

adalah kecerdasan otak (IQ), kecerdasan hati (EQ) dan kecerdasan 

spiritual (SQ). Kecerdasan-kecerdasan tersebut memiliki fungsi masing-

masing yang kita butuhkan dalam hidup di dunia ini.Kecerdasan adalah 

sesuatu yang berdiam dalam diri manusia itu sendiri. kecerdasan bisa 

saja diartikan semacam kemampuan, ketangkasan, keahlian dan 

kecerdikan. Ini yang diungkap oleh Danah Zohar dan Ian Marshall 

dalam buku mereka yang berjudul SQ: Memanfaatkan Kecerdasan 

Spiritual dalam Berfikir Integralistik dan Holistik Untuk Memaknai 

Kehidupan.
8
 

Menurut Ary Ginanjar Agustian, kecerdasan spiritual adalah 

kemampuan untuk memberi makna spiritual terhadap pemikiran, 

perilaku dan kegiatan serta mampu menyinergikan kecerdasan 

intelektual atau Intelektual Quetiont (IQ), kecerdasan emosional atau 

Emotional Quetiont (EQ) dan kecerdasan spiritual atau Spirituals 

Quetiont (SQ) secara komprehensif.
9
 

Dalam hal ini, melihat dari tiga kecerdasan yang ada bahwa 

kecerdasan spiritual (SQ) merupakan landasan yang diperlukan untuk 

                                                           
7
 Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 

Cet. ke-1, h. 51. 
8
 Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ: Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual dalam 

Berfikir Integralistik dan Holistik untuk Memaknai Kehidupan, (Bandung: Mizan, 2002), 

Cet. ke-5, h. 3. 
9
 Ary Ginanjar, Rahasia sukses mengembangkan ESQ, (Jakarta: Arga Publishing, 

2007), Cet. ke-41, h. 13. 
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mengfungsikan IQ dan EQ secara efektif, bahkan SQ merupakan 

kecerdasan tertinggi seseorang.Orang yang memiliki kecerdasan 

spiritual biasanya memiliki dedikasi kerja yang tulus dan jauh dari 

kepentingan pribadi (egoisme), apalagi bertindak dzalim kepada orang 

lain.
10

 

Untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal, hendaknya lembaga 

pendidikan sekolah dapat melaksanakan juga pembinaan spiritual pada 

siswa, pembinaan spiritual dimaksudkan sebagai jalan atau cara untuk 

menyikapi spiritual manusia melalui latihan-latihan yang bersifat fisik 

dan nonfisik. Latihan-latihan tersebut diantaranya melakukan puasa, 

mendirikan shalat dengan baik, berdzikir dan mujahadah dalam 

menekan hawa nafsu. Dari proses pembinaan spiritual ini, maka siswa 

bukan hanya memperoleh kecerdasan intelektual (IQ) saja melainkan 

juga mendapatkan kecerdasan spiritual (SQ). Kekuatan spiritual sangat 

penting guna memotivasi belajar dalam keberhasilan siswa karena 

berpengaruh pada dimensi pendidikan.  

Dalam upaya pembentukan kecerdasan spiritual pada anak dimulai 

dari lingkungan keluarga dan sekolah. Sebagaimana diketahui bahwa 

pendidikan dan bimbingan yang diberikan kepada anak ketika meraka 

masih kanak-kanak dan memiliki pengaruh yang kuat di dalam jiwa dan 

lingkungannya, sebab masa tersebut memang merupakan masa persiapan 

dan pengarahan.  

Raudhatul Athfal (RA) Mumtaza Islamic School adalah sekolah TK 

Swasta yang terletak di Tangerang Selatan. Sekolah ini menggunakan 

Agama Islam sebagai pegangan utama pendidikan Agamanya. Pada 

zaman modern sekarang ini, kecerdasan spiritual dapat menjadi salah 

                                                           
10

 Suharsono, Melejitkan IQ, EQ, SQ, (Tangerang: Ummah Publishing, 2009), Cet. 

ke-1, h. 240. 
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satu upaya unuk mengembalikan jati diri manusia kepada fitrah dan 

penciptaannya untuk berbakti kepada Allah swt. Karena dengan 

menggunakan kecerdasan spiritual dapat membuat seseorang menjadi 

lebih kreatif, lebih cerdas secara spiritual dalam pembelajaran terutama 

dalam beragama.  

Dari pemaparan di atas, maka penulis tertarik ingin melakukan 

penelitian lebih mendalammengenai Peran Sekolah dalam Meningkatkan 

Kecerdasan Siswa di Raudhatul  Athfal (RA) Mumtaza Islamic School 

Tangerang Selatan. 

  

B. Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Penanaman di sekolah terhadap kecerdasan spiritualpada siswa 

2. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah terhadap kecerdasan spiritual 

pada siswa 

3. Tenaga pendidik terhadap pengembangan pembelajarankecerdasan 

spiritual pada siswa 

4. Lingkungan sekolah terhadap kecerdasan spiritual pada siswa 

5. Kegiatan atau program di sekolah terhadap kecerdasan spiritual 

pada siswa 

6. Faktor pendukung dan penghambat kecerdasan spiritual pada siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasidalam 

penelitian ini, yaitu peransekolah dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual siswa di Raudhatul  Athfal (RA) Mumtaza Islamic School. 
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D. Perumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah yang 

akan diteliti yaitu:Bagaimana peran sekolah Raudhatul Athfal (RA) 

Mumtaza Islamic School dalam meningkatkan kecerdasan spiritual? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan pada perumusan masalah di atas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Untuk mengetahui adakah peran sekolah dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual siswa di sekolah. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dari setiap penelitian yang dilakukan dipastikan dapat memberi 

manfaat baik bagi objek atau peneliti khususnya dan juga bagi seluruh 

komponen yang terlibat di dalamnya. Manfaat yang bisa diambil dari 

penulian skripsi adalah:  

1. Manfaat teoritis 

a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam 

disiplin pendidikan bahwa lingkungan sekolah memiliki andil 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa. 

b. Untuk memperkuat teori bahwa dukungan sekolah dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual yang tinggi dapat memicu 

kreatifitas siswa untuk berprestasi. 

Dengan adanya dukungan sekolah yang tinggi dapat meningkatkan 

kecerdasan spiritual dengan hasil prestasi yang memuaskan.  Tinjauan 

Pustaka  
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru, sebagai masukan dalam kegiatan pembelajaran agar 

dapat meningkatkan kecerdasan spiritual siswa. 

b. Bagi siswa, sebagai masukan agar siswa mampu mengikuti 

kegiatan belajar dengan optimal. 

c. Bagi peneliti, sebagai bekal untuk menjadi pendidik di masa 

mendatang, menambah pengetahuan dan pengalaman.  

 

G. Tinjauan Pustaka 

1. Nazimah dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Kepribadian 

Rasulullah Saw pada Remaja Awal Usia (12/13-16/17) dalam 

Keluarga. Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, tahun 2012.Metode 

ini menggunakan metode deskriptif analisa yang didukung oleh 

Hasil penelitian (Library Research). Menerapkan kepribadian 

Rasulullah Saw pada anak remaja awal. Peran orangtua dalam 

menerapkan kepribadian Rasulullah Saw pada anak remaja dalam 

keluarga. Oleh karena itu, peran untuk membimbing anak dalam 

menerapkan keprbadian Rasulullah Saw kepada anak remaja awal. 

2. Husnawati dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Kecerdasan 

Spiritual Terhadap Hasil Belajar Siswa” (Studi Kasus di Madrasah 

Aliyah Al-Mawaddah, Jakarta Selatan). Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan 

Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. Dalam 

penelitiannya menggunakan metode penelitian deskriptuf 

korelasional (descriptive correlation research). Pengambilan 

sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa terdapat pengaruh 
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yang signifikan antara kecerdasan siritual terhadap hasil belajar 

siswa di Madrasah Aliyah Al-Mawaddah, Jakarta Selatan.  

3. Khairatul Maghfirah dalam skripsinya “Peranan Orang Tua dalam 

Pengembangan Kecerdasan Emosional dan Spiritual Anak” (Studi 

Kasus di Lingkungan Rt. 004 Rw. 01 Kelurahan Kamal Muara 

Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. FITK UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, tahun 2014). Penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan penelitian kualitatif dan metode yang di pakai 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dan dalam 

pengumpulan data, penuls menggunakan metode penelitian 

kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field 

Research). Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran 

orang tua  dalam pengembangan kecerdasan emosional dan spiritual 

anak di Lingkungan Rt. 004 Rw. 01 Kelurahan Kamal Muara 

Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dapat dikatakan kurang baik 

dan masih perlu peningkatan. Keteladanan yang dicerminkan orang 

tua belumlah sesuai dengan apa yang diharapkan dan hal itu 

disebabkan karena umumnya orang tua yang sibuk bekerja 

meskipun semua orang tua menginginkan anakanya memiliki 

kecerdasan emosian dan spiritual yang optimal. 

4. Nyak Ti Amin dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Mendidik 

Diri Sendiri dan Keluarga Menurut Surat At-Tahrim Ayat 6.” 

(Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, tahun 2015). Metode ini 

menggunakan pendekatan kepustakaan murni (Library Research), 

yaitu murni menggunakanpenelitian pustaka yang bersumber dari 

buku-buku tafsir dan hadits yang berkaitan dengan judul yang 

dibicarakan. Dalam melengkapai kajian ini, diperoleh melalui suber 

primer dan sekunder.Di dalam skripsi tersebut, mengatakan tentang 
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pentingnya peran sebuah keluarga dalam pendidikan anak, semua 

yang diterima oleh anak baik melalui penglihatan, pendengaran 

ataupun tingkah laku yang berasal dari orang tua dan anggota 

keluarganya. Nilai pendidikan yang terkandung dalan surat at-

tahrim ayat 6, yaitu pendidikan itu pada hakikatnya dimulai dari 

lingkungan keluarga. Oleh karena itu, pentingnya sebuah peran 

keluarga dalam pendidikan anak yang diterima oleh anak baik 

melalui penglihatan, pendengaran ataupun tingkah laku yang berasal 

dari orang tua dan anggota keluarganya. 

5. Febrianti dalam skripsinya yang berjudul “Pola Komunikasi Orang 

Tua dengan Anak dalam Membentuk Perilaku Anak” (Studi Kasus 

di SMP Islam Raudlatul Hikmah Pondok Benda Pamulang 

Tangerang Selatan. Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, tahun 

2016). Dalam penelitian menggunakan metode pendekatan 

kuantitatif. Di sini terdapat dua variabel yang dijadikan acuan. 

Pertama, variabel pembelajaran PAI yang disebut independent 

variable, variabel yang dapat memberikan pengaruh terhadap 

variabel lain yang diberi simbol X. Kedua, variabel problematika 

remaja yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yang 

diberi simbol Y.Terdapat korelasi yang positif antara komunikasi 

orang tua dengan anak dan terhadap perilaku anak.oleh karena itu, 

adanya korelasi yang positif antara komunikasi orang tua dengan 

anak dalam pembetukan perilaku anak. 

 

Dari beberapa hasil penelitian di atas, peneliti ingin lebih dalam 

membahas tentang peran lingkungan sekolah dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual siswa. Oleh karena itu, penulis akan membahas 
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tentang pengaruh lingkungan sekolah dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual siswa. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Teknik sistematika penulisan skripsi ini secara umum mengacu pada 

buku petunjuk  teknis penulisan proposal dan skripsi yang diterbitkan 

oleh Institu Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta tahun 2017.  

Skripsi ini disusun terdiri dari lima bab yang secara sistematis 

dijabarkan sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, meliputi sejumlah pembahasan yaitu latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka dan sistematika penulisan.  

BAB II : Kerangka Teori, pembahasan teori yang menjadi landasan 

teori penelitian, yaitu meliputi teori-teori yang yang berhubungan 

dengan pendidikan dan kecerdasan spiritual. 

BAB III : Metodologi Penelitian,yang berisikan dengan tempat dan 

waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan 

data dan teknik analisis data. 

BAB IV : Hasil Penelitian, yang meliputi gambaran umum Raudhatul  

Athfal (RA) Mumtaza Islamic School Tangerang Selatan diantaranya 

letak geografisnya, visi, misi dan tujuan RA Mumtaza Islamic School 

Tangerang Selatan, sejarah, keadaan peserta didik, guru dan sarana 

prasarana. 

BAB V : Penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Ruang Lingkup Pendidikan 

1. Pengertian Sekolah 

Kata sekolah berasal dari bahasa latin skhole, scola, 

scolae yang berarti waktu luang. Sekolah bukan hanya sebuah 

tempat untuk memperoleh pengetahuan atau informasi 

sebanyak-banyaknya. Tetapi yang jauh lebih penting dari 

semua itu adalah sebagai tempat bagi guru dan siswa untuk 

sama-sama mengamati apa yang  terjadi di sekelilingnya dan 

terlebih lagi pengamatan terhadap diri masing-masing. Semua 

itu harus terjadi pada saat batin tenang dan itulah makna dari 

kata senggang yang sesungguhnya. Belajar dapat berlangsung 

dengan sempurna pada saat batin tenang tanpa tekanan.
1
 

Konsep lembaga pendidikan Islam seringkali 

mengundang keragaman arti dan makna. Lembaga pendidikan 

Islam seringkali dimaksudkan dengan pendidikan dalam arti 

sempit yaitu proses belajar mengajar dimana agama Islam 

menjadi kurikulum utamanya. Pendidikan Islam memiliki arti 

lebih sebagai proses belajar mengajar maupun jenis 

kelembagaannya, akan tetapi lebih menekankan sebagai suatu 

keadaan pendidikan yang Islami yang memberi nafas 

keIslaman pada semua bagian sistem pendidikan yang ada.
2
 

                                                           
1
Yusran Pora, Selamat Tinggal Sekolah, (Yogyakarta: Penerbit Media 

Pressindo, 2004), h. 16-17. 
2
Tobroni, Pendidikan Islam: Paradigma Teologis, Filosofis Dan 

Spiritualitas, (Malang: UMM Press, 2008), h. 13. 
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2. Pengertian Pendidik 

Pendidik sebagai pengendali dan pengarah proses serta 

pembimbing arah perkembangan dan pertumbuhan manusia. 

