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ABSTRAK 

 

Nama Mia Fauziyah, Judul Skripsi “Peranan Guru PAI dalam 

Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Siswa (Studi Kasus di SMP Cita 

Mulia Pamulang)”. Program Studi Pendidikan Agama Islam, tahun 

2018. 

Guru PAI di sekolah yang terkait langsung dengan pelaksanaan pendidikan 

Islam dituntut untuk mampu menjawab dan mengantisipasi berbagai 

tantangan pendidikan agama Islam sekaligus memiliki peranan penting 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa. Oleh karena itu penting 

adanya peranan guru, khususnya guru PAI dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual siswa. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana peranan guru PAI dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa 

di SMP Cita Mulia Pamulang. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini 

yaitu bagaimana peranan guru PAI dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

siswa? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode 

deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peranan guru PAI 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa di SMP Cita Mulia 

Pamulang adalah 1) guru sebagai demonstrator, 2) guru sebagai motivator, 3) 

guru sebagai fasilitator, 4) guru sebagai evaluator.  

Kata kunci: Peranan Guru PAI, Kecerdasan Spiritual 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam mengajarkan bahwa setiap umat Islam wajib 

mendakwahkan dan menyampaikan ajaran agama Islam kepada orang 

lain. Sebagaimana dipahami dari firman Allah dalam QS. An-Nahl [16]: 

125 sebagai berikut:  

                            

                           

 “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. An-Nahl [16]: 125) 

Dalam Q.S. Al-Syura [42]: 15: 

                      

                      

                         

       

 “Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah 

sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa 

nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang 

diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara 

kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal 

kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara 

kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya-lah 

kembali (kita)" (Q.S. Asy-Syura [42]: 15). 
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Dalam Q.S. Ali Imran [3]: 104, 

                        

                

 “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan mencegah dari 

yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” (Q.S. Ali Imran 

[3]: 104). 

Berdasarkan ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa siapa pun 

dapat menjadi pendidik agama Islam, asalkan dia memiliki pengetahuan 

(kemampuan) lebih; mampu mengimplisitkan nilai relevan (dalam 

pengetahuan), yakni sebagai penganut agama yang patut dicontoh dalam 

agama yang diajarkan, dan bersedia menularkan pengetahuan agama 

serta nilainya kepada orang lain, namun demikian pendidikan agama 

ternyata tidak hanya menyangkut masalah transformasi ajaran dan 

nilainya kepada pihak lain, tetapi lebih merupakan masalah yang 

kompleks. 

Dalam arti, setiap kegiatan pembelajaran pendidikan agama akan 

berhadapan dengan permasalahan yang kompleks, misalnya masalah 

peserta didik dengan berbagai latar belakangnya, dalam kondisi dan 

situasi apa ajaran itu diberikan, sarana apa yang diperlukan untuk 

mencapai keberhasilan pendidikan agama, bagaimana cara atau 

pendekatan apa yang digunakan alam pembelajarannya, bagaimana 

mengorganisasikan dan mengelola isi pembelajaran agama, hasil apa 

yang diharapkan dari kegiatan pendidikan agama, dan seberapa jauh 

tingkat efektivitas, efisisensinya, serta usaha-usaha apa yang 
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dilaksanakan untuk menimbulkan daya tarik bagi peserta didik, demikian 

seterusnya.1 

Pendidikan agama dikelompokkan kepada pendidikan yang wajib 

diberikan kepada seluruh peserta didik sesuai dengan agama yang 

dianutnya. Pendidikan agama itu tentunya dilaksanakan untuk mencapai 

terwujudnya tujuan pendidikan nasional pada aspek beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia (Bab II, 

Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003). Lebih dipertegas lagi kedudukan 

pendidikan agama pada Bab V, Pasal 12 (1) UU No. 20 Tahun 2003 

mengenai hak peserta didik. Setiap peserta didik pada setiap satuan 

pendidikan berhak: a. Mendapat pendidikan agama yang sesuai dengan 

agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang segama.2 

Tantangan dunia pendidikan pada umumnya bukanlah 

permasalahan yang berdiri sendiri, melainkan terkait baik secara 

langsung maupun tidak langsung, dengan perkembangan iptek dan aspek 

kehidupan yang lain, baik ekonomi, politik maupun sosial budaya. 

Berbagai tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan pada umumnya 

juga harus dihadapi oleh pendidikan agama sebagai bagian dari proses 

pendidikan bangsa. Tantangan pendidikan agama Islam yang begitu 

kompleks pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua macam, 

yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal dari pendidikan agama 

Islam.  

Tantangan internal menyangkut sisi pendidikan agama sebagai 

program pendidikan, baik dari segi orientasi pendidikan agama Islam 

yang kurang tepat, sempitnya pemahaman tehadap esensi ajaran agama 

                                                           
1 Muhaimin, dkk, Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2012), h. 93 
2 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di 

Indonesia, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), h. 74 
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Islam, perancangan dan penyusunan materi yang kurang tepat, maupun 

metodologi dan evaluasinya, serta pelaksanaan dan penyelenggaraan 

pendidikan agama Islam itu sendiri yang sebagiannya masih bersikap 

eksklusif dan belum mampu berinteraksi dan bersinkronisasi dengan 

yang lainnya. Sedangkan tantangan eksternal berupa berbagai kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada munculnya 

scientific critism terhadap penjelasan ajaran agama yang bersifat 

konservatif, tradisional, tekstual, dan skriptualistik; era globalisasi di 

bidang informasi serta perubahan sosial ekonomi dan budaya dengan 

segala dampaknya; dan kemajemukan masyarakat beragama yang masih 

belum siap untuk berbeda paham dan justru bersikap apologis, fanatik, 

absolutis, serta truth claim yang dibungkus dalam simpul-simpul 

interest, baik interes pribadi maupun yang bersifat politis maupun 

sosiologis.3 

Pendidikan Islam harus menjadi kekuatan (power) yang ampuh 

untuk menghadapi wacana kehidupan yang lebih krusial. Ketika 

globalisasi menjadi bagian dari kehidupan manusia, persoalan-persoalan 

baru muncul dengan aneka ragam bentuknya. Tantangan semacam itu 

harus direspon secara apresiatif agar pendidikan tidak dikatakan sebagai 

out of date (ketinggalan zaman). Refleksi pemikiran dan rumusan 

pendidikan Islam harus bernafaskan kekinian (up to date).4 

Eksistensi pendidik merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan 

suatu proses pendidikan anak. Bahkan dapat dikatakan bahwa pada satu 

sisi, pendidik mempunyai jasa lebih dibandingkan kedua orang tuanya. 