Ia adalah hamba Allah yang bercita-cita Islami yang telah 

matang rohaniah dan jasmaniahnya, dan memahami 

kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan manusia bagi 

kehidupannya di masa depan.
3
 

Pendidik adalah unsur terpenting dalam pendidikan di 

sekolah. Guru yang pandai, bijaksana dan mempunyai 

keikhlasan dan sikap positif terhadap pekerjaannya akan dapat 

membimbing anak-anak ke arah sikap yang positif terhadap 

pelajaran yang diberikan kepadanya dan dapat menumbuhkan 

sikap positif yang diperlukan dalam hidupnya dikemudian 

hari.
4
  

Dalam pandangan imam Al-Ghazali, seorang pendidik 

haru memahami tugas-tugas, adab-adab mendidik, tanda-

tanda pendidik yang baik sehingga ia akan berusaha sekuat 

tenaga meneladaninya dan dijadikannya sebagai acuan untuk 

mendidik orang lain dan memahami pula tentang tanda-tanda 

pendidik yang buruk sehingga ia akan berusaha sekuat 

mungkin untuk menghindari dan memperbaiki sifat-sifat yang 

termasuk tanda-tanda pendidik yang baik masih ada dalam 

dirinya.
5
  

                                                           
3
Muhammad Nafi, Pendidik dalam Konsepsi Imam Al-Ghazali, 

(Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 10. 
4
Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 

82-85. 
5
Muhammad Nafi, Pendidik dalam Konsepsi Imam Al-Ghazali, 

(Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 5. 
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3. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan dalam bahasa Arab biasa disebut dengan 

istilah tarbiyah yang berasal dari kata kerja rabba, sedang 

pengajaran dalam bahasa Arab disebut dengan ta’lim yang 

berasal dari kata „allama. Pendidikan dalam perspektif Islam 

banyak dikenal dengan menggunakan istilah al-tarbiyah, al-

ta‟lim, al-ta‟dib dan al-riyadlah. Semua istilah tersebut 

memiliki makna yang berbeda-beda dalam konteks-konteks 

tertentu meskipun pada konteks yang lain memiliki makna 

yang sama.
6
 

Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk 

menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati 

dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, 

pengarahan atau latihan dengan memerhatikan tuntutan untuk 

menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antara 

umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan 

kesatuan nasional.
7
 

Menurut Zakiyah Daradjat, pendidikan agama Islam 

adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta 

didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara 

menyeluruh. Lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya 

dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai 

pandangan hidup.
8
 

                                                           
6
As’aril Muhajir, Ilmu Pendidikan Perspektif Kontekstual, (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2011), h. 75-76. 
7
Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, (Depok: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. ke-1, h. 20. 
8
Pandi Kuswoyo, “Ketuntasan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI 

Melalui Metode Kisah” Dalam Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 1 Juni 2012, 

h. 73-74. 
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Ilmu pendidikan berisikan teori tentang pendidikan 

sekaligus data dan penjelasan yang mendukung teori tersebut. 

Dengan demikian, ilmu pendidikan Islam adalah teori-teori 

kependidikan yang didasarkan pada konsep dasar Islam yang 

diambil dari penelaahan terhadap Al-Qur`an, hadis dan teori-

teori keilmuan lain yang ditelaah dan dikonstruksi secara 

integratif oleh intelektual („alim) muslim untuk menjadi 

sebuah bangunan teori-teori kependidikan yang bisa 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
9
 

Pembahasan tentang pendidikan dalam Islam 

sesungguhnya tidak dapat terlepas begitu saja dari ajaran 

Islam yang bersumber utama pada Al-Qur`an dan hadis. 

Dengan merujuk pada kedua pedoman tersebut diharapkan 

dapat diperoleh hakikat pendidikan Islam. Menurut 

Abdurrahman Al-Nahlawi pengertian al-tarbiyah terdiri dari 

empat unsur, yaitu: (1) menjaga dan memelihara fitrah anak 

menjelang baligh; (2) mengembangkan seluruh potensi dan 

kesiapan yang bermacam-macam; (3) mengarahkan seluruh 

fitrah dan potensi ini menuju kepada kebaikan dan 

kesempurnaan yang layak baginya; dan (4) proses pendidikan 

itu dilaksanakan secara bertahap. Dapat diambil kesimpulan 

dari dasar memahami makna pendidikan itu sendiri,
10

 yaitu:  

a. Pendidikan adalah proses yang mempunyai tujuan, 

sasaran dan objek. 

                                                           
9
Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam, (Bantul: PT. Lkis Printing 

Cemerlang, 2009), Cet. ke-1, h. 15.  
10

As’aril Muhajir, Ilmu Pendidikan Perspektif Kontekstual, (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2011), h. 77-79. 
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b. Secara mutlak pendidik yang sebenarnya hanyalah 

Allah swt. Dialah yang memberlakukan hukum dan 

perkembangan tahapan serta interaksinya, hukum-

hukum untuk mewujudkan kesempurnaan, kebaikan 

serta kebahagiaan. 

c. Pendidikan menuntut adanya langkah-langkah yang 

secara bertahap harus dilalui oleh proses pendidikan 

sesuai dengan urutan yang telah disusun secara 

sistematis. 

d. Kerja pendidik harus mengikuti aturan peciptaan yang 

dilakukan Allah swt sebagaimana yang telah ditentukan 

dalam syariat agama Allah swt. 

 

4. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

 Dalam kehidupan sosial mempunyai fungsi sebagai 

sosialisasi individu yang berarti bahwa agama bagi seorang 

anak akan mengantarkannya menjadi dewasa. Sebab untuk 

menjadi dewasa seseorang memerlukan semacam tuntunan 

umum untuk mengarahkan aktivitasnya dalam masyarakat 

dan juga merupakan tujuan pengembangan kepribadian, dan 

dalam ajaran Islam inilah anak tersebut dibimbing 

pertumbuhan jasmani dan rohaninya dengan hikmah 

mengarahkan, megajarkan, melatih, mengasuh dan 

mengawasi berlaku ajaran Islam.
11

 

Dari beberapa penjelasan fungsi agama di atas dapat 

kita katakan bahwa agama sangat perlu dalam kehidupan 
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Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, (Depok: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. ke-1, h. 21 
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manusia, baik bagi orang tua dan khusunya bagi anak-

anak. Anak dilahirkan dalam keadaan fitrah dengan tidak 

mengetahui sesuatu apapun. Firman Allah swt:  

 
“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama 

Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan 

manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada 

fitrah Allah.” (QS. Ar-Rum [30]:30). 

 

 

5. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan secara umum yaitu arah suatu perbuatan atau 

yang hendak dicapai melalui upaya atau aktivitas. Menurut 

Zakiah Daradjat, adalah sesuatu yang diharapkan tercapai 

setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. Sedangkan 

menurut H.M. Arifin, tujuan itu bisa jadi menunjukkan 

kepada masa depan yang terletak suatu jarak tertentu yang 

tidak dapat dicapai kecuali dengan usaha melalui proses 

tertentu. Meskipun banyak pendapat tentang pengertian 

tujuan, akan tetapi pada umumnya pengertian itu berpusat 

pada suatu maksud tertentu yang dapat dicapai melalui 

pelaksanaan atau perbuatan.
12

 

Tujuan pendidikan merupakan masalah inti dalam 

pendidikan dan saripati dari seluruh renungan pedagogis. 

Oleh karena itu, satuan rumusan tujuan pendidikan akan 

tepat bila sesuai dengan fungsinya. Pendidikan sebagai 

suatu usaha pasti mengalami permulaan dan mengalami 
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Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta Pusat: Kalam Mulia, 2002), 

h. 209. 
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kesudahannya. Adapula usaha terhenti karena suatu kendala 

sebelum mencapai tujuan, tetapi usaha itu belum dapat 

dikatakan berakhir. Karena pada umumnya suatu usaha 

belum dikatakan berakhir ketika pencapaiannya pun belum 

tercapai.
13

 

Tujuan berfungsi sebagai arah atau pedoman (guide 

line) yang harus ditempuh dalam melaksanakan kegiatan. 

Setelah tujuan terumuskan, langkah selanjutnya adalah 

bagaimana cara atau metode yang dipilih untuk mencapai 

tujuan tersebut. Metode memiliki peranan yang sangat 

penting karena metode yang tepat akan menjadikan langkah 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sebaliknya, 

metode yang tidak tepat akan menjadikan tujuan sulit untuk 

dicapai secara maksimal.Antara tujuan dan metode terdapat 

hubungan yang sangat erat, demikian juga dalam 

pendidikan Islam. Sasaran pendidikan Islam adalah 

manusia. Tujuan yang mendasar dengan diciptakannya 

manusia adalah beribadah dan tunduk kepada Allah swt 

serta menjadi khalifah di muka bumi untuk 

memakmurkannya dengan melaksanakan serta menaati 

syariat agama Allah swt.
14

 Sebagaimana firman Allah swt: 

 “Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di 

samping Allah. Sesungguhnya aku diberi seorang pemberi 

peringatan yang nyata dari Allah untukmu.” (QS. Adz-

Dzariyat [51]:51). 

 

                                                           
13

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, h. 227. 
14

As’aril Muhajir, Ilmu Pendidikan Perspektif Kontekstual, (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2011), h. 86. 
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Pendidikan Islam seperti pendidikan pada umumnya 

berusaha membentuk kepribadian manusia, harus melalui 

proses yang panjang dengan hasil yang tidak dapat 

diketahui dengan segera. Berbeda dengan membentuk 

benda mati yang dapat dilakukan sesuai dengan keinginan 

pembentuknya. Oleh karena itu, dalam pembentukan 

tersebut diperlukan suatu perhitungan yang matang dan 

hati-hati berdasarkan pandangan dan rumusan-rumusan 

yang jelas dan tepat. Sehubungan dengan hal ini, 

pendidikan Islam harus memahami dan menyadari betul 

apa sebenarnya yang ingin dicapai dalam proses 

pendidikan. Sesuatu yang akan dicapai tersebut dalam 

istilah pendidikan disebut dengan tujuan pendidikan. 

Tujuan pendidikan merupakan masalah yang sentral 

dalam pendidikan. Sebab, tanpa perumusan yang jelas 

tentang tujuan pendidikan, perbuatan menjadi acak-acakan 

tanpa arah bahkan bisa sesat atau salah langkah. Dikatakan 

lebih lanjut bahwa tujuan pendidikan itu penting, 

disebabkan karena secara implisit dan eksplisit di 

dalamnya terkandung hal-hal yang sangat asasi, yaitu 

pandangan hidup dan filsafat hidup pendidiknya, lembaga 

penyelenggara pendidikan dan negara dimana pendidikan 

itu dilaksanakan.
15

 

 

 

 

                                                           
15

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta Pusat: Kalam Mulia, 2002), 

h. 208-209. 
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6. Metode Pendidikan Islam 

Menurut Ramayulis secara etimologi, metode dalam 

bahasa Arab dikenal dengan istilah thariqah yang berarti 

langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk 

melakukan suatu pekerjaan. Apabila dihubungakan dengan 

pendidikan, maka metode itu harus diwujudkan dalam 

proses pendidikan dalam rangka mengembangkan sikap 

mental dan kepribadian agar peserta didik menerima 

pelajaran dengan mudah, efektif dan dapat dicerna dengan 

baik.
16

 

Metode pendidikan yaitu cara yang tepat dilakukan 

oleh pendidikan untuk menyampaikan materi pendidikan 

Islam agar materi pendidikan Islam tersebut dapat dengan 

mudah diterima dan dipahami oleh peserta didik.
17

 Dalam 

strategi pembelajaran menurut Wina Sanjaya, metode 

termasuk ke dalam komponen-komponen pendidikan yang 

juga memiliki fungsi yang sangat menentukan dalam 

pencapaian dari suatu tujuan yang diharapkan dalam 

kegiatan pendidikan.
18

 

Adapun metode pendidikan atau metode pembelajaran 

adalah sebagai suatu cara atau strategi yang digunakan guru 

untuk melakukan proses pembelajaran di kelas terutama 

dalam konteks transfer of knowledge atau transfer of value. 

Metode tersebut membantu guru untuk mengoptimalkan 
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Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, h. 271. 
17

Nik Haryati, Ilmu Pendidikan Islam (IPI), (Malang: Penerbit Gunung 

Samudera, 2014), h.13. 
18

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 60. 
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proses pembelajaran sehingga kompetensi yang 

direncanakan dapat tercapai dengan maksimal.
19

 

Dalam metode pendidikan agama Islam, ada beberapa 

metode yang bisa dipakai pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Di bawah ini dikemukakan metode mengajar 

dalam pendidikan Islam yang prinsip dasarnya dari Al-

Qur`an dan hadis,
20

 sebagai berikut: 

a. Metode ceramah 

Suatu cara penyajian atau penyampaian informasi 

melalui penuturan secara ilmiah oleh pendidik kepada 

peserta didik. Prinsip dasar metode ini terdapat di dalam 

Al-Qur`an.  

b. Metode tanya jawab 

Suatu cara mengajar dimana seorang pendidik 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa terkait 

bahan pelajaran yang telah diajarkan atau bacaan yang 

telah dibaca siswa. Sedangkan siswa memberikan 

jawaban berdasarkan fakta. Prinsip metode ini terdapat 

dalam hadis.  

c. Metode diskusi  

Suatu cara penyjian atau penyampaian bahan 

pembelajaran dimana pendidik memberikan kesempatan 

kepada peserta didik atau membicarakan dan 

menganalisis secara ilmiah guna mengumpulkan 

pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai 

                                                           
19

Zurinal Z dan Wahdi Sayuti, Ilmu Pendidikan Pengantar dan Dasar-

dasar Pendidikan, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), h. 122. 
20

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta Pusat: Kalam Mulia, 2002), 

h. 281-286. 
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alternatif pemecahan atau suatu masalah. Metode ini 

terdapat dalam Al-Qur`an. 

d. Metode pemberian tugas 

Suatu cara mengajar dimana seorang pendidik 

memberikan tugas-tugas tertentu kepada murid-murid, 

sedangkan hsil tersebut diperiksa oleh guru dan murid 

mempertanggung jawabkannya. Ptinsip metode ini 

terdapat dalam Al-Qur`an. 

e. Metode demonstrasi 

Suatu cara pembelajaran dimana seorang pendidik 

menunjukkan tentang suatu proses atau pelaksanaan 

sesuatu, sedangkan siswa memperhatikannya. Metode 

ini terdapat dalam hadis. 

f. Metode eksperimen 

Suatu cara pembelajaran dimana pendidik meminta 

kepada siswa untuk melakukan suatu percoban dan 

setiap proses dari hasil percobaan itu diamati oleh setiap 

siswa. Sedangkan guru memperhatikan sambil 

mengarahkan sesuatu yang dilakukan oleh siswa. 

Metode ini terdapat dalam Al-Qur`an. 

g. Metode kerja kelompok 

Suatu cara pembelajaran dimana seorang pendidik 

membagi siswa-siswa dalam kelompok belajar tertentu 

dan setiap kelompok diberi tugas-tugas yang berbeda 

dalam rangka mecpai tujuan pembelajaran. Metode ini 

terdapat dalam Al-Qur`an. 
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h. Metode kisah 

Suatu cara mengajar dimana pendidik memberikan 

materi pembelajaran melalui cerita atau kisah. Prinsip 

metode ini terdapat di dalam Al-Qur`an. 

i. Metode amsal 

Suatu cara mengajar dimana seorang pendidik 

menyampaikan materi pembelajaran dengan melalui 

perumpamaan atau contoh. Prinsip metode ini terdapat 

di dalam Al-Qur`an. 

j. Metode targhin dan tarhib 

Suatu cara mengajar dimana seorang pendidik 

memberikan materi pembelajaran dengan meggunakan 

ganjaran kepada kebaikan dan hukuman kepada 

keburukan, diharapkannya dengan metode ini siswa 

menjauhi keburukan dan melakukan kebaikan. Prinsip 

metode ini terdapat di dalam Al-Qur`an. 

 

Dengan beberapa penjelasan di atas, maka dapat 

disimpulkan dengan adanya metode membuat peserta didik 

menjadi lebih mudah dalam belajar, terutama peserta didik 

tidak mudah merasa jenuh karena banyak metode di dalam 

penyampaian pembelajaran. 

 

7. Peran Sekolah dan Guru dalam Pendidikan 

Sekolah merupakan bentuk lembaga yang dikembangkan 

dari pendidikan keluarga dan masjid. Oleh karena pendidikan 

yang diselenggarakan di rumah salah seorang penduduk 

dipandang sering mengganggu kegiatan pemilik rumah dan 
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pendidikan di masjid dapat mengganggu orang yang sedang 

khusyuk beribadah (shalat, i’tikaf atau membaca Al-Qur`an) 

maka sekolah dianggap penting untuk didirikan.
21

 

Sekolah yaitu pendidikan sekunder yang mendidik anak 

mulai dari usia masuk sekolah sampai keluar sekolah dengan 

pendidiknya (guru) yang mempunyai kompetensi profesional, 

personal, sosial dan mendidik. Sekolah sebagai pendidikan 

formal dirancang sedemikian rupa agar lebih efektif dan 

efisien, yaitu bermutu dan berjenjang.
22

 

Sekolah berperan penting dalam membantu siswa 

mewujudkan tujuan hidupnya. Bakat, minat dan kemampuan 

siswa tidak akan berkembang dengan optimal tanpa peran 

sekolah terutama peran seorang guru atau pendidik.  

Sebagai tenaga profesional, guru harus memiliki 

kemandirian dalam keseluruhan kegiatan pendidikan baik 

dalam jalur sekolah maupun luar sekolah, guru memegang 

posisi yang strategis. Dalam tingkatan operasional, guru 

merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui sesuatu 

yang dicapainya pada tingkat institusional dan eksprensial. 

Oleh karena itu, kualitas guru harus selalu ditingkatkan. 

Balitbang Depdikbud mengemukakan bahwa ada lima upaya 

dalam meningkatkan kualitas guru,
23

 yaitu: 

a. Meningkatkan kemampuan profesional 

b. Upaya profesional 

                                                           
21

 Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: PT. Lkis Printing 

Cemerlang, 2009), Cet. ke-1, h. 127. 
22

Abdul Kadir, Dasar-dasar Pendidikan, (Jakarta: Prenamedia Group, 

2014), h. 165. 
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 Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian, 

(Bandung:Alfabeta, 2009), h. 55-56. 
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c. Kesesuaian waktu yang dicurahkan untuk kegiatan 

profesional 

d. Kesesuaiam antara keahlian dengan pekerjaannya 

e. Kesejahteraan yang memadai. 

 

Lebih dari itu, sebagai guru madrasah yang notabene 

sebagai pendidikan yang bernuansa keagamaan atau 

bernuansa religius, guru di madrasah juga dituntut memiliki 

sifat-sifat sebagaimana yang dimiliki oleh nabi Muhammad 

saw,
24

 yakni: 

a. Shiddiq, yang artinya breprilaku benar. Dengan ciri-ciri 

seperti: (1) memiliki sistem keyakinan untuk 

merealisasikan visi, misi dan tujuan, (2) memiliki 

kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, 

arif, jujur, berwibawa, menjadi teladan bagi murid dan 

berakhlak mulia. 

b. Amanah, yang artinya bertanggung jawab. Ciri-cirinya 

seperti: (1) rasa memiliki dan tanggung jawab yang 

tinggi, (2) memiliki kemampuan mengambangkan 

potensi secara optimal, (3) memiliki kemampuan 

mengamankan dan menjaga kelangsungan hidup, dan 

(4) memiliki kemampuan membangun kemitraan dan 

jaringan. 

c. Tabligh, yang artinya menyampaikan. Ciri-cirinya 

seperti: (1) memiliki kemampuan merealisasikan pesan 

atau misi, (2) memiliki kemampuan berinteraksi secara 

                                                           
24

Alivermana Wiguna, Isu-isu Kontemporer Pendidikan Islam, 

(Yogyakarta: Deepublish, 2014). h. 103-104. 
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efektif, dan (3) memiliki kemampuan menerapkan 

pendekatan dan metode dengan tepat. 

d. Fathonah, yang artinya cerdas. Ciri-cirinya seperti: (1) 

memiliki kemampuan adaptif terhadap perkembangan 

dan perubahan zaman, (2) memiliki kemampuan yang 

unggul, bermutu dan berdaya saing, dan (3) memiliki 

kecerdasan intelektual, emosional, sosial dan spiritual.  

 

Sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan 

karena pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak. Karena itu, 

di samping keluarga sebagai pusat pendidikan, sekolah pun 

mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk 

pembentukan kepribadian anak. Pendidikan di sekolah 

biasanya disebut sebagai pendidikan formal karena ia adalah 

pendidikan yang mempunyai dasar, tujuan, isi, metode, alat-

alatnya disusun secara terus terang, teratur dan 

distandarisasikan.
25

 

 

 

B. Kecerdasan Spritual 

1. Pengertian Kecerdasan Spiritual 

Secara konseptual, kecerdasan spiritual terdiri dari 

gabungan kata kecerdasan dan spiritual.
26

Kecerdasan berasal 

dari kata cerdas, yakni sempurnanya perkembangan akal budi 
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Abdul Kadir, Dasar-dasar Pendidikan, (Jakarta: Prenamedia Group, 

2014), h. 164 
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untuk berpikir, mengerti atau tajam pikiran.
27

 Sedangkan 

spiritual berasal dari bahasa latin yaitu spritus yang berarti 

luas atau dalam, keteguhan hati atau keyakinan, energi atau 

semangat dan kehidupan.
28

 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

kecerdasan adalah kesempurnaan akal budi seperti: 

kepandaian, ketajaman pikiran.
29

 Sedangkan kecerdasan 

menurut kamus psikologi ialah kemampuan menghadapi dan 

menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara tepat dan 

efektif.
30

 

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang bertumpu 

pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan 

kearifan di luar ego atau jiwa sadar. Kecerdasan spiritual yaitu 

sebuah kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu dengan 

penuh kesadaran sesuai denan nilai-nilai arif yang telah 

ditentukan Tuhan, sehingga manusia dapat memaknai 

hidupnya serta mencapai kebahagian yang sesungguhnya.
31

 

Kecerdasan merupakan salah satu anugerah terbesar yang 

diberikan Allah swt kepada manusia dan menjadikannya 

sebagai salah satu kelebihan untuk manusia itu sendiri 

dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dengan 
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kecerdasannya, manusia dapat terus menerus 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk 

menjadi lebih baik melalui proses berpikir dan belajar secara 

terus menerus.
32

 Allah swt berfirman: 

 
“...maka bertanyalah kepada orang mempunyai pengetahuan 

jika kamu tidak mengetahui.” (QS. An-Nahl [16]:43).  

 

Kecerdasan spiritual adalah landasan yang diperlukan 

untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif, bahkan 

kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan tertinggi.
33

 Dalam 

kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual adalah 

kemampuan untuk memberi makna spiritual terhadap 

pemikiran, perilaku dan kegiatan, serta mampu 

menyinergikan kecerdasan rasional, kecerdasan emosi dan 

kecerdasan spiritual secara komprehensif. Kecerdasan 

spiritual mampu menilai suatu tindakan atau jalan hidup 

seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lainnya.  

Temuan ilmiah tentang kecerdasan spiritual (SQ) ini 

pertama kali digagas oleh Danah Zohar dan Ian Marshall. 

Dalam buku mereka yang berjudul “Spirituall Intelligence: 

The Ultimate Intelligence (2000), bahwa SQ adalah inti dari 

segala inteligensia. Puncak dari segala kecerdasan manusia. 
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Kecerdasan ini digunakan untuk menyelesaikan masalah 

kaidah dan nilai-nilai spiritual.
34

 

Eksistensi kesempurnaan manusia dapat dicapai 

manakala ia mampu menyinergikan secara seimbang potensi 

kecerdasan yang dimilikinya, yaitu kecerdasan unsur jasad 

(IQ), kecerdasan nafsani (EQ) dan kecerdasan rohani 

(SQ).
35

Perlu diakui bahwa IQ, EQ dan SQ adalah perangkat 

yang bekerja dalam satu kesatuan sistem yang saling terkait di 

dalam diri manusia, sehingga tak mungkin dipisahkan fungsi-

fungsinya. Berhubungan dengan orang lain tetap 

membutuhkan otak dan keyakinan sama halnya dengan 

keyakinan yang membutuhkan otak dan perasaan.
36

 

SQ adalah landasan yang diperlukan untuk 

memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Bahkan, SQ 

merupakan kecerdasan tertinggi seseorang. Enam alasan 

bahwa kecerdasan spiritual lebih penting daripada kecerdasan 

intelektual dan kecerdasan emosional,
37

 yaitu: 

a. Segi parenial kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual 

mampu mengungkap segi parenial (yang abadi, yang 

asasi, yang spiritual, yang fitrah) dalam struktur 

kecerdasan manusia. Inilah segi mendalam dan terpenting 

dalam struktur kecerdasan spiritual. 
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b. Mind-body-soul. Manusia terdiri atas pikiran (mind) dan 

badan-tubuh (body), juga menjadi  ada dan hidup justru 

karena faktor kunci, yaitu soul (jiwa-spirit-roh). Inilah 

yang menjadi bukti kuat ditemukannya kecerdasan 

spiritual. 

c. Kesehatan spiritual. Dewasa ini manusia justru terjangkit 

penyakit spiritual, seperti krisis spiritual, penyakit jiwa, 

penyakit eksistesial, darurat spiritual dan lain-lain. Baik 

IQ maupun EQ sama sekali tidak menyentuh segi 

spiritual manusia, sedangkan SQ lebih dari menyentuh 

segi spiritual karena menyajikan beragam pengalaman 

spiritual sampai penyembuhan spiritual. Tanpa kesehatan 

spiritual, IQ dan EQ tidak akan berjalan secara normal 

dan cerdas. 

d. Kedamaian spiritual. Kecerdasan spiritual membimbing 

manusia memperoleh kedamaian spiritual. Inilah 

kedamaian yang hakiki dalam hidup. Alih-alih 

menciptakan kedamaian, IQ dan EQ justru 

menjerumuskan manusia pada arogansi intelektual dan 

emosional, yang puncaknya tampak pada krisis global 

dan multi dimensional. 

e. Kebahagiaan spiritual. Kebahagiaan spiritual merupakan 

kebutuhan asal dalam hidup manusia. Motivasi utama 

dalam hidup manusia adalah pencarian makna hidup. 

Kecerdasan spiritual mengajak manusia memaknai hidup 

secara lebih bermakna. Kebahagiaan spiritual merupakan 

kebahagiaan sejati yang mampu dimaknai dan dirasakan 



32 
 

sehingga membuat hati dan jiwa menjadi damai dan 

tentram. 

f. Kearifan spiritual. Kearifan spiritual sikap arif dan bijak 

spiritual, yang cenderung mengisi lembaran hidup dengan 

kebenaran, keindahan dan kesempurnaan. Kecerdasan 

spiritual akan menuntun manusia untuk mempunyai 

kearifan spiritual, sehingga menjadikan hidup lebih 

bermakna, bijak dan menyikapi sesuatu lebih jernig dan 

benar sesuai hati nurani. 