Lantaran kedua orang tua menyelamatkan anaknya dari sengatan api 

neraka dunia. Sedangkan pendidik menyelamatkannya dari sengatan api 

                                                           
3 Muhaimin, dkk, Paradigma Pendidikan Islam, h. 92 
4 Sukring, Pendidik dan Peserta Didik dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2013), Cet. ke-1, h. 5 
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neraka di akhirat. Jadi pendidik mempunyai kedudukan yang paling 

tinggi dalam Islam, sebab pendidik adalah tauladan, panutan, dan contoh 

bagi peserta didik yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, 

pembinaan akhlak mulia, dan meluruskan perilakunya yang buruk.5  

Dalam menghadapi era globalisasi pendidikan mempunyai tugas 

yang tidak ringan selain mempersiapkan peserta didik untuk 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan juga 

diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan dilakukan untuk 

mengantisipasi dampak negatif terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Sistem pendidikan yang dikenal selama ini 

hanya menekankan pada nilai sekolah, yaitu kecerdasan otak saja. 

Peserta didik dituntut belajar mulai sekolah dasar hingga perguruan 

tinggi supaya memperoleh nilai bagus yang dapat dijadikan bekal 

mencari pekerjaan. Kecerdasan IQ ditengarai tidak berjalan seimbang 

dengan kecerdasan lain. Selama ini banyak orang lebih mengutamakan 

kecerdasan otak agar mereka pintar. Indonesia tidak pernah kekurangan 

orang pintar, tetapi Indonesia kekurangan orang cerdas, yakni cerdas 

akhlak, dan cerdas ruhiyahnya.6 

Potensi spiritual manusia merupakan kekuatan pengendali 

serangkaian tindakan instingtif manusia dalam memenuhi kebutuhan 

fisik dan psikisnya. Kekuatan spiritual memerlukan penajaman sehingga 

secara naluri manusia bertindak cerdas dalam menggapai hidup bahagia 

dan bermakna. Potensi ini harus dimulai diasah dan dikembangkan sejak 

anak sebelum masuk sekolah sekalipun. Sehingga kecerdasan ini dapat 

berkembang secara optimal. Kecerdasan spiritual memiliki kekuatan 

                                                           
5 Sukring, Pendidik dan Peserta Didik dalam Perspektif Islam, h. 5 
6 Sukring, Pendidik dan Peserta Didik dalam Perspektif Islam, h. 8 
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untuk mentranformasi kehidupan bahkan dapat mengubah realitas dan 

dapat membimbing manusia untuk meraih kebahagian hidup yang 

hakiki. 

Nabi Muhammad saw. merupakan tokoh spiritual nomor satu 

dalam Islam, sejak muda memiliki kebiasaan menyendiri di gua 

memisahkan diri dari kebisingan kota. Dalam kesendirian ini, 

pencerahan-pencerahan spiritual terjadi. Seseorang dapat menjalin 

hubungan yang paling intim dengan hakikat diri terdalamnya, atau 

dengan Tuhannya. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad menerima 

pencerahan tertinggi, menerima wahyu yang pertama.7 

Kecerdasan spiritual yang datang dari Barat lebih menekankan 

pada makna spiritual sebagai potensi khusus dalam jasad tanpa 

mengaitkan secara jelas dengan kekuasaan dan kekuatan Tuhan yang 

absolut. Temuan itu sesungguhnya adalah titik pusat kesadaran manusia 

yang berada di kepala manusia itulah yang disebut ubun-ubun (ciptaan 

Tuhan) yang berkaitan dengan tauhid Rububiyah. Otak itulah yang 

menjadi pusat intelektual, seperti membaca, menulis, belajar, mengingat, 

berbicara, dan berpikir.8   

Kecerdasan Spiritual atau Spiritual Quotient (SQ) mengalahkan 

peranan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi. Berpikir tidak 

hanya melibatkan otak saja tetapi juga mempergunakan emosi serta 

berpikir juga dengan kesadaran, makna, nilai, semangat, dan visi. SQ 

adalah inti dari kesadaran manusia. Dengan SQ manusia mampu 

menyadari siapa diri mereka sesungguhnya dan bagaimana manusia 

memberi makna terhadap manusia dan seluruh dunia manusia. Spiritual 

                                                           
7 Agus Nggermanto, Quantum Quotient, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2001), 

Cet. ke- 1, h. 137 
8 Sukring, Pendidik dan Peserta Didik dalam Perspektif Islam, h. 9 
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berkaitan dengan roh, semangat atau jiwa atau religius yang 

berhubungan dengan agama, keimanan, kesalehan, menyangkut nilai-

nilai transendental atau bersifat mental sebagai lawan dari material 

fisikal atau jasmaniah.9 

Kecerdasan spiritual tidak hanya dimiliki oleh orang yang alim 

dalam agama, orang awam agama bila dia memiliki kemampuan serta 

kemauan maka akan memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi. Demikian 

juga sebaliknya bila orang yang alim dalam agama hanya 

memperhatikan masalah eksoterik (ritualistik) tidak isoterik 

(kehakikatan) maka dia akan memiliki spiritualitas yang rendah. 

Kemampuan mentransendenkan dirilah yang akan menentukan seseorang 

memiliki spiritualitas yang tinggi atau rendah.10 

Pendidik menjadi esensial dalam proses pembelajaran untuk 

pengembangan kecerdasan peserta didik. Tugas dan peran peserta didik 

sangat penting untuk melakukan perubahan secara fundamental. 

Berbagai macam tantangan pendidikan agama Islam tersebut sebenarnya 

dihadapi oleh semua pihak, baik keluarga, pemerintah maupun 

masyarakat, baik yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan 

kegiatan pendidikan agama Islam. Namun demikian, guru PAI di sekolah 

yang terkait langsung dengan pelaksanaan pendidikan Islam dituntut 

untuk mampu menjawab dan mengantisipasi berbagai tantangan tersebut 

sekaligus memiliki peranan penting dalam mencerdaskan spiritual siswa. 