 

Kecerdasan spiritual yang sejati merupakan kecerdasan 

untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan 

nilai, tidak saja terhadap manusia tetapi juga di hadapan Allah 

swt.
38

 

Kecerdasan spiritual dalam Islam sesungguhnya bukan 

bahasan baru. Bahkan masalah ini sudah lama diwacanakan 

oleh para sufi. Kecerdasan spiritual (SQ) berkaitan langsung 

dengan unsur ketiga manusia. Seperti telah dijelaskan 

terdahulu bahwa manusia mempunyai substansi ketiga yang 

disebut dengan roh. Keberadaan roh dalam diri manusia 

merupakan campur tangan langsung dari Allah swt tanpa 

melibatkan pihak-pihak lain, sebagaimana firman Allah swt: 

 
"Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan 

telah meniupkan ke dalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka 

tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.” (QS. Al-Hijr 

[15]:29). 

                                                           
38

M. Suyanto, 15 Rahasia Mengubah Kegagalan Menjadi Kesuksesan 

Dengan Kecerdasan Spiritual, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), h. 1.  
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Kehadiran roh atau unsur ketiga pada diri seseorang 

memungkinnya untuk mengakses kecerdasan spiritual. 

Namun, upaya untuk mencapai kecerdasan itu tidak sama bagi 

setiap orang. Seorang nabi atau wali tentu lebih berpotensi 

untuk mendapatkan kecerdasan ini, karena ia diberikan 

kekhususan-kekhususan yang lebih dibanding orang-orang 

lainnya. Namun tidak berarti manusia biasa tidak bisa 

mendapatkan kecerdasan ini.
39

 

 

2. Ciri-ciri Kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan spiritual melahirkan iman yang kukuh dan 

rasa serta kepekaan yang mendalam. Kecerdasan semacam 

inilah yang menegaskan wujud Tuhan ada dimana-mana. 

Kecerdasan spiritual melahirkan kemampuan untuk 

menemukan makna hidup serta mempertahankan budi 

pekerti.
40

 

Disisi keagamaan, Ary Ginanjar menyatakan bahwa inti 

dari kecerdasan spiritual adalah pemahaman tetang kehadiran 

manusia itu sendiri yang muaranya menjadi ma’rifat kepada 

Allah swt. Ketika manusia mendapatkan ma’rifat tersebut, 

maka manusia secara langsung akan dapat mengenali dirinya 

sendiri sekaligus mengenali Tuhannya. Dalam perspektif 

Islam, hal ini merupakan kecerdasan yang paling tinggi. 

Kecerdasan spiritual memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

                                                           
39

Nasaruddin Umar, Islam Fungsional, (Jakarta: PT. Elex Media 

Komputindo, 2014), h.112-113. 
40

M. Quraish Shihab, Dia Ada Dimana-Mana “Tangan” Tuhan Dibalik 

Setiap Fenomena, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 136. 
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a. Bersikap tegas, memiliki keyakinan yang tinggi dan 

pemahaman yang sempurna tentang ke-Esaan Tuhan, 

sehingga seorang tersebut tidak akan takut akan makhluk. 

b. Berusaha mengadakan inovasi, selalu berusaha mencari 

hal yang baru untuk kemajuan hidup dan menghasilkan 

sesuatu yang lebih baik dari sesuatu yang telah ada. 

c. Berpikir lateral, berpikiran adanya sesuatu yang lebih 

tinggi dari semua keunggulan manusia. Hal ini ditandai 

dengan adanya oerenungan dan pemikiran akan adanya 

sifat maha yang dimiliki oleh Sang Pencipta alam. 

Sehinga membuat manusia tersentuh perasaan dan mampu 

menanamkan sikap tunduk dan patuh yang membuat hati 

bergetar ketika dapat merasakan sifat ke-mahaan tersebut.  

 

Dalam Islam kecerdasan spiritual dapat dikembangkan 

dengan peningkatan iman yang merupakan sumber 

ketenangan batin dan keselamatan, serta melakukan ibadah 

yang dapat membersihkan jiwa seseorang.
41

 

Dalam pengembangan dan praktik kecerdasan spiritual, 

ada 12 sifat yang memungkinkan seseorang untuk 

berhubungan dengan jiwanya sendiri dan untuk menempatkan 

dirinya di inti terdalam diri manusia,
42

 yaitu:  

                                                           
41

Arief Hidayat Efendi, Al-Islam Studi Al-Qur`an, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2016), h. 73. 
42

Nurul Khikmawati, Pengembangan Kecerdasan Emosi dan Spiritual 

Pada Anak Studi Al-Qur`an Ilmu Kedoanalisis Surat Luqman Ayat 13-19, 

(Yogyakarta: Jurusan Kependidikan Islam, Skripsi, Fakultas Tarbiyah Dan 

Keguruan, 2007), h. 38-39. 
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a. Kesadaran diri. Mengetahui apa yang diyakini dan 

mengetahui nilai serta hal apa yang sungguh-sungguh 

memotivasi diri kita. 

b. Spontanitas. Menghayati dan merespon momen dan 

semua yang dikandungnya. 

c. Terbimbing oleh visi dan nilai. Bertindak berdasarkan 

prinsip dan keyakinan yang dalam hidup sesuai 

dengannya. 

d. Holisme (kesadaran akan sistem). Kesanggupan untuk 

melihat pola-pola, hubungan-hubungan dan ketertarikan 

yang lebih luas. 

e. Kepedulian. Sifat ikut merasakan dan empati yang dalam. 

f. Merayakan keragaman. Menghargai perbedaan orang lain 

dan situasi-situasi yang asing dn tidak mencecarnya.  

g. Independensi terhadap lingkungan. Kesanggupan untuk 

berbeda dan mempertahankan keyakinan diri. 

h. Kecenderungan untuk mengajukan pertanyaan 

fundamental. Mengapa? Kebutuhan untuk memahami 

segala sesuatu, mengetahui intinya. 

i. Kemampuan untuk membingkai ulang. Berpijak pada 

problem atau situasi yang ada untuk mencari gambaran 

lebih besar, konteks lebih luas. 

j. Memanfaatkan kemalangan secara positif. Kemampuan 

untuk menghadap dan belajar dari kesalahan-kesalahan, 

untuk melihat problem-problem sebagai kesempatan. 

k. Rendah hati. Perasaan menjadi pemain dalam drama 

besar, mengetahui tempat kita yang sesungguhnya di 

dunia ini. 
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l. Rasa keterpanggilan. Terpanggil untuk melayani sesuatu 

yang lebih besar dibanding diri sendiri.  

 

Menurut Danah Zohar dan Ian Marshall, tanda-tanda dari 

kecerdasan spiritual yang telah berkembang baik,
43

 yaitu: 

a. Kemampuan bersikap fleksibel 

b. Tingkat kesadaran yang dimiliki tinggi 

c. Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan 

penderitaan 

d. Kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit 

e. Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai 

f. Keengganan untuk mengalami kerugian yang tidak perlu 

g. Kemampuan untuk melihat keterkaitan berbagai hal 

h. Memiliki kecenderungan bertanya “mengapa/bagaimana 

jika” dalam rangka mencari jawaban yang mendasar 

i. Memiliki kemampuan untuk bekerja mandiri. 

 

3. Fungsi Kecerdasan Spiritual 

Menurut Monty P. Setiadarma bahwa manusia memiliki 

spiritual yang baik akan memiliki hubungan yang kuat dengan 

Allah swt, sehingga akan berdampak pula kepada 

kepandaiannya dalam berinteraksi dengan manusia, akan 

dibantu oleh Allah swt yaitu hati manusia dijadikan 

cenderung kepada-Nya.
44

 Allah swt berfirman: 

 

                                                           
43

Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ: Kecerdasan Spiritual, (Bandung: 

Mizan, 2007), h. 14. 
44

Monty P. Setiadarma dan Fadelis E. Waruwu, Mendidik Kecerdasan, 

(Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), h. 181.  
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“Siapakah yang lebih baik perkatannya daripada orang yang 

menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang shaleh, dan 

berkata: “Sesungguhnya aku temasuk orang-orang yang 

menyerah diri?” (QS. Fussilat [41]:33).  

 

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa kondisi spiritual 

pada seseorang terhadap kemudahannya dalam menjalankan 

kehidupan ini. Jika spiritual baik, maka ia akan menjadi orang 

yang cerdas dalam kehidupannya. Dengan memperbaiki 

hubungan dengan Allah swt seperti meningkatkan ketaqwaan 

dan menyempurnakan tawakal serta memurnikan pengabdian 

kepada-Nya. 

Kecerdasan spiritual memungkinkan seseorang untuk 

mengetahui siapa sesungguhnya dirinya. Kecerdasan spiritual 

memungkinkan lahirnya wawasan dan pemahaman untuk 

beralih dari sisi dalam keberadaannya, tempatnya bertindak, 

berpikir dan merasa. Bahkan kecerdasan spirituallah yang 

memberi seseorang (menjadikan seseorang) sebuah jiwa.
45

 

Untuk menigkatkan kecerdasan spiritual itu sendiri dapat 

ditempuh dengan jalan menghayati serta mengamalkan 

agama, seperti: Rukun Iman (iman kepada Allah, iman kepada 

para malaikat, iman kepada para nabi, iman kepada kitab suci, 

iman kepada hari akhir, iman kepada takdir), dan Rukun 

Islam (mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, 
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Danah Zohar dan Ian Marshall, Spiritual Capital: Memberdayakan SC di 

Dunia Bisnis, Terj. Helmi Mustofa, (Bandung: Mizan, 2005), h. 117. 
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mengeluarkan zakat, menjalankan puasa di bulan ramadhan 

dan menunaikan ibadah haji).
46

 

Beberapa fungsi kecerdasan spiritual,
47

 antara lain: 

a. Mendidik hati menjadi benar. Pendidikan hati adalah 

pendidikan sejati, karena tidak hanya menekankan segi-

segi pengetahuan kognitif intelektual saja akan tetapi juga 

menumbuhkan segi-segi kualitas psikomotorik dan 

kecerdasan spiritual yang relatif dalam kehidupan sehari-

hari.  

b. Kecerdasan spiritual membuat manusia memiliki 

hubungan yang kuat dengan Allah swt. Kondisi spiritual 

seseorang mempengaruhi terhadap kemudahannya dalam 

menjalani kehidupan ini. Jika spiritualnya baik maka ia 

akan menjadi orang yang paling cerdas dalam 

kehidupannya.  

c. Kecerdasan spiritual mengarahkan hidup seseorang untuk 

selalu berhubungan dengan kebermaknaan akan hidup itu 

sendiri.  

d. Dengan menggunakan kecerdasan spiritual dalam 

mengambil keputusan cenderung akan mengambil 

keputusan yang terbaik.  

e. Kecerdasan merupakan landasan yang diprlukan untuk 

memfungsikan IQ dan EQ secara efektif dan kecerdasan 

spiritual ini adalah kecerdasan tertinggi. 

 

                                                           
46

Dadang Hawari, Al-Qur`an Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa, 

(Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2004), h. 232.  
47

Monty P. Setiadarma dan Fadelis E. Waruwu, Mendidik Kecerdasan, 

(Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), h. 4. 
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4. Faktor-faktor yang Menghambat Kecerdasan Spiritual 

Ada tiga penyebab yang membuat terhambatnya spiritual 

seseorang,
48

 yaitu: 

a. Tidak mengembangkan beberapa bagian dari dirinya 

sendiri sama sekali 

b. Telah mengembangkan beberapa bagian namun tidak 

proposional, atau cara yang negatif atau destruktif 

c. Bertentangannya atau buruknya antara bagian-bagian.  

Yang dimaksud bagian dalam diri pribadi oleh Danah 

Zohar dan Ian Marshall adalah bagian diri sebagaimana 

digunakan dalam teratai diri yang meliputi: kepribadian diri, 

motif dan juga gerakan batin.
49

 

Pribadi yang tidak mengembangkan bagian-bagian dirinya 

secara seimbang dan proposional, serta dengan cara-cara yang 

distruktif tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, 

sebagaimana Triantoro Safaria tuliskan,
50

 yaitu: 

a. Lingkungan keluarga yang tidak mendukung 

perkembangan kecerdasan spiritual 

b. Lingkungan masyarakat yang memberi pengaruh negatif 

c. Kelompok teman sebaya yang memberi pengaruh 

destruktif  

d. Media yang tak terawasi memberikan pengaruh negatif. 

 

Faktor-faktor penghambat ini harus diminimalisir terlebih 

dahulu agar tersedianya tempat yang mendukung untuk 

                                                           
48

Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ: Kecerdasan Spiritual, (Bandung: 

Mizan, 2007), h. 144. 
49

Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ: Kecerdasan Spiritual,h. 6-7. 
50

Triantoro Safaria, Spiritual Intellegence: Metode Pengembangan 

Kecerdasan Spiritual Anak, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 48. 
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perkembangan kecerdasan spiritual. Namun, jika  

kemungkinan faktor-faktor tersebut ada dalam kondisi 

ekstrim yang tidak mendukung, kecerdasan spiritual akan 

tetap tumbuh meski dalam waktu perlahan, karena 

kecerdasan spiritual sejatinya berasal dari dalam dan keluar, 

justru disinilah kecerdasan spiritual memunculkan resiliensi. 

Sedangkan menurut Ary Ginanjar Agustian, 

penghambat kecerdasan spiritual,
51

 antara lain: 

a. Prasangka negatif 

Prasangka merupakan sesuatu yang belum nyata 

kebenarannya, dengan seseorang berprasangka negatif 

dapat membelenggu kecerdasan spiritual atau suara hati.  

b. Pengaruh prinsip hidup 

Prinsip hidup seorang akan sangat mempengaruhi cara 

hidupnya.  

c. Pengaruh pengalaman 

Pengaruh pengalaman ini kadang sangat menghambat 

kecerdasan spiritual, karena pada dasarnya kecerdasan 

spiritual bersifat kreatif namun karena tertutup oleh 

pengalaman lingkungan menjadi terhambat. 

d. Pengaruh kepentingan 

Pengaruh kepentingan yaitu menunjukkan suatu 

keadaan dimana suara hati spiritual keadilan telah 

ditutup oleh kepentingan individu. 

e. Pengaruh sudut pandang 
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Ary Ginanjar Agustian, ESQ: Emotional Spiritual Quetiont, (Jakarta: 

Arga, 2001), h. 12. 
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Melihat sesuatu dari sudut pandang dan kemudian 

dengan mudah mengambil suatu kesimpulan. 

f. Pengaruh pembanding 

Membanding-bandingkan segala sesuatu dengan 

persepsi pribadi. 

g. Pengaruh pengetahuan (literaturr) 

Tentang suatu pemahaman yang mempengaruhi pola 

pemikiran yang kekinian dikalangan peserta didik. 

 

5. Langkah-langkah Meningkatkan Kecerdasan Spiritual 

Untuk meningkatkan kecerdasan spiritual, seseorang 

harus sering melakukan perenungan. Merenungkan mengenai 

diri kita sendiri dan hubungan dengan orang lain dalam 

rangka untuk memahami makna atau nilai dari setiap kajadian 

dalam hidupnya. Untuk itu ada enam langkah cara 

meningkatkan kecerdasan spiritual,
52

 yaitu: 

a. Kenali tujuan hidup, tanggung jawab dan kewajiban 

dalam hidup. 

b. Tumbuhkan hidup yang lembut-lembut, kepedulian dan 

kasih sayang. 

c. Melatih kepekaan untuk mendengar bisikan inspirasi 

jangka panjang dan jangka pendek. 

d. Ambil hikmah dari segala perubahan di dalam hidup 

untuk meningkatkan mutu kehidupan. 

e. Kembangkan tim kerja dan bergabunglah dengan rekan 

kerja dan jamaah agama. 
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Irma Budiana, Membina Kecerdasan Spiritual Anak Dalam Keluarga, 

(Tangerang: STIT Islamic Village Press, 2012), h. 67. 
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f. Belajar melayani dan rendah hati. 

Dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual itu bisa melalui tahapan-tahapan atau 

langkah-langkah seperti mengenali tujuan dari hidup, 

kewajiban dan tanggung jawab dalam hidup, adanya sikap 

lemah lembut serta rasa kepedulian, melatih kepekaan, belajar 

dari segala perubahan di dalam hidup, mengembangkan tim 

kerja serta belajar melayani dan rendah hati. 

 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya 

disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang 

pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD diseluruh 

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia 

Dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang 

kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek 

perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai 

agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-

emosional, serta seni. 
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3. Standar Isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan 

kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan 

yang sesuai dengan tingkat usia anak. 

4. Standar Proses adalah kriteria tentang pelaksanaan 

pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam 

rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian 

perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. 

5. Standar Penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses 

dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat 

pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak. 

6. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah 

kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi 

yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga 

kependidikan PAUD. 

7. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria tentang 

persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan 

pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif 

yang memanfaatkan potensi lokal. 

8. Standar Pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada 

tingkat satuan atau program PAUD. 

9. Standar Pembiayaan adalah kriteria tentang komponen 

dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan 

atau program PAUD. 

10. Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan 

yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 

(enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 
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perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

11. Satuan atau program PAUD adalah layanan PAUD yang 

dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam 

bentuk Taman Kanak-kanak (TK)/Raudatul Athfal 

(RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), 

Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis 

(SPS).  

12. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pengembangan serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pengem-bangan 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

13. Pembelajaran adalah proses interaksi antaranak didik, 

antara anak didik dan pendidik dengan melibatkan 

orangtua serta sumber belajar pada suasana belajar dan 

bermain di satuan atau program PAUD. 

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan. 

 

BAB III 

STANDAR TINGKAT PENCAPAIAN PERKEMBANGAN 

ANAK 

Pasal 5 

1) STPPA merupakan acuan untuk mengembangkan standar 

isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, 

sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan 
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dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak 

usia dini. 

2) STPPA merupakan acuan yang dipergunakan dalam 

pengembangan kurikulum PAUD. 

Pasal 6 

1) Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak pada akhir 

layanan PAUD disebut sebagai Kompetensi Inti. 

2) Kompetensi Dasar merupakan pencapaian perkembangan 

anak yang mengacu kepada Kompetensi Inti. 

Pasal 7 

1) Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak merupakan 

pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat dicapai 

pada rentang usia tertentu. 

2) Pertumbuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan pertambahan berat dan tinggi badan yang 

mencerminkan kondisi kesehatan dan gizi yang mengacu 

pada panduan pertumbuhan anak dan dipantau 

menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh 

Kementerian Kesehatan yang meliputi Kartu Menuju 

Sehat (KMS), Tabel BB/TB, dan alat ukur lingkar kepala. 

3) Perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan integrasi dari perkembangan aspek nilai 

agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, dan 

sosial-emosional, serta seni. 

4) Perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

merupakan perubahan perilaku yang berkesinambungan 

dan terintegrasi dari faktor genetik dan lingkungan serta 
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meningkat secara individual baik kuantitatif maupun 

kualitatif. 

5) Pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak yang 

optimal membutuhkan keterlibatan orang tua.
53
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 Permendikbud, Standar Nasional PAUD, No. 137, tahun 2014. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pengertian sederhana dari metode penelitian adalah tata cara 

bagaimana melaksanakan penelitian. Metode berasal dari bahasa 

Yunani, yaitu methodos yang berarti cara atau menuju suatu 

jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 

suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau 

objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang 

dapat dipertanggungjawabkan secara alamiah dan termasuk 

keabsahannya.
1
 Adapun pengertian penelitian adalah suatu 

proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara 

sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan 

dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif 

maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, 

interaktif maupun non-interaktif.
2
 

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara 

ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat 

ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan 

tertentu sehingga pada gilirnnya dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.
3
 

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu pencarian untuk 

menghimpun data, mengadakan pengukuran, analisis sintesis, 

membandingkan, mencari hubungan, menafsirkan hal-hal yang 

                                                           
1
 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi, 

(Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 24. 
2
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: 

Rosada Karya, 2005), h. 5. 
3
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D , (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 6. 
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bersifat teka-teki. Suatu metode penelitian mempunyai 

rancangan penelitian tertentu. Rancangan ini menggambarkan 

prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu 

penelitian, sumber data dan kondisi data yang telah 

dikumpulkan, dan dengan cara bagaimana data tersebut 

dihimpun dan diolah. Adapun proses yang ditempuh dalam 

penelitian ini antara lain: 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Pada penelitian ini, skripsi yang berjudul “Peran Sekolah 

dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Siswa” dilaksanakan 

pada bulan Juli hingga Agustus 2018yang bertempat di 

Raudhatul Athfal (RA) Mumtaza Islamic School Tangerang 

Selatan. Digunakan untuk pengumpulan data mengenai sumber-

sumber tertulis yang diperoleh dari berbagai sumber yang 

mendukung penelitian. Kemudian, menyimpulkan hasil 

penelitian serta menyusunnya dalam bentuk hasil penelitian atau 

laporan.  

 

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini 

adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian 

untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman 

secara mendalam secara konteks waktu dan situasi yang 

bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan 

kondisi objektif dilapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis 

data yang dikumpulkan terutama data kualitatif. Proses penelitian 

yang dimaksud seperti melakukan pengamatan terhadap orang 
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dalam kehidupannya sehari-hari, berinteraksi dengan mereka dan 

berupaya memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia 

sekitarnya. Untuk itu, peneliti harus terjun kelapangan untuk 

meneliti langsung tentang objek penelitiannya.
4
 

Menurut Nana Syaodih (2010), penelitian kualitatif adalah 

suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual 

maupun kelompok.
5
 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian 

yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang 

ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang 

lampau.
6
Penelitian deskriptif mengambil masalah atau 

memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual 

sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.  

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menjelaskan 

suatu fenomena, mengumpulkan informasi yang bersifat aktual 

danfaktual berdasarkan fenomena yang ada, mengidentifikasi 

masalah-masalah atau melakukan justifikasi kondisi-kondisi 

yang sedang berlangsung, membuat perbandingan dan evaluasi, 

serta mendeterminasi apa yang dikerjakan orang lain apabila 

memiliki masalah atau situasi yang sama dan memperoleh 

                                                           
4
Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, 

(Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2014), h. 29. 
5
 Asep Saepul Hamdi E. Bahruddin, Metode Penelitian Kuantitatif 

Aplikasi Dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 9. 
6
 Asep Saepul Hamdi E. Bahruddin, Metode Penelitian Kuantitatif 

Aplikasi dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 5. 
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keuntungan dari pengalaman mereka untuk membuat rencana 

dan keputusan dimasa yang akan datang.
7
 

 

C. Sumber Data 

Menurut Sugiyono berdasarkan sumbernya, data dibedakan 

menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder.
8
 

1. Primer 

Sumber data primer yaitu sumber pokok dalam penelitian ini. 

Data dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama 

atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam penelitin ini 

yang menjadi sumber data utama yaitu kepala sekolah, waka 

kurikulum dan guru wali kelas di RA Mumtaza Islamic 

School Tangerang Selatan. 

2. Sekunder  

Sumber data sekunder merupakan sumber pelengkap yang 

berfungsi melengkapi data yang diperlukan oleh data primer. 

Adapun sumber data sekunder yang diperlukan seperti buku-

buku dan siswa di RA Mumtaza Islamic School Tangerang 

Selatan. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam 

penelitian, sehingga memerlukan teknik pengumpulan data yang 

tepat agar menghasilkan data yang sesuai. Tanpa memiliki 

kemampuan teknik pengumpulan data, peneliti akan sulit 

                                                           
7
Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, h. 42. 

8
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D , (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 137.  
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mendapatkan data penelitian standar.
9
 Proses pengumpulan data 

yang penulis gunakan dalam peneltian ini dengan teknik atau 

cara sebagai berikut: 

1. Metode Wawancara 

Metode wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi 

bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi 

saling berhadapan.
10

 Dalam melaksanakan wawancara, 

penulis membawa pedoman yang merupakan garis besar 

mengenai hal-hal berkaitan dengan tema yang diteliti. 

Penulis mewawancarai kepala sekolah, waka kurikulum dan 

wali kelas Radhatul Athfal (RA) Mumtaza Islamic School 

Tangerang Selatan untuk memperoleh data. 

2. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan penelusuran dan perolehan 

data yang diperlukan melalui data yang tersedia. Biasanya 

berupa data statistik, agenda kegiatan, sejarah dan hal 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
11

 Penulis 

menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data 

yang bersifat dokumentatif, yaitu: seja
12

rah berdirinya 

sekolah, visi dan misi sekolah, letak geografis sekolah dan 

lain-lain. 

  

                                                           
9
 Firdaus dan Fakhry Zamzam, Aplikasi Metodologi Penelitian, 

(Yogyakarta: Deepublish, 2018), Cet. ke-1, h. 103. 
10

 Emzir, Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: 

Rajawali Press, 2010), h. 50. 
11

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2013), h. 210. 
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3. Metode Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik 

atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung 

dengan menggunakan seluruh alat indera.
13

 Melalui 

observasi, peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

mengamati secara langsung mengenai gambaran dan 

keadaan sekolah RA Mumtaza Islamic School Tangerang 

Selatan. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah pencarian atau pelacakan pola-

pola. Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematik dari 

sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antara 

kajian dan hubungannya terhadap keseluruhannya.
14

 

Sesuai dengan jenis serta sifat data yang diperoleh dalam 

penelitian ini, maka teknik analisis data atau pengolahan data 

yang digunakan ini adalah analisis isi dengan tahapan penelitian 

meliputi: pengumpulan data, kritik data, penyimpulan data dan 

penulisan data.  

Analisis kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa data 

kulitatf maupun data kuanitatif. Terhadap data kualitatif dalam 

hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian 

dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data 

lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran 

                                                           
13

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: 

PT. Remaja Rosadakarya, 2005), Cet. ke-1, h. 220. 
14

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2013),h. 210. 
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atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun 

menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya. Jadi 

bentuk analisis ini dilakukan merupakan penjelasan-penjelasan, 

bukan berupa angka-angka statistik atau lainnya.
15

 

                                                           
15

 P. Joko Subagyo,Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: 

Pt. Rineka Cipta, 2004), h. 106. 
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BAB IV 

DESKRPSI DAN ANALISIS DATA 

 

A. Gambaran Umum RA Mumtaza Islamic School Tengerang Selatan 

1. Sejarah berdirinya RA Mumtaza Islamic School Tengerang 

Selatan 

RA Mumtaza Islamic School  adalah sekolah untuk TK swasta 

yang terletak di Ciputat, Tangerang Selatan. Sekolah ini menggunakan 

agama Islam sebagai pegangan utama pendidikan agamanya. Mumtaza 

berdiri pada tahun 2008 dan RA Mumtaza Islamic School berdiri pada 

tahun 2009 yang didirikan oleh Yayasan Nawa Dinamika Sejahtera. 

Awalnya pendiri berkumpul dan berkolaborasi dengan background 

pengalaman masing-masing yang memang konsentrasi pada bidang 

pendidikan. Alasan berdirinya RA Mumtaza Islamic School karena 

para pendiri merasa bahwa pendidikan yang berbasic keagamaan masih 

sangat minim baik untuk usia anak pra sekolah ataupun usia sekolah, 

untuk itu para pendiri ingin mencetak anak-anak yang dasar agamanya 

kuat dan berdirilah RA Mumtaza Islamic School.  

Tujuan awal pendirian sekolah yaitu Green School, namun 

ternyata dengan lingkungan yang tidak memungkinkan konsep dirubah 

menjadi suasana kelas yang klasik. Untuk faktor pendukung, sekolah 

menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan anak-anak  

pada usianya seperti ruangan perpustakaan, musholla, aula dan 

playground. Kemudian disediakannya komputer agar anak sedikit demi
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sedikit belajar tentang ilmu teknologi. Dan untuk sarana dan prasarana 

yang lain masih dilengkapi seiring berjalannya waktu.  