                                                           
9 Luk Luk Nur Mufidah, Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional dan 

Kecerdasan Spiritual (IESQ) dalam Perspektif Al-Qur’an dalam Jurnal Ilmu Tarbiyah At-

Tajdid, Vol. 1, no. 2, 2012, h. 205  
10 Luk Luk Nur Mufidah, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual 

(IESQ) dalam Perspektif Al-Qur’an dalam Jurnal Ilmu Tarbiyah At-Tajdid, Vol. 1, no. 2, 

2012, h. 215 
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SMP Cita Mulia merupakan sekolah yang memiliki program 

unggulan yaitu Tahfizh Al-Qur’an, Komputer Multimedia, dan Bahasa 

Inggris. Sekolah ini memiliki visi membentuk generasi Islami yang 

berkarakter rabbani, berwawasan Iptek, dan memiliki kecakapan hidup 

dan kemandirian. Adapun misi dari sekolah ini adalah 1) memberikan 

hak pendidikan yang bermutu pada semua kalangan, 2) mengembangkan 

sistem pendidikan yang terpadu antara Imtaq dan Iptek, 3) membentuk 

lingkungan sekolah yang Islami, 4) mewujudkan generasi penghafal Al-

Qur’an, 5) mengoptimalkan multiple intelligence setiap murid sesuai 

dengan kemampuannya, 6) mewujudkan kemampuan murid dalam 

bidang Teknologi Informasi, 7) membekali murid dengan kecakapan 

hidup untuk menjadi pribadi yang mandiri. Guru PAI SMP Cita Mulia 

Pamulang ini memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan visi 

dan misi sekolah dalam membentuk generasi yang Islami dan berkaitan 

dengan kecerdasan spiritual siswa. Berdasarkan paparan latar belakang 

di atas, penulis mengambil judul “Peranan Guru PAI Dalam 

Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Siswa (Studi Kasus di SMP 

Cita Mulia Pamulang)”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Manfaat kecerdasan spiritual. 

2. Langkah-langkah meningkatkan kecerdasan spiritual. 

3. Tanda-tanda kecerdasan spiritual yang berkembang dengan baik. 

4. Peranan guru PAI dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

siswa. 
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5. Cara yang dilakukan guru PAI dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan 

pemahaman yang lebih spesifik dan menghindari pembatasan terlalu 

luas. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti akan lebih 

berfokus pada peranan guru PAI dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual siswa di SMP Cita Mulia Pamulang. 

 

D. Perumusan Masalah 

Dengan memperhatikan pembatasan masalah di atas, maka dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana peranan 

guru PAI dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa di SMP Cita 

Mulia Pamulang? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan guru PAI 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa di SMP Cita Mulia 

Pamulang. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran kepada 

semua pihak antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberi tambahan wawasan secara teoritik terkait dengan 

peranan guru PAI dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa. 
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Juga sebagai pijakan bagi penelitian selanjutnya untuk 

dikembangkan, baik bagi peneliti sendiri maupun peneliti lain. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi lembaga pendidikan adalah sebagai pengetahuan 

dalam mengembangkan kualitas pendidikan, khususnya 

tentang kecerdasan spiritual siswa. 

b. Manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan adalah dapat 

memberikan informasi tentang peranan guru PAI dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual siswa. 

c. Manfaat bagi siswa adalah untuk menanamkan dan 

mengaplikasikan nilai-nilai agama Islam sebagai perwujudan 

kecerdasan spiritual. 

d. Manfaat bagi penulis adalah sebagai pengetahuan dalam usaha 

membina kecerdasan spiritual siswa. 

 

G. Tinjauan Pustaka 

Untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, 

ada beberapa penelitian yang relevan dan dapat dijadikan bahan telaah 

oleh penulis, diantaranya: 

1. Tesis yang berjudul “Pengembangan Kecerdasan Spiritual Dalam 

Meningkatkan Sumber Daya Guru” yang ditulis oleh Ali 

Mukhlasin, mahasiswa program magister manajemen pendidikan 

Islam Sekolah Pasca Sarjana  Universitas Islam Negeri (UIN) 

Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana 

pengembangan kecerdasan spiritual yang berlangsung di SDI al-

Fath Pare dan MIN Doko Ngasem dalam kehidupan sehari-hari dan 
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dampaknya terhadap sumber daya guru. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan multi kasus. Metode pengumpulan 

datanya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data menggunakan model analisis interaktif yang 

mencakup empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan 

data menggunakan empat kriteria yaitu derajat kepercayaan, 

keteralihan kebergantungan dan kepastian. 

Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Program 

pengembangan kecerdasan spiritual guru dilaksanakan berjenjang 

dalam jangka panjang, diantaranya dengan memperhatikan sumber 

daya guru yang lemah kecerdasan spiritualnya harus dicerdaskan 

dengan cara pembimbingan kegiatan keagamaan; 2) Langkah 

pengembangan kecerdasan spiritual guru melalui latihan dan 

pengamalan dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam maupun di 

luar lingkungan sekolah serta tertanam nilai-nilai kehidupan yang 

Islami; 3) Dampak pengembangan kecerdasan spiritual terhadap 

sumber daya guru diantaranya: menjadikan seorang guru 

mempunyai arah tujuan hidup yang jelas melalui visi dan misi, 

bersemangat dan bertanggung jawab dalam melaksanakan 

tugasnya, disiplin dalam bekerja, mampu mengatasi persoalan yang 

dihadapi, keikhlasan dalam melaksanakan profesinya, 

pengembangan diri yang islami baik di sekolah, di rumah maupun 

di masyarakat. 

Persamaan tesis yang ditulis oleh Ali Mukhlasin dengan 

penulis adalah sama-sama membahas kecerdasan spiritual dengan 

menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya. Adapun 

perbedaannya adalah dalam tesis objek yang dibahas adalah 
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sumber kecerdasan spiritual terhadap sumber daya guru. 

Sedangkan yang akan penulis teliti objeknya adalah peranan guru 

dalam mencerdaskan spiritual siswa. 

2. Skripsi yang berjudul “Upaya Madrasah dalam Pembinaan 

Kecerdasan Spiritual Siswa (Studi Kasus di MIN Jejeran Pleret 

Bantul Yogyakarta)” yang ditulis oleh Nur Azizah mahasiswa UIN 

Sunan Kalijaga tahun 2013. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

mengambil lokasi di MIN Pleret Bantul Yogyakarta. Pengumpulan 

data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, 

diantaranya adalah oservasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. 

Analisis data dilakukan dengan lebih dahulu memfokuskan pada 

data yang penting kemudian disajikan dalam teks yang bersifsat 

deskriptif-analitik, dan ditarik kesimpulan dengan memaparkan 

secara deskriptif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Upaya 

madrasah dalam pembinaan kecerdasan spiritual siswa di MIN 

Jejeran Pleret Bantul Yogyakarta dilaksanakan melalui beberapa 

program, diantaranya: shalat dhuha berjamaah, membaca bacaan-

bacaan shalat, tadarus bersama sebelum proses pembelajaran 

dimulai, membaca asmaul husna, mujahadah dan simaan Al-

Qur’an, guru mengucapkan salam ketika bertemu siswa, perawatan 

green house, kegiatan jum’at bersih, dan pesantren ramadhan. 2) 

Program madrasah yang diadakan oleh MIN Jejeran “sangat 

efektif”, hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan yaitu 

P=80,375%. 3) Faktor pendukung dalam pembinaan kecerdasan 

spiritual siswa MIN Jejeran Pleret Bantul Yogyakarta antara lain: 

mayoritas siswa yang berasal dari keluarga santri dan bertempat 
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tinggal di lingkungan yang islami, fasilitas madrasah yang 

memadai, dukungan dari pihak komite madrasah, kepala madrasah, 

semua guru dan wali siswa, antusias dari para siswa dalam 

mengikuti program madrasah, dan terdapat kata-kata motivasi 

untuk selalu berakhlak baik. Sedangkan faktor penghambatnya 

antara lain: pihak madrasah tidak bisa memantau kegiatan siswa 

sehari-hari selama di rumah dan apakah wali siswa sudah 

memantau dengan baik atau belum terhadap kecerdasan spiritual 

siswa di rumah, asumsi yang salah dari sebagian pihak wali siswa, 

bahwa wali siswa menyerahkan sepenuhnya kepada madrasah 

untuk membina kecerdasan spiritual anak-anaknya, dan lingkugan 

bermain siswa yang tidak mendukung ketika berada di luar 

madrasah. 

Persamaan skripsi yang ditulis oleh Nur Azizah dengan 

penulis adalah sama-sama membahas tentang kecerdasan spiritual 

siswa dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun 

perbedaannya adalah dalam skripsi ini yang dibahas adalah upaya 

madrasah dalam membina kecerdasan spiritual siswa. Sedangkan 

yang akan penulis teliti adalah peranan guru dalam mencerdasakan 

spiritual siswa. 

3. Skripsi yang berjudul “Peran Guru Dalam Mengembangkan 

Kecerdasan Spiritual Anak Usia 4-5 Tahun di PAUD Haqiqi Kota 

Bengkulu” yang ditulis oleh Yuliana mahasiswi UIN Bengkulu 

tahun 2014. 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Guru 

Dalam Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Anak Usia 4- 5 

Tahun Di PAUD Haqiqi. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk menjamin 
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keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi terhadap subjek 

penelitian dan teknik pengumpulan data.  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditarik 

kesimpulan 1) Perencanaan guru dalam mengembangkan 

kecerdasan spiritual terdapat didalam RKH, 2) Pelaksanaan dalam 

mengembangkan kecerdasan spiritual pada anak, dimulai semenjak 

anak datang hingga pulang sekolah, 3) Peran guru mengajarkan 

anak usia 4-5 tahun dalam mengenal dan melaksanakan gerak 

shalat yaitu dengan pembiasaan dan memberikan contoh kepada 

anak, 4) Peran guru dalam mengenalkan nilai-nilai agama dan 

moral pada anak usia 4-5 tahun, 5) Faktor penghambat dalam 

mengembangkan kecerdasan spiritual anak yaitu dari lingkungan 

rumah, dan anak yang jarang datang sehingga ketinggalan materi 

pembelajaran di sekolah, kecerdasan spiritual yang diajarkan. 

Sedangkan faktor pendukung dalam mengembangkan kecerdasan 

spiritual yaitu alat-alat yang digunakan untuk mendukung guru 

dalam mengembangkan kecerdasan spiritual sudah cukup 

memadai, 6) Cara mengatasi hambatan dalam mengembangkan 

kecerdasan spiritual yaitu selalu mengingatkan anak, memberi 

nasehat, guru berkomunikasi dengan orang tua jika ada anak yang 

ketinggalan materi di PAUD, kemudian sekolah dalam mengatasi 

hambatan mengembangkan kecerdasan spiritual melakukan 

komunikasi semua lini dari gurunya. 

 Persamaan skripsi yang ditulis oleh Yuliana dengan penulis 

adalah sama-sama membahas peranan guru dalam mencerdaskan 

spiritual. Perbedaannya adalah dalam skripsi ini adalah objek 

penelitiannya adalah anak PAUD yang berusia 4-5 tahun. 
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Sedangkan objek yang akan penulis teliti adalah anak-anak tingkat 

SMP. 

4. Tesis yang berjudul “Emotional Spiritual Quotient (ESQ) dan 

Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam (Telaah 

Pemikiran Ary Ginanjar Agustian dan Pemikiran Muhammad 

Utsman An-Najati)” yang ditulis oleh Herwati, mahasiswi program 

magister pendidikan agama Islam Universitas Islam Negeri (UIN) 

Maulana Malik Ibrahim Malik Malang tahun 2016. 

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (library 

research), dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi 

(content analysis), analisa komparatif (perbandingan) dan analisa 

interpretative hermeneutic. Dalam upaya menampilkan analisis ini 

harus memenuhhi tiga kriteria, obyektif, pendekatan sistematis 

generalisasi, dan analisis harus berlandaskan aturan yang 

dirumuskan secara eksplisit. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Konsep 

Emotional Spiritual Quotient (ESQ) menurut Ary Ginanjar 

Agustian dikembangkan berdasaraka 5 rukun iman dan 6 rukun 

Islam adalah; (a) Zero Mind Process (Penjernihan Emosi), (b) 

Mental Building (membangun mental), (c) Personal Strength 

(ketangguhan pribadi), (d) Social Strength (ketangguhan sosial). 