Dari hasil wawancara dengan ibu kepala sekolah terkait sejarah 

berdirinya RA Mumtaza Islamic School. Beliau mengatakan: 

“Bahwasanya, RA Mumtaza Islamic School didirikan pada 

tahun 2009 oleh Yayasan Nawa Dinamika Sejahtera. Awal 

berdirinya RA Mumtaza Islamic School dimulai dari usulan 

beberapa pendiri yang latar belakangnya berbeda-beda. Para 

pendiri merasa belum menemukan pendidikan yang kuat dalam 

keagamaannya baik secara usia pra sekolah maupun usia 

sekolah, jadi didirikanlah RA Mumtaza Islamic School. Para 

pendiri ini mempupanyai background yang berbeda meskipun 

memang beliau-beliau adalah praktisi pendidikan yang memang 

konsentrasi di bidang pendidikan. Meskipun para pendiri 

mempunyai background yang berbeda-beda namun mereka 

semua sama-sama dari pesantren, maka dari itu beliau-beliau 

ingin mendirikan pendidikan yang kuat dalam pendidikan 

keagamaan. RA Mumtaza Islamic School berada di bawah 

naungan kementrian agama jadi otomatis menggunakan 

kurikulum dari kementrian agama, namun ditambah dengan 

tahfidz dan cambridge curriculum karena mengusung ide-ide 

dari pendiri untuk mencetak anak-anak menjadi pemimpin 

masa depan yang dasar agamanya kuat. Tahfidz memang sudah 

ada pada kurikulum kementrian agama tapi di sekolah guru 

mengembangkan lagi seperti hafalan lebih banyak, baca tulis 

Al-Qur`an serta islamic study atau pengenalan-pengenalan 
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tentang dasar-dasar agama Islam dan selain itu guru juga 

mengkombinasikan dengan rutinitas keseharian terhadap anak.  

Untuk cambridge curriculum karena di MI nanti akan full 

bahasa Inggris maka sekolah menyediakan buku-buku dengan 

referensi dari Singapore. Jadi anak-anak dibiasakan untuk 

mengenal curriculum cambridge namun di RA guru lebih 

kepada supporting curriculum cambridge itu sendiri supaya 

nanti anak sudah mengenal curriculum cambridge.”
1
 

Dari penjelasan di atas dapat dikatahui bawa sekolah tersebut 

mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh kementrian agama. Namun, 

ada beberapa kurikulum yang ditambahkan seperti tahfidz dan 

cambridge curriculumkarena adanya ide-ide dari para pendiri yang 

ingin mencetak anak menjadi pemimpin dengan basic agama Islam 

yang kuat. Memang pada awalnya tahfidz sudah diterapkan pada 

kementrian agama, tapi di RA Mumtaza Islamic School lebih 

dikembangkan lagi dengan penambahan hafalan pada anak, 

megajarkan baca tulis Al-Qur`an  dan pengenalan lebih luas dasar-

dasar tentang agama Islam. Sedangkan cambridge curriculumdi RA 

Mumtaza Islamic School lebih kepada pendukung karena ketika anak-

anak menginjak usia sekolah (>6 tahun), anak-anak sudah terbiasa 

terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris.  

Pada keismpulannya bahwa RA Mumtaza Islamic School 

adalah sekolah swasta yang memang disiapkan bagi anak usia pra 

sekolah yang bertujuan untuk mencetak pemimpin masa depan dengan 

dasar agama Islam yang kuat, karena masih banyak pendidikan yang 

                                                           
1
Wawancara dengan Kepala Sekolah RA Mumtaza Islamic School, Pungki Nahyu 

Widyawati, Ciputat, 15 Agustus 2018.  
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maju namun dalam bidang penanaman kagamaannya masih belum 

mencukupi.  

 

2. Visi, Misi dan Tujuan RA Mumtaza Islamic School 

a. Visi  

The home of future leaders with islamic values  

b. Misi  

Adanya dukungan sarana dan prasarana serta metode 

pembelajaran.  

c. Tujuan 

Ingin mendirikan sekolah yang kualitas dan konten dengan basic 

agama Islam yang kuat. 

 

3. Identitas RA/TK 

a. Nama RA/TK  : RA Mumtaza Islamic School 

b. Alamat Lengkap  : Jl. Bukit Raya AI/7 RT. 005/016  

  Pisangan Kec. Ciputat Timur Kota  

  Tangerang Selatan. 

c. Telp   : 021-7496916 

d. E-mail    : mumtaza_08@yahoo.com 

e. No. Statistik RA/TK : NSM 101236740084, NPSN  

         20619850 

f. Status Akreditasi  :  - 

g. NPWP Yayasan  :  02.755.946.7.411.000 

h. Nama Kepala RA/TK :  Pungki Nahyu Widyawati, Psi 

i. No. Telp/HP  :  082111693679 

j. Nama Yayasan  : Yayasan Nawa Dinamika Sejahtera 

k. Alamat Yayasan  : Jl. Kayu Manis/Lereng RT. 05/02  
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  No.1 Pondok Cabe Udik Pamulang    

  Tangerang Selatan 

i. Telp/Fax.    : (021)74704241 

l. No. Akta Yayasan : No. 102 Tanggal 14 Februari 2008 

m. Kepemilikan  : Yayasan 

n. Status Tanah  : Milik Yayasan 

o. Luas Tanah  : 820 M
2a

 

p. Status Bangunan  : MilikYayasan 

q. Luas Bangunan  : 745 M
2
 

 

4. Tenaga Pendidikdan  Kependidikan 

Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lancar 

dan dapat mencapai tujuan intruksional yang telah ditetapkan, 

berikut data pendidik dan tenaga kependidikan di RA Mumtaza 

Islamic School: 

 

 

 

 

PENDIDIK 

1  Guru PNS diperbantukanTetap - 

2  Guru TetapYayasan 22 

3  Guru Honorer - 

4  Guru TidakTetap - 

TENAGA KEPENDIDIKAN 

1 KepalaSekolah 1 

2  TU 1 

3  CS 1 
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5. Data Saranadan Prasarana 

 

NO 

 

JENIS 

KONDISI  

JUMLAH 

TOTAL 

Baik Rusak 

Ringan 

Rusak 

Sedang 

Rusak 

Berat 

1 Ruang Kelas 9    9 

2 Ruang Bermain 3    3 

3 Ruang Guru      

4 Ruang TU 1    1 

5 Tempat Ibadah      

6 Jamban 4 2   6 

7 Gudang  2   2 

8 Sarana Bermain 3    3 

9 Alat Peraga 9    9 

10 Alat Permainan 18 2   20 

11 Komputer 17  3  20 

12 LCD/In Focus 1    1 

13 Laptop 1    1 

14 Printer 2 1   3 

 

6. DATA SISWA 3 TAHUN TERAKHIR 

 

Tahun Ajaran 

Kelas A Kelas B Jumlah A – B 

Jml 

Siswa 

Jml 

Rombel 

Jml 

Siswa 

Jml 

Rombel 

Jml 

Siswa 

Jml 

Rombel 

2015/2016 75 4 63 3 138 7 

2016/2017 60 3 78 4 138 7 

2017/2018 60 3 78 4 138 7 
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B. Deskripsi Hasil Penelitian 

Bagaimana peran pendidikan di Raudhatul Athfal (RA) Mumtaza 

Islamic School dalam meningkatkan kecerdasan spiritual? Hasil dari 

rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut: Data-data yang diperoleh 

yaitu dari pengamatan langsung peneliti di Raudhatul  Athfal (RA) 

Mumtaza Islamic School Tangerang Selatan, kemudian wawancara dengan 

kepala sekolah, WAKA kurikulum dan guru wali kelas serta dokumen yang 

dibutuhkan peneliti untuk melengkapi jawaban rumusan masalah.  

Pada tanggal 15 Agustus 2018 peneliti melakukan wawancara 

dengan kepala sekolah terkait pengertian kecerdasan spirtual. Berikut 

pemaparan beliau.  

“Menurut beliau, kecerdasan spiritual itu menjadi fundamental yang 

memang harus diberikan kepada anak terutama pada anak usia dini 

meskipun banyak kecerdasan yang mereka punya, namun yang 

paling utama yaitu kecerdasan spiritual. Ketika seseorang 

mempunyai kecerdasan, sebaik apapun kecerdasan itu  jika tidak 

memiliki kecerdasan spiritual maka besar kemungkinan orang itu 

tidak akan bisa menjadi apa-apa, tapi kalau seseorang cerdas dalam 

spiritualnya maka ia bisa menjadi apapun di masa depannya.”
2
 

Berikut analisis peneliti dari mereduksi data. Dari pemaparan di 

atas, dapat diketahui bahwa kecerdasan spiritual itu adalah fundamental 

yang harus diberikan dan dimiliki oleh setiap anak. Begitu anak-anak 

mendapatkan dasar-dasar keagamaan yang kuat dari kecil maka semua akan 

tertanam, begitu sudah tertanam kemudian diaplikasikan pada 

kesehariannya kemudian ketika naik ke level selanjutnya anak-anak sudah 

terbiasa seperti contoh shalat lima waktu dengan tepat, mengetahui rukun 

                                                           
2
Wawancara dengan Kepala Sekolah RA Mumtaza Islamic School, Pungki Nahyu 

Widyawati, Ciputat, 15 Agustus 2018. 
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iman, rukun Islam dan karakter-karakter keIslaman yang ditanamkan pada 

usia dini harapannya tetap tertanam dengan baik. 

Dari analisis dan observasi di atas yang dilakukan oleh peneliti, 

maka dapat disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual itu merupakan dasar 

pokok yang harus diberikan kepada anak terutama pada usia dini atau pra 

sekolah, karena kecerdasan spiritual itu merupakan suatu landasan untuk 

memfungsikan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Cerdas 

itu berarti sempurnanya cara berpikir seseorang dan spiritual itu luas atau 

dalam. Jadi, kecerdasasan spiritual adalah sebuah keamampuan  manusia 

untuk melakukan sesuatu dengan sadar sesuai dengan nilai-nilai kebaikan 

yang telah ditetapkan Allah swt sehingga dapat memaknai arti kehidupan 

dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kecerdasan sendiri merupakan salah 

satu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada manusia dan 

menjadikannya sebagai salah satu kelebihan untuk manusia dibandingkan 

dengan makhluk-makhluk lainnya, sehingga dengan kecerdasan itulah 

manusia dapat terus-menerus mempertahankan dan mengembangkan 

kualitas hidupnya terutama dengan kecerdasan spiritualnya.  

Pada tanggal 14 Agustus 2018 peneliti melakukan wawancara 

dengan guru wali kelas yang juga menjabat sebagai WAKA kurikulum 

terkait tentang bagaimana peran sekolah di Raudhatul  Athfal (RA) 

Mumtaza Islamic School dalam meningkatkan kecerdasan spiritual ini. 

Berikut pemaparan beliau. 

”Kecerdasan spiritual anak itu sebenarnya bisa diasah dan 

pembiasaan itu sangat meningkatkan kecerdasan spiritual terhadap 

siswa terutama contoh dari guru yang merupakan model bagi siswa. 

Apabila guru memberikan contoh kecerdasan spiritual seperti ketika 

anak-anak datang kita biasakan untuk mengucapkan salam, 

menghormati yang lebih tua, kemudian tahfidz di kelas yang masih 

dengan pembiasaan islamic dan semua diasah melalui pembiasaan 

tersebut insyaAllah kecerdasan spiritual anak bisa meningkat dan 
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semakin bagus. Karena ada siswa yang kelihatannya tidak 

memperhatikan namun ketika sedang sibuk sendiri mengerjakan 

yang lain, siswa tersebut sambil melafalkan shalawat atau hafalan-

hafalan surah pendek dan itu dilakukannya secara tidak sadar karena 

pembiasaan-pembiasaan yang diterapkan pada kehidupan sehari-

harinya. Dan pembiasaan itu juga harus di support dari orang tua, 

jadi kecerdasan spiritual anak itu bisa berkembang dari dua arah 

yaitu lingkungan sekolah dan orang tuanya.”
3
 

 

Berikut analisis peneliti dari mereduksi data. Dari pemaparan di 

atas, dapat diketahui bahwa kecerdasan spiritual siswa itu bisa diasah salah 

satunya dengan pembiasaan anak terhadap kesehariannya sehingga 

kecerdasan spiritual itu bisa meningkat atau berkembang dengan baik. 

Pembiasaan ini pun harus dimulai dari gurunya sendiri, karena guru 

merupakan suatu contoh bagi siswa-siswa. Guru tidak boleh langsung 

merasa puas terhadap peningkatan yang terjadi pada diri siswa terkait 

kecerdasan spiritual. Dalam meningkatkan kecerdasan spiritual anak, ada 

beberapa program unggulan di RA Mumtaza Islamic School yang juga 

berpengaruh terhadap kecerdasan spiritual anak, seperti program tahfidz, 

percakapan pendek dengan menggunakan bahasa Inggris yang didukung 

dengan beberapa buku untuk pembelajaran anak dalam berbahasa Inggris. 

Kecerdasan spiritual anak itu bisa berkembang dengan baik dengan adanya 

peran guru dan orang tua, orang tua harus tahu tentang kecerdasan spiritual 

anaknya. Di RA Mumtaza Islamic School mempunyai buku penilaian anak 

harian kemudian akan diberikan kepada orang tua, jika ada sesuatu yang 

kurang dipahami oleh orang tua bisa bertanya kepada gurunya melalui via 

chattatau secara face to face namun saat berada di luar jam pelajaran. 