(2) Konsep Emotional Spiritual Quotient (ESQ) Ary Ginanjar 

Agustian dan Muhammad Utsman Najati memiliki relevansi 

terhadap Pendidikan Agama Islam yaitu; (a) Emotional Spiritual 

Quotient (ESQ) memiliki relevansi terhadap tujuan Pendidikan 

Agama Islam, (b) Emotional Spiritual Quotient (ESQ) memiliki 

relevansi terhadap kurikulum Pendidikan Agama Islam, (c) 
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Emotional Spiritual Quotient (ESQ) memiliki relevansi terhadap 

evaluasi pendidikan agama Islam. 

Persamaan tesis yang ditulis oleh Herwati dengan penulis 

adalah sama-sama membahas tentang kecerdasan spiritual. Adapun 

yang menjadi pembeda dengan penulis adalah dalam tesis ini tidak 

hanya membahas tentang kecerdasan spiritual saja akan tetapi 

membahas tentang kecerdasan emosi juga dengan menelaah 

pemikiran Ary Ginanjar Agustian dan Muhammad Utsman An-

Najati. Selain itu dalam tesis ini juga menggunakan jenis penelitian 

pustaka. Sedangkan penulis hanya membahas seputar keecerdasan 

spiritual saja dan menggunakan jenis penelitian lapangan. 

 

5. Skripsi yang berjudul “Pengembangan Kecerdasan Spiritual 

Melalui Pendidikan Akhlak di MTs Sirojul Falah” yang ditulis oleh 

Ulfah Mudrikah mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah tahun 2017. 

Penelitian ini bertujan untuk mengetahui pengembangan 

kecerdasan spiritual siswa melalui pendidikan akhlak  dan faktor 

apa saja yang mempengaruhi peningkatan kecerdasan spiritual 

siswa di MTs Sirojul Falah. Metode yang digunakan adalah 

metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan 

keadaan sesungguhnya dari objek yang diteliti dan dibandingkan 

dengan teori yang ada. Dari data yang telah terkumpul lalu disusun 

dan digambarkan secara objektif dalam bentuk narasi. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII di MTs Sirojul 

Falah 157 siswa. Dan sampel yang diambil 25% dari populasi yaitu 

39,25 dibulatkan menjadi 40 orang siswa.  

Dari semua hasil data yang terkumpul maka menyimpulkan 

bahwa pengembangan kecerdasan spiritual siswa di MTs Sirojul 
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Falah yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Guru Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak sudah baik,  melalui beberapa upaya 

seperti guru memberi motivasi dan nasihat kepada siswa serta 

membiasakan siswa untuk mengerjakan perintah Allah, selain itu 

juga dijelaskan bahwa faktor yang mendukung dalam 

pengembangan kecerdasan spiritual siswa adalah guru dan juga 

keluarga sehingga membantu siswa untuk lebih mengoptimalkan 

kecerdasan spiritual. 

Persamaan skripsi yang ditulis oleh Ulfah Mudrikah dengan 

penulis adalah sama-sama membahas kecerdasan spiritual yang 

objeknya adalah siswa tingkat SMP/MTs. Adapun yang menjadi 

perbedaan adalah di dalam skripsi ini yang dibahas adalah 

pengembangan kecerdasan siswa melalui pendidikan akhlak. 

Sedangkan yang penulis akan teliti adalah peranan guru PAI dalam 

mencerdaskan spiritual siswa. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih jelas dalam penulisan ini, maka sistematika 

penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, tiap-tiap bab terdiri dari 

sub-sub perincian. Sistematika tersebut adalah: 

BAB I PENDAHULUAN Meliputi: Latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, tujuan pustaka, dan sistematika penulisan. 

BAB II KERANGKA TEORI Mencakup landasan teoritis atau konsep 

yang mendukung penulisan yaitu meliputi definisi peranan guru PAI, dan 

kecerdasan spiritual. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN Meliputi: tempat dan waktu 

penelitian, jenis dan metode penelitian, sumber data, jenis data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data dan kerangka berfikir. 

BAB 1V HASIL PENELITIAN Meliputi: kajian umum tentang SMP 

Cita Mulia Pamulang dan peranan guru dalam mencerdaskan spiritual 

siswa. 

BAB V PENUTUP Merupakan penutup dari pembahasan penelitian ini 

yang berisi kesimpulan dan saran. 

 

 



 
 

19 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Peranan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

1. Pengertian Peranan 

Peranan dalam kamus umum Bahasa Indonesia mempunyai 

arti tugas dan fungsi. Sedangkan menurut David Berry peranan 

sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu 

atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu.  

Selanjutnya Soekanto, mengatakan bahwa peranan (role) merupakan 

aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan 

hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan 

suatu peranan.1 Seseorang dapat dikatakan berperan apabila telah 

memiliki status.  

Di dalam status tersebut terdapat tugas-tugas yang 

sebelumnya disusun berdasarkan harapan-harapannya, namun harus 

sesuai pula dengan harapan masyarakat. Sehingga, apabila dalam 

tugas-tugasnya yang semula disusun sesuai dengan harapan orang 

atau lembaga yang berperan kemudian ternyata tidak sesuai dengan 

harapan masyarakat, maka dapat dikatakan belum atau tidak berperan 

dengan baik.2  

Berdasarkan dua pengertian di atas, peranan adalah perangkat 

harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk 

                                                           
1 Sumarno, “Peranan Guru Agama Islam dalam Membangun Karakter Peserta 

Didik”, dalam Jurnal Al-Lubab, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, h. 124 
2 Nurul Hidayati, Metodologi Penelitian Dakwah, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), 

Cet. ke-1, h. 91-92 
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melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.3 

2. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Menurut A. Ametembun, guru adalah semua orang yang 

berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid, baik 

secara individu ataupun klasikal, baik di sekolah maupun diluar 

sekolah.4 Namun dalam konteks pendidikan Islam, guru merupakan 

salah satu pendidik dalam pendidikan agama Islam. Dilihat dari segi 

bahasa, pendidik adalah orang yang mendidik. Dari pengertian ini 

timbul kesan bahwa pendidik ialah orang yang melakukan kegiatan 

dalam hal mendidik. Dalam bahasa Inggris ditemui beberapa kata 

yang mendekati maknanya dengan pendidik. Kata-kata seperti 

teacher yang berarti guru atau pengajar, dan tutor yang berarti guru 

pribadi atau guru yang mengajar di rumah.5 Dalam bahasa Arab 

pendidik disebut diantaranya dengan ustadz, murabbi, mu’allim, 

muaddib dan mudarris.  

Ustadz adalah orang yang berkomitmen terhadap 

profesionalitas, yang melekat pada dirinya sifat dedikatif, komitmen 

terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap continous 

improvement.6 Kata atau istilah murabbi, berasal dari kata rabba, 

yurabbi sering dijumpai dalam kalimat yang orientasinya lebih 

                                                           
3 Sumarno, “Peranan Guru Agama Islam dalam Membangun Karakter Peserta Didik” 

dalam Jurnal Al-Lubab, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, h. 124 
4 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2014), Cet. ke-1, h. 9 
5 Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan Islam, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 135 
6 Amrullah Aziz, “Pendidik Profesional yang Berjiwa Islami” dalam Jurnal Studi 

Islam, Vol. 10, No. 1 Tahun 2015, h. 58 
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mengarah pada pemeliharaan, baik yang bersifat jasmani atau rohani. 

Sedangkan untuk istilah mu’allim merupakan isim fa’il dari kata 

‘allama, yu’allimu pada umumnya dipakai dalam membicarakan 

aktivitas yang lebih terfokus pada pemberian atau pemindahan ilmu 

pengetahuan, dari seorang yang tahu kepada seseorang yang tidak 

tahu. Adapun istilah muaddib, menurut Al-Attas lebih luas dari istilah 

mu’allim dan lebih relevan dengan konsep pendidikan Islam.7 

Muaddib adalah orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk 

bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di 

masa depan.8 Mudarris adalah orang yang memiliki kepekaan 

intelektual dan informasi, serta memperbaharui pengetahuan dan 

keahliannya secara berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan 

peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih 

keterampilan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.9 

Adapun pengertian pendidik menurut istilah dikemukakan 

oleh para ahli pendidikan Islam diantaranya adalah Ahmad D. 

Marimba yang menyatakan bahwa pendidik ialah orang yang 

memikul tanggung jawab untuk mendidik. Sejalan dengan pendapat 

Ahmad D. Marimba, Ahmad Tafsir mendefinisikan bahwa pendidik 

sebagai siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan 

anak didik, dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi 

anak didik, baik afektif, kognitif maupun psikomotorik. Tanggung 

                                                           
7 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), Cet. ke-7, h. 56 
8 Amrullah Aziz, “Pendidik Profesional yang Berjiwa Islami” dalam Jurnal Studi 

Islam, Vol. 10, No. 1 Tahun 2015, h. 59 
9 Amrullah Aziz, “Pendidik Profesional yang Berjiwa Islami” dalam Jurnal Studi 

Islam, Vol. 10, No. 1 Tahun 2015, h. 59 
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jawab pertama dan utama terhadap pendidikan anak adalah orang tua 

anak didik.10 

Dalam beberapa literatur kependidikan pada umumnya, 

istilah pendidik sering diwakili oleh istilah guru, orang yang 

pekerjaannya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah atau di 

kelas. Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang 

memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pekerjaannya 

(mata pencahariannya atau profesinya) mengajar.11 Guru dalam 

pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan 

di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, 

tetapi bisa juga di mesjid, di surau/mushalla, di rumah, dan 

sebagainya.12  

Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan Indonesia memiliki 

semboyan yang senantiasa melekat pada diri seorang guru. 

Semboyan ini ada pada simbol pendidikan, semboyan itu berbunyi, 

“ing ngarsa sung tulada, ing madya mangung karsa, tut wuri 

handayani”. Ing ngarsa sung tulada, artinya, di depan menjadi 

panutan. Guru diharapkan mampu menjadi contoh dan diikuti oleh 

orang lain, terutama oleh muridnya. Dalam bahasa jawa seorang guru 

itu “digugu lan ditiru”. Segala ucapan dan perbuatannya selalu di 

dengar dan dijadikan contoh. Ing madya mangung karsa artinya, di 

tengah menjadi mediator. Guru diharapkan mampu menjadi mediator 

agar siswa mau dan mampu berkarya, guru tidak hanya memberi, 

                                                           
10 Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan Islam, h. 136 
11 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2005), Cet. ke-3, h. 377 
12 Syaiful Bahri Jamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2005), h. 31 
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tetapi mampu memfasilitasi agar anak mau memaksimalkan potensi 

yang telah dimiliki. Tut wuri handayani artinya, di belakang 

memberikan dorongan. Guru diharapkan mampu memberikan 

dorongan atau motivasi agar anak terus berkembang dan 

mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Mendorong siswa 

agar selalu melakukan hal-hal yang membawa manfaat, buat dirinya 

maupun orang lain.13   

Istilah guru sebagaimana dijelaskan Haidar Nawawi adalah 

orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di 

sekolah/kelas. Menurut Novan Ardy Wiyani dan Barnawi guru 

adalah pekerja profesional yang secara khusus disiapkan untuk 

mendidik anak-anak yang telah diamanatkan orang tua untuk dapat 

mendidik anaknya di sekolah.14 Secara lebih khusus lagi, ia 

mengatakan bahwa guru adalah orang yang bekerja dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam 

membantu anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing.15  

Guru sebagai pendidik, harus memiliki standar kualitas 

pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, 

dan disiplin. Guru harus mengembangkan sikap, watak, nilai moral, 

kata hati/hati nurani anak didik. Tidak hanya itu, guru juga harus 

mampu mengemagkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang 

                                                           
13 Najib Sulhan, Karakter Guru Masa Depan, Sukses dan Bermartabat, (Surabaya: 

PT Temprina Media Grafika, 2011), Cet. ke-1, h. 6  
14 Novan Ardy Wiyani dan Barnawi, Ilmu Pendidikan Islam, (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2016), Cet. ke-3, h. 97 
15 Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan Islam, h. 137 
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memiliki berbaagai kecerdasan sekaligus beriman dan bertakwa 

kepada Allah swt.16 

Sedang makna pendidikan yang dikemukakan oleh Atiyah al-

Abrasy, berupa upaya mempersiapkan individu untuk kehidupan 

yang benar, sempurna, kebahagiaan hidup, cinta tanah air, kekuatan 

raga, kesempurnaan etika, sistematik dalam berfikir, tajam, 

berperasaan, giat dalam berkreasi, toleransi terhadap yang lain, 

berkompetensi dalam mengungkapkan bahasa tulis dan lisan dan 

terampil.17  

Adapun Pendidikan Islam adalah suatu sistem yang 

memungkinkan seseorang (peserta didik) dapat mengarahkan 

kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam.18 Langgulung 

mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses 

penyampaian generasi muda untuk mengisi peranan, memidahkan 

pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi 

manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. 