Begitu juga dengan wawancara tehadap kepala sekolah terkait 

kondisi kecerdasan spiritual di RA Mumtaza Islamic School: 

                                                           
3
Wawancara dengan wali kelas sekaligus WAKA kurikulum RA Mumtaza Islamic 

School Tangsel, Eva Fauziah, 14 Agustus 2018. 
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“Pada saat ini, yang saya lihat seiring berjalannya waktu 

pembiasaan-pembiasaan yang diberikan guru kepada siswa berjalan 

dengan baik meski adanya beberapa hambatan. Karena selain 

menilai dari keseharian di sekolah, guru-guru juga memperoleh 

masukan dari beberapa orang tua siswa tentang apa yang anak 

lakukan di rumah. Contohnya seperti anak yang mengingatkan 

orang tuanya untuk shalat, membayar zakat, bershalawat setiap saat 

sambil melakukan hal-hal kecil di rumah. Namun, guru tidak boleh 

langsung berpuas diri. Tetap saya mengingatkan guru-guru yang 

lain untuk terus meningkatkan pembelajaran anak agar tidak boring 

terutama terhadap pembelajaran keagamaan.”
4
 

Berikut analisis peneliti dari mereduksi data. Dari pemaparan di 

atas, dapat diketahui bahwa seiring dengan perkembangan zaman dan 

teknologi yang semakin maju banyak perubahan hal-hal di luar sekolah 

yang harus diantisipasi. Meskipun respon yang terjadi pada anak memang 

positif tapi guru tidak boleh berpuas diri melainkan lebih memperbaiki diri 

dan mencari sesuatu yang baru dalam memodifikasi metode penyampaian 

terhadap pembelajaran anak supaya anak-anak tetap melakukan pembiasaan 

itu dan tidak mudah bosan atau jenuh dalam menerima materi terutama 

tentang keagamaan. 

Selanjutnya tentang cara mengetahui kecerdasan spiritual pada 

siswa dan penilaian khusus terkait tentang kecerdasan spiritual siswa di RA 

Mumtaza Islamic School. Dilihat dari kesehariannya, dari pembiasaan yang 

telah diajarkan oleh gurunya di sekolah, apakah sudah bisa 

mengaplikasikan atau belum. Ketika kecerdasan spiritual anak itu baik 

maka kecerdasan emosionalnya pun baik, seperti rasa takut ketika 

mengganggu temannya karena merasa ada Allah yang selalu melihat, takut 

untuk meninggalkan shalat meskipun sekarang masih diingatkan dengan 

kata-kata tidak dapat pahala, jauh dari syurganya Allah dan sebagainya. 

                                                           
4
Wawancara dengan Kepala Sekolah RA Mumtaza Islamic School, Pungki Nahyu 

Widyawati, Ciputat, 15 Agustus 2018. 
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Kemudian untuk peningkatan kecerdasan spiritual itu sendiri, guru sering 

mengingatkan tentang pembiasaan sehari-harinya dan sekolah sering 

mengadakan lomba-lomba atau school competition baik antar level di RA 

Mumtaza Islamic School ataupun mengikuti lomba antar Islamic School. 

Karena dengan lomba-lomba inilah pihak sekolah tahu sejauh mana 

kecerdasan spiritual pada siswa. 

Dari analisis dan observasi di atas yang dilakukan oleh peneliti, 

memang ada anak yang terkadang asik dengan dunianya sendiri namun 

tetap melantunkan shalawat-shalawat atau kalimat thayyibah seperti asmaul 

husna. Beberapa anak mungkin terlihat tidak memperhatikan ketika guru 

menerangkan namun ketika ditanya mengenai apa yang guru jelaskan anak 

tersebut bisa menjawabnya.  

Maka, dapat disimpulkan bahwa lingkungan sekolah merupakan 

lingkungan yang memiliki peranan penting dalam membangun kemampuan 

siswa agar dapat menghasilkan pribadi-pribadi yang berkualitas terutama 

peran guru sebagai contoh dan model bagi siswa. Dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual siswa itu bisa diasah melalui pembiasaan yang 

dilakukan guru pada keseharian siswa kemudian diaplikasikan oleh siswa 

di luar jiwa sadarnya karena mengingat anak merupakan suatu kertas putih 

yang bersih tanpa coretan tinta yang harus diisi dengan tinta-tinta kebaikan 

sperti penanaman keagamaan sejak dini. Dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual pada anak di RA Mumtaza Islamic School dilakukan dengan 

pembiasaan-pembiasaan keagamaan pada kesehariannya seperti berdoa 

sebelum atau sesudah melakukan sesuatu, melaksanakan shalat, program 

tahfidz. Pembiasaan itu bisa berjalan baik dengan adanya dukungan dari 

pihak sekolah dan juga lingkungan keluarga salah satunya dengan adanya 

komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua siswa. Karena siswa 
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tidak selalu berada dalam jangkauan guru, maka orang tua pun berperan 

penting dalam pembiasaan keagamaan sehingga dapat membantu 

meningkatkan kecerdasan spiritual anak secara baik.  

Dalam hal ini, peneliti pun menanyakan terkait faktor pendukung 

dan penghambat kecerdasan spiritual terhadap siswa di RA Mumtaza 

Islamic School serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan 

tersebut. 

“Faktor pendukung kecerdasan spiritual siswa yaitu ketika 

lingkungan sekolah, keluarga atau teman bisa saling mendukung 

satu sama lain. Ketika lingkungan-lingkungan tersebut tidak saling 

mendukung maka itu bisa menjadi faktor penghambat dari 

kecerdasan spiritual itu sendiri. Seperti contohnya tahfidz, 

terkadang anak merasa bosan atau jenuh ketika menghafal maka 

program tersebut dibuat semenarik mungkin dengan metode yang 

berbeda-beda sehingga anak menjadi tertarik terutama ketika 

melihat teman sekitarnya yang bersemangat. Kemudian tidak hanya 

diingatkan ketika di sekolah melainkan di rumah juga oleh orang 

tuanya.”
5
 

 

Berikut analisis peneliti dari mereduksi data. Dari pemaparan di 

atas, dapat diketahui bahwa bukan hanya sekolah yang berperan penting 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa, melainkan adanya 

dukungan dari pihak keluarga dan lingkungan sekitarnya. Jika pihak 

sekolah sudah memberikan arahan untuk pembiasaan pada siswa, dukungan 

dari pihak keluarga untuk selalu membimbing dan mengingatkan anak 

dalam melakukan pembiasan itu pun sangat berperan penting dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual pada anak dan anak bisa 

mengembangkan bagian-bagian kecerdasan dari dirinya secara optimal. 

Terkait kontribusi yang sekolah lakukan dalam meningkatkan kecerdasan 

                                                           
5
Wawancara dengan wali kelas RA Mumtaza Islamic School Tangsel, Dwi Hartati, 

14 Agustus 2018. 
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spiritual pada siswa dengan adanya sarana dan prasarana yang disiapkan 

pihak sekolah seperti musholla dan aula, ada metode yanbu’a untuk baca 

tulis Al-Qur`an, sera memasukkan kurikulum keIslaman kepada kurikulum 

pembelajarannya yang tidak boleh dihilangkan dan pengembangan media 

pembelajaran keIslaman pun selalu di upgrade seperti materi-materi, CD, 

buku-buku cerita tentang Islam yang menarik untuk anak setiap tahunnya. 

Selain itu, guru mengingatkan kepada orang tua terkait materi yang 

disampaikan di sekolah melalui PTM (parents teacher meeting) untuk bisa 

mendukung kegiatan sekolah supaya meningkatnya kecerdasan spiritual, 

seperti diingatkan untuk melaksanakan shalat dan secara tidak langsung 

orang tua pun harus mencontohkannya kepada sang anak.  

Dari analisis dan observasi di atas yang dilakukan oleh peneliti, 

maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung kecerdasan spiritual anak 

yaitu sarana dan prasarana yang didukung sekolah untuk menunjang 

kecerdasan spiritual anak, contoh dari guru dan lingkungan sekolah, serta 

lingkungan keluarga atau orang tua. Terkait faktor penghambatnya yaitu 

tentang pengaruh pola asuh dari orang tua, karena terkadang apa yang 

diajarkan di sekolah tidak teraplikasikan ketika anak berada di rumah 

sehingga pembiasaan keagamaan menjadi tidak efektif terutama dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual siswa. Usaha yang dilakukan sekolah 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa melalui program unggulan 

tentang keagamaan seperti pelaksanaan shalat dan tahfidz itu pun sangat 

membantu. Namun, bukan hanya guru di sekolah yang menanamkan 

pembiasaan-pembiasaan keagamaan tersebut melainkan peran orang tua 

dalam membimbing anak pun diperlukan agar kecerdasan spiritual anak 

bisa meningkat dengan baik. 
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Terkait kriteria anak untuk bisa masuk di RA Mumtaza Islamic 

School, penulis mewawancarai WAKA Kurikulum, berikut pemaparan 

beliau: 

“Tidak ada kriteria khusus, semua anak bisa masuk disini. Anak 

berkubutuhan khusus pun bisa diterima dengan bantuan guru 

shadow untuk anak tersebut. Diawal masuk buasanya siswa di 

observasi dari psikologinya agar pihak sekolah tau mana anak 

berkekurangan yang butuh shadow dan mana anak yang meskipun 

kekurangan tapi bisa mengikuti pembelajaran meski tanpa shadow. 

Namun kita tetap tidak membedakan setiap anak entah anak itu 

kekurangan secara fisik atau lainnya. Hanya batasan usia yang 

menjadi kriteria, dan  kriteria usia untuk siswa di RA Mumtaza 

Islamic Schoo yaitu 4-6 tahun. Terkadang ada orang tua yang 

memaksakan anaknya untuk bisa masuk di RA Mumtaza dan bisa 

diterima di sekolah namun dengan usulan bahwa anak nanti akan 

mengulang kelas sampai usianya cukup untuk naik ke level 

selajutnya, jika orang tua tidak setuju maka pihak sekolah tidak bisa 

menerima dan menyarankan untuk mencari sekolah lain.”
6
 

 

Berikut analisis peneliti dari mereduksi data. Dari pemaparan di 

atas, dapat diketahui bahwa tidak ada kriteria untuk anak bisa masuk di RA 

Mumtaza Islamic School. Semua anak bisa diterima meskipun anak itu 

berkebutuhan khusus. Ketika ada anak yang kekurangan ada terapidan 

dalam pembelajaran pun dibantu dengan guru shadow, untuk anak yang 

mungkin terlalu aktif atau butuh bantuan akan disediakan tes psikologi oleh 

pihak sekolah. Semua anak tetap dianggap sama, tidak dibeda-bedakan. 

Namun, ada kriteria usia untuk masuk dalam tingkatan pendidikan di RA 

Mumtaza Islamic School ini yaitu usia 4-6 tahun. Ketika usia belum 

mencukupi, maka anak tersebut tidak bisa diterima kecuali sesuai dengan 

tingakatan usianya atau diterima namun dengan usulan syarat pengulangan 

kelas dan dilanjutkan ketika usianya sudah cukup untuk naik pada level 

                                                           
6
Wawancara dengan wali kelas sekaligus WAKA kurikulum RA Mumtaza Islamic 

School Tangsel, Eva Fauziah, 14 Agustus 2018. 
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selanjutnya. Karena, dikhawatirkan anak tidak bisa menerima beban yang 

terlalu berat terkait usianya yang masih muda sehingga anak menjadi down. 

Dari hasil penelitian dan observasi peneliti, dapat disimpulkan 

bahwa untuk bisa masuk di RA Mumtaza Islamic School ini tidak ada 

kriteria khusus, hanya batasan usia saja yang menjadi kriteria. Karena usia 

sangat mempengaruhi dalam pendidikan anak dan sekolah 

mengkhawatirkan ketika anak masuk ke jenjang pendidikan namun tidak 

sesuai dengan tingkatan usianya atau usianya yang belum mencukupi, anak 

akan mudah merasa drop dan sosial emosinya pun belum bisa terkontrol 

dengan baik, meskipun mungkin diawal anak merasa sanggup namun 

ketika levelnya semakin meningkat anak bisa saja menjadi menurun karena 

merasa kesulitan dengan apa yang dihadapinya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari keseluruhan pemaparan dan pembahasan yang 

diuraikan serta analisis terhadap data yang ditemukan dan 

temuan di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

Sekolah merupakan lingkungan yang memiliki peranan 

penting dalam membangun kemampuan siswa agar dapat 

menghasilkan pribadi-pribadi yang berkualitas terutama peran 

guru sebagai contoh dan model bagi siswa. Dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual siswa itu bisa diasah 

melalui pembiasaan yang dilakukan guru pada keseharian 

siswa kemudian diaplikasikan oleh siswa di luar jiwa 

sadarnya.  

Dalam meningkatkan kecerdasan spiritual pada anak 

di RA Mumtaza Islamic School dilakukan dengan 

pembiasaan-pembiasaan keagamaan pada keseharian siswa 

seperti berdoa sebelum atau sesudah melakukan sesuatu, 

melaksanakan shalat, program tahfidz. Pembiasaan itu bisa 

berjalan baik dengan adanya dukungan dari pihak sekolah dan 

juga lingkungan keluarga salah satunya dengan adanya 

komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua siswa. 

Karena siswa tidak selalu berada dalam jangkauan guru, maka 

orang tua pun berperan penting dalam pembiasaan keagamaan 

sehingga dapat membantu meningkatkan kecerdasan spiritual 

anak secara baik.  
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B. Saran  

1. Disarankan kepada pihak sekolah untuk melengkapi 

sarana dan prasarana di sekolah agar dapat menunjang 

kegiatan belajar mengajar di sekolah terlebih dalam sarana 

dan prasarana yang menunjang kecerdasan spiritual pada 

siswa. 

2. Disarankan kepada pihak keluarga untuk mendukung 

program-program dan pembiasaan sekolah terutama 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual pada anak. 
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Instrumen Wawancara 

dengan Kepala Sekolah RA Mumtaza Islamic School Tangerang Selatan 

 

Pertanyaan: Bagaimana sejarah berdirinya RA Mumtaza Islamic School 

Tangerang Selatan? 