Arifin mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses 

pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang 

dibutuhkan oleh hamba Allah (anak didik) dengan pedoman pada 

ajaran Islam.19 

                                                           
16 Sarifa Suhra, “Peranan Guru PAI dalam Menyukseskan Pendidikan Karakter”, 

dalam Jurnal An-Nisa, Vol. 9 No. 2 Desember 2016, h. 171 
17 Mahfudz Rais, Al-Islam Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Erlangga Gapprint, 

2011), h. 144 
18 Al-Rasyidin dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, (Ciputat: Ciputat Press, 

2005), Cet. ke-2, h. 32 
19 Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, Pendidikan Agama Islam 

dalam Perspektif Multikulturalisme, (Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta, 2009), h. 24 
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Pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai program 

yang terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam serta 

diikuti tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam 

hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga 

terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.20 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka guru PAI 

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi 

peserta didik dalam bidang studi Pendidikan Agama Islam di sekolah 

pada pendidikan usia dini jalur pendidik formal, pendidikan dasar, 

dan pendidikan menengah.21 Guru pendidikan Agama Islam tidak 

hanya sekadar menjadi guru yang mengajarkan materi-materi 

keagamaan secara konvensional dan monoton tetapi juga harus 

merubah dirinya menjadi Informal Leader, sebab pada hakikatnya 

tugas dan amanah yang diembannya buka hanya sebagai kongsi ilmu, 

tapi lebih dari itu.22 

a. Tugas Guru 

Tugas pokok pendidik adalah mendidik dan mengajar. 

Selain itu tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, 

membersihkan, menyucikan hati manusia untuk bertaqarrub 

kepada Allah swt. Abdurrahman al-Nahlawi menyebutkan tugas 

pendidik sebagai berikut; Pertama, fungsi penyucian yakni 

                                                           
20 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), Cet. ke-2, h. 6 
21 Sarifa Suhra, “Peranan Guru PAI dalam Menyukseskan Pendidikan Karakter”, 

dalam Jurnal An-Nisa, Vol. 9 No. 2 Desember 2016, h. 171 
22 Anshori, Transformasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, 

2010), Cet. ke-1, h. 67  
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berfungsi sebagai pembersih, pemelihara, dan pengembang fitrah 

manusia. Kedua, fungsi pengajaran yakni menginternalisasikan 

dan mentransformasikan pengetahuan serta nilai-nilai agama 

kepada manusia.23   

Tugas pendidik menurut Jamaluddin adalah sebagai 

berikut24: 

1) Merencanakan proses belajar dan pembelajaran dalam 

rangkaian komponen-komponennya untuk mencapai tujuan 

yang ditetapkan. 

2) Melaksanakan perencanaan yang telah dibuat disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi yang ada. 

3) Mengevaluasi atau menilai proses belajar dan pembelajaran 

dengan menggunakan berbagai teknik atau bentuk evaluasi 

mengenai semua kemapuan siswa. Di samping itu, guru juga 

menilai pekerjaan serta program yang ia adakan atau 

laksanakan dan sejauh mana tujuan telah tercapai. 

4) Mengembangkan proses belajar dan pembelajaran 

berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan. Apakah 

mengadakan perbaikan, penambahan, ataupun 

penyempurnaan. 

 

b. Tanggung Jawab Guru 

Guru adalah orang yang bertanggung jawab 

mencerdaskan kehidupan anak didik, untuk itulah guru dengan 

                                                           
23 Sukring, Pendidik dan Peserta Didik dalam Pendidikan Islam, (Jogjakarta: 

Graha Ilmu, 2013), cet. 1, hlm. 83-84 
24 Jamaludin, dkk, Pembelajaran Perspektif Islam, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2015), cet. 1, hlm. 75 
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penuh dedikasi dan loyalitas berusaha membimbing dan 

membina anak didik agar di masa mendatang menjadi orang 

yang berguna bagi nusa dan bangsa. Karena besarnya tanggung 

jawab guru terhadap anak didiknya setiap hari guru meluangkan 

waktu demi kepentingan anak didiknya meskipun suatu ketika 

ada anak didiknya yang berbuat kurang sopan kepada orang 

lain, bahkan dengan sabar dan bijaksana guru memberikan 

nasihat bagaimana cara bertingkah laku yang sopan pada orang 

lain. 

Memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik 

adalah suatu perbuatan yang mudah, tetapi untuk membentuk 

jiwa dan watak anak didik itulah yang sukar, sebab anak didik 

yang dihadapi adalah makhluk hidup yang mempunyai otak dan 

potensi yang perlu dipengaruhi dengan sejumlah norma hidup 

sesuai ideologi, falsafah dan agama. 

Menjadi tanggung jawab guru untuk memberikan 

sejumlah norma itu kepada anak didik agar tahu mana perbuatan 

yang susila dan asusila, mana perbuatan yang bermoral dan 

amoral. Jadi guru harus bertanggung jawab atas segala sikap, 

tingkah laku, dan perbuatannya dalam rangka membina jiwa dan 

watak anak didik. Dengan demikian, tanggung jawab guru 

adalah untuk membentuk anak didik agar menjadi orang 

bersusila yang cakap, berguna bagi agama, nusa dan bangsa di 

masa yang akan datang.25 

                                                           
25 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2013), Cet. Ke-1, h. 12-13. 
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Dalam melakukan tugas profesinya, pendidik 

bertanggung jawab sebagai seorang pengelola belajar (manager 

of learning), pengarah belajar (directur of learning), dan 

perencana masa depan masyarakat (planner of the future 

society). Dengan tanggung jawab ini, pendidik memiliki tiga 

fungsi, yaitu (1) fungsi instruksional yang bertugas 

melaksanakan pengajaran; (2) fungsi edukasional yang bertugas 

mendidik peserta didik agar mencapai tujuan pendidikan; (3) 

fungsi managerial yang bertugas memimpin dan mengelola 

proses pendidikan. 

c. Kompetensi Guru 

Seorang pendidik dalam konsepsi Islam dituntut memiliki 

beberapa kemampuan dasar (kompetensi) yang dapat digunakan 

dalam melaksanakan tugasnya. Paling tidak, ada tiga 

kompetensi yang harus dimilikinya, yaitu; 

1) Kompetensi personal-religius, yaitu memiliki kepribadian 

berdasarkan Islam. Di dalam dirinya melekat nilai-nilai 

yang dapat ditransinternalsisasikan kepada peserta didik, 

seperti jujur, adil, suka musyawarah, disiplin, dan lain-lain. 