Jawaban: RA Mumtaza Islamic School didirikan pada tahun 2009 oleh Yayasan 

Nawa Dinamika Sejahtera. Awal berdirinya RA Mumtaza Islamic School dimulai 

dari usulan beberapa pendiri yang latar belakangnya berbeda-beda. Para pendiri 

merasa belum menemukan pendidikan yang kuat dalam keagamaannya baik secara 

usia pra sekolah maupun usia sekolah, jadi didirikanlah RA Mumtaza Islamic 

School. Para pendiri ini mempunyai background yang berbeda meskipun memang 

beliau-beliau adalah praktisi pendidikan yang memang konsentrasi di bidang 

pendidikan. Meskipun para pendiri mempunyai background yang berbeda-beda 

namun mereka semua sama-sama dari pesantren, maka dari itu beliau-beliau ingin 

mendirikan pendidikan yang kuat dalam pendidikan keagamaan. RA Mumtaza 

Islamic School berada di bawah naungan kementrian agama jadi otomatis 

menggunakan kurikulum dari kementrian agama, namun ditambah dengan tahfidz 

dan cambridge curriculum karena mengusung ide-ide dari pendiri untuk mencetak 

anak-anak menjadi pemimpin masa depan yang dasar agamanya kuat. Tahfidz 

memang sudah ada pada kurikulum kementrian agama tapi di sekolah guru 

mengembangkan lagi seperti hafalan lebih banyak, baca tulis Al-Qur`an serta 

islamic study atau pengenalan-pengenalan tentang dasar-dasar agama Islam dan 

selain itu guru juga mengkombinasikan dengan rutinitas keseharian terhadap anak.  

Untuk cambridge curriculum karena di MI nanti akan full bahasa Inggris maka 

sekolah menyediakan buku-buku dengan referensi dari Singapore. Jadi anak-anak 

dibiasakan untuk mengenal curriculum cambridge namun di RA guru lebih kepada 

supporting curriculum cambridge itu sendiri supaya nanti anak sudah mengenal 

curriculum cambridge. 

  



Pertanyaan: Apa visi, misi dan tujuan RA Mumtaza Islamic School Tangerang 

Selatan? 

Jawaban: Visi : The home of future leaders with islamic values  

Misi: Adanya dukungan sarana dan prasarana serta metode 

pembelajaran.  

Tujuan: Ingin mendirikan sekolah yang kualitas dan konten dengan 

basic agama Islam yang kuat. 

Pertanyaan: Bagaimana sarana dan prasarana RA Mumtaza Islamic School 

Tangerang Selatan? 

Jawaban: Alhamdulillah kalau sarana dan prasarana itu memang sambil berjalan, 

dan dari awal memang ada beberapa sarana dan prasarana yang mendukung 

tercapainya visi tersebut. Dari utama karena dengan luas tanah yang tidak terlalu 

besar, diawal pihak sekolah ingin membuat sekolah dengan tema green school. 

Tapi ketika tahun pertama berjalan, orang tua dan siswa ternyata tidak terbiasa 

dengan green school karena lingkungan yang tidak memungkinkan. Dan akhirnya 

dirubah konsepnya menjadi kelas klasikal yang difasilitasi oleh AC, beberapa 

fasilitas lain seperti lab komputer, perpustakaan, play ground in door dan out door, 

musholla, alat drum band. Selebihnya sarana dan prasarana dilengkapi seiring 

berjalannya waktu.  

Pertanyaan: Kurikulum apa yang digunakan oleh RA Mumtaza Islamic School 

Tangerang Selatan? 

Jawaban: kalau kita kan RA ya dan ada di bawah naungan departemen agama, 

karena kita mengusung ide-ide dari para pendiri untuk mencetak generasi-generasi 

islami jadi kita ada kurikulum tambahan yaitu upporting curriculum cambridge dan 

tahfiz. 

Pertanyaan: Berapa jumlah tenaga kependidikan di RA Mumtaza Islamic School 

Tangerang Selatan? 

Jawaban: Total ada 17 guru kelas, ditambah 3 guru spesialis (guru tahfiz), ada 

saya sebagai kepala sekolah dan guru intrakulikuler (colouring, dancing dan 

drumband), 1 administrasi keuangan dan 1 tata usaha. 



Pertanyaan: Bagaimana program unggulan di RA Mumtaza Islamic School 

Tangerang Selatan? 

Jawaban: Program unggulannya yaitu tahfiz.  

Pertanyaan: Apa saja prestasi yang sudah diraih RA Mumtaza Islamic School 

Tangerang Selatan? 

Jawaban: Alhamdulillah ada beberapa prestasi untuk murid. Setiap tahun ada 

lomba seperti porseni tingkat anak-anak TK. Dan tahun terakhir kita mendapatkan 

9 kejuaraan dan 2 kejuaraan yang double, jadi total dapat 10 piala. Perlombaan 

yang diikuti seperti dancing, colouring, pembacaan kalimat thayyibah, tahfiz, lari 

bendera. Dan untuk guru pun ada yang mendapat prestasi di tahun 2017-2018 

mendapat kejuaraan guru berprestasi tingkat nasional juara 1, dan saya sebagai 

kepala sekolah berprestasi juga mendapatkan juara 1.  

Pertanyaan: Sudah berapa lama bapak/ibu menjabat sebagai kepala sekolah? 

Jawaban: 2010 saya masuk menjadi guru  dan saya diangkat menjadi wakil kepala 

sekolah, kemudian di tahun 2011 saya diangkat menjadi kepala sekolah dalam 

periode 3 tahun kemudian dilanjutkan lagi 4 tahun periode. Saya sudah menjabat 

selama 7 tahun dan 4 tahun kedepan saya pun dipercayakan menjadi kepala sekolah 

lagi.  

Pertanyaan: Terkait kecerdasan spiritual, bagaimana pendapat ibu tentang 

kecerdasan spiritual itu? 

Jawaban: Kecerdasan spiritual menurut saya pribadi merupakan pendidikan 

fundamental yang harus diberikan kepada anak sejak usia dini karena meskipun 

banyak kecerdasan yang mereka punya yang paling utama yaitu kecerdasan 

spiritual. Kalau mereka cerdas dibidang apapun tapi tidak mempunyai kecerdasan 

spiritual, bisa jadi mereka tidak akan menjadi apa-apa. Namun jika mereka cerdas 

di spiritualnya, tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi apapun. Jadi 

kecerdasan spiritual itu sangatlah penting terutama pada anak usia dini. 

Pertanyaan: Bagaimana kondisi kecerdasan spiritual siswa di RA Mumtaza 

Islamic School Tangerang Selatan? 

Jawaban: Untuk saat ini baik, namun kita sebagai guru tidak boleh cepat merasa 

berpuas diri. Tetap saya mengingatkan guru-guru yang lain untuk memodif metode 



penyampaiannya supaya anak-anak tidak merasa bosan dengan materi terutama 

tentang keagamaan yang disampaikan oleh gurunya.  

Pertanyaan: Kontribusi apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual siswa? 

Jawaban: Kita masukkan kurikulum tentang keagamaan dan tidak boleh 

dihilangkan, serta pengembangan media pembelajaran keagamaan yang selalu di 

update seperti buku-buku menarik tentang keagamaan.  

Pertanyaan: Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat tertanamnya 

kecerdasan spiritual pada siswa? 

Jawaban: Faktor yang mendukung itu seperti sarana dan prasarana yang ada di 

sekolah, faktor dari guru dan juga orang tua. Faktor yang menghambat seperti pola 

asuh yang diberikn orang tua.kadang apa yang disampaikan di sekolah tidak 

teraplikasikan di rumah dan bisa jadi orang di rumah lalai dalam memberi contoh 

kepada anak. Otomatis apa yang diajarkan di sekolah menjadi terhambat. 

 

  



Instrumen Wawancara 

dengan Wali Kelas RA Mumtaza Islamic School Tangerang Selatan 

 

Pertanyaan: Sudah berapa lama ibu mengajar di RA Mumtaza Islamic School 

Tangerang Selatan? 

Jawaban: Mengajar di RA sejak tahun 2010, di tahun 2016 sempat keluar karena 

harus ikut suami pindah keluar kota dan baru mulai lagi di tahun 2018 ini pada 

semester ini. 

Pertanyaan: Berhubungan dengan kecerdasan spiritual, apa pendapat ibu tentang 

pengertian kecerdasan spiritual itu sendiri? 

Jawaban: Kecerdasan spiritual itu adalah kecerdasan yang dimiliki oleh setiap anak 

yang harus diamalkan setiap hari seperti membaca doa sebelum dan sesudah 

melakukan sesuatu, tau kapan harus mengucapkan salam, membaca basmallah dan 

sebagainya. 

Pertanyaan: Bagaimana cara ibu mengetahui kecerdasan spiritual pada siswa? 

Jawaban: Dilihat dari kehidupan sehari-hari, ketika anak-anak bisa mengaplikasikan 

dari apa yang sudah guru ajarkan. Seperti salaman kepada guru tanpa harus 

diingatkan. 

Pertanyaan: Apakah ada penilaian khusus terkait kecerdasan spiritual terhadap 

siswa tersebut? 

Jawaban: Biasanya ada, karena siswa yang kecerdasan spiritualnya bagus maka 

kecerdasan emosionalnya pun bagus. Siswa akan takut menyakiti temannya, takut 

untuk meninggalkan shalat, melakukan sesuatu yang Allah larang meskipun masih 

dengan pengertian bahwa jika meninggalkan perintah Allah maka tidak mendapat 

pahala atau tidak akan masuk syurga.  

Pertanyaan: Bagaimana pelaksanaan penanaman dan peningkatan kecerdasan 

spiritual terhadap siswa terkait dengan program unggulan di RA Mumtaza Islamic 

School Tangerang Selatan? 

Jawaban: Penanamannya pada kehidupan sehari-hari. Terkait peningkatan 

kecerdasan spiritual seperti lomba-lomba antar sekolah TK Islam, antar level atau 

antar kelas.  



Pertanyaan: Bagaimana metode dalam meningkatkan kecerdasan spiritual RA 

Mumtaza Islamic School Tangerang Selatan? 

Jawaban: Lebih sering untuk diingatkan tentang keagamaan setiap harinya dan 

pembiasaan-pembiasaan lainnya. 

Pertanyaan: Apakah program unggulan efektif dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual siswa? 

Jawaban: Efektif sekali. Dan ini pun kalau kehidupan sehari-harinya mendukung 

seperti lingkungan keluarganya. 

Pertanyaan: Terkait program unggulan, apa saja faktor yang mendukung dan 

menghambat kecerdasan spiritual terhadap siswa? 

Jawaban: Jika di rumah dan di sekolah tidak saling mendukung maka bisa 

menghambat kecerdasan spiirtual itu sendiri dan begitupun sebaliknya. 

Pertanyaan: Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan terhadap 

kecerdasan spiritual siswa tersebut? 

Jawaban: Hambatannya biasa terjadi pada hafalan. Namun guru mengupayakan agar 

anak tidak merasa jenuh dengan metode pembelajaran yang disampaikan gurunya. 

  



Instrumen Wawancara 

dengan Waka Kurikulum RA Mumtaza Islamic School Tangerang Selatan 

 

Pertanyaan: Sudah berapa lama ibu menjabat sebagai Waka Kurikulum di RA 

Mumtaza Islamic School Tangerang Selatan? 

Jawaban: Sejak tahun 2013 menjadi WAKA Kurikulum sampai sekarang, dan 

Pertanyaan: Kurikulum apa yang digunakan di RA Mumtaza Islamic School 

Tangerang Selatan? 

Jawaban: kurikulum yang dipakai yaitu multiple intelegent tapi kita support 

untuk cambridge curriculum. Jadi kemampuan anak kita asah dan selain itu kita 

juga ada program tahfiz.  

Pertanyaan: Bagaimana menurut tentang kecerdasan spiritual? 

Jawaban: Kecerdasan spiritual anak itu bisa diasah dengan pembiasaan, dan 

pembiasaan sangat meningkatkan kecerdasan spiritual, kemudian contoh dari guru 

juga sangat mempengaruhi. Apabila guru memberikan contoh tentang spiritual 

seperti pengucapan salam, pembiasaan islamic. Semuanya kita asah agar spiritual 

anak menjadi meningkat dan berkembang.  

Pertanyaan: Usaha apa saja yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual anak? 

Jawaban: Pembiasaan yang paling utama, seperti megerjakan shalat. Tapi 

memang untuk praktek kita mengadakan seminggu sekali karena keterbatasan 

waktu, namun guru selalu mengingatkan untuk anak selalu mengerjakan shalat 

setiap waktu meskipun tidak di lingkungan sekolah. Jadi semua yang diajarkan di 

sekolah tidak luput dari dukungan keluarga. 

Pertanyaan: Seberapa besar pengaruh program unggulan di RA Mumtaza Islamic 

School Tangerang Selatan dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa? 

Jawaban: Pengaruhnya sangat besar terutama anak-anak baru. Biasanya anak 

yang awal baru masuk itu sampai ke rumah terutama untuk tahfiz. Sampai ada 

anak yang membaca hafalan di dalam kamar mandi, kemudian di sekolah guru 

mengingatkan bahwa membaca al-qur`an tidak boleh di dalam kamar mandi.  



Pertanyaan: Apakah ada kriteria bagi siswa untuk bisa diterima di RA Mumtaza 

Islamic School Tangerang Selatan? 

Jawaban: Tidak ada kriteria khusus untuk anak bisa masuk disini, mau anak 

berkebutuhan khusus pun kita terima dengan bantuan belajar guru shadow. 

Meskipun anak kekurangan secara fisik kita bisa terima lalu mereka di terapi dan 

tetap tidak dibedakan dengan anak-anak lain. Yang penting usia mencukupi. 

Batasan usia yaitu 4-6 tahun. Jika keluar dari RA Mumtaza kurang dari 6 tahun 

ditakutkan anak terbebani dengan pembelajaran yang akan dihadapinya 

selanjutnya. Dan ada 2 guru yang selalu stand bye di kelas, tidak boleh kemana-

mana selama jam pelajaran berlangsung kecuali ada sesuatu yang mendesak. 