2) Kompetensi sosial-religius, yaitu memiliki kepedulian 

terhadap masalah-masalah sosial yang selaras dengan 

Islam. Sikap gotong-royong, suka menolong, egalitarian, 

toleransi, dan sebagainya merupakan sikap yang harus 

dimiliki pendidik yang dapat diwujudkan dalam proses 

pendidikan. 
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3) Kompetensi profesional-religius, yaitu memiliki 

kemampuan menjalankan tugasnya secara profesional, 

yang di dasarkan atas ajaran islam.26 

 

d. Peranan Guru  

Guru memiliki andil yang sangat besar terhadap 

keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan 

dalam membantu perkembangan peserta didik untuk 

mewujudkan hidupnya secara optimal.27 Kehadiran guru dalam 

proses pembelajaran merupakan peranan yang penting, 

peranan guru itu belum dapat digantikan oleh teknologi seperti 

radio, televisi, tape recorder, internet, komputer maupun 

teknologi yang paling modern. Banyak unsur-unsur manusiawi 

seperti sikap, sistem nilai, perasaan, motivasi, kebiasaan, dan 

keteladanan, yang diharapkan dari hasil proses pembelajaran, 

yang tidak dapat dicapai kecuali melalui pendidik.28  

Konsep operasional, pendidikan Islam adalah proses 

transformasi ilmu pengetahuan dan internalisasi nilai-nilai 

Islam dalam rangka mengembangkan fitrah dan kemampuan 

dasar yang dimiliki peserta didik guna mencapai keseimbangan 

dan keselarasan berbagai aspek kehidupan, maka pendidik 

mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan 

Islam. Sehubungan dengan hal ini An-Nahlawi menyatakan 

bahwa peran guru hendaklah mencontoh peran yang dilakukan 

                                                           
26 Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 

Cet. ke-1, h. 91-92. 
27 Sumarno, “Peranan Guru Agama Islam dalam Membangun Karakter Peserta 

Didik”, dalam Jurnal Al-Lubab, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, h. 128 
28 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, h. 74 
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Rasulullah yaitu mengkaji dan mengembangkan ilmu Ilahi. 

Firman Allah swt: 

                     

                        

              

“Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan 

kepadanya Al Kitab, Hikmah dan kenabian, lalu Dia berkata 

kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-

penyembahku bukan penyembah Allah." akan tetapi (dia 

berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, 

karena kamu selalu mengajarkan Al-Kitab dan disebabkan 

kamu tetap mempelajarinya” (Q.S. Ali Imran [3]: 79) 

Kata “rabbani” pada ayat di atas menunjukkan 

pengertian bahwa pada diri setiap orang terdapat kedalaman 

atau kesempurnaan ilmu dan takwa. Hal ini tentu sangat erat 

kaitannya dengan fungsinya sebagai pendidik. Ia tidak akan 

dapat memberikan pendidikan yang baik, bila ia sendiri tidak 

memperhatikan dirinya sendiri.29 

Berkaitan dengan peranan guru sebagai pendidik yang 

harus menjadi suri tauladan untuk peserta didiknya, Rasulullah 

saw. bersabda: 

َمْن َدَعلا ايََل لاَل َسلََّم قَ وَ  َعْن َاِبي ُهَريْ َرَة اَنَّ َرُسْوَل هللاي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي 
ْثُل اُُجْوري َمْن تَبيَعُه اَل  َن ااَلْجري مي ُقُص َذ لي  ُهًدى َكلاَن َلُه مي ْن يَ ن ْ َك مي

                                                           
29 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, h. 124 
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ْثُل اَََثمي َمْن  ْثْي مي َن االي ًئلا َو َمْن َدَعلا ايََل َضََللٍَة َكلاَن َعَلْيهي مي ْم َشي ْ اُُجْوريهي
ئً  ْم َشي ْ هي ْن اَََثمي ُقُص َذليَك مي )رواه املسلم(لا تَبيَعُه الَ يَ ن ْ  

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 

“Barang siapa yang mengajak kepada hidayah, maka baginya 

pahala seperti pahala mereka yang mengikutinya, tanpa 

mengurangi pahala mereka sedikitpun. Barangsiapa mengajak 

kepada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa orang yang 

mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun”. 

(HR. Muslim).30 

Hadits di atas menjelaskan bahwa ketika seseorang khususnya 

seorang guru mampu mengajak dan mengajarkan peserta 

didiknya kepada kebaikan (hidayah) maka pahal akan 

mengikutinya. Begitu pula sebaliknya ketika seorang guru 

tidak bisa mengajak dan mengajarkan kebaikan maka dosa 

yang mengikutinya. 

Demikianlah gambaran betapa pentingnya peranan 

guru dan betapa beratnya tugas dan tanggung jawab guru, 

terutama tanggung jawab moral untuk digugu dan ditiru. Di 

sekolah seorang guru menjadi ukuran atau pedoman bagi 

murid-muridnya, di masyarakat seorang guru dipandang 

sebagai suri tauladan bagi setiap warga masyarakat. 

Adapun peranan guru dalam pembelajaran31 adalah sebagai 

berikut: 

1) Sebagai demonstrator 

                                                           
30 Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih 

Muslim, terj. Rohimi Ghufron, Jilid IV, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), Cet-ke. 1, h. 495 
31 Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan Islam, h. 

154-159 



32 
 

Melalui perannya sebagai demonstrator, lecturer 

atau pengajar, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan 

atau materi pelajaran yang akan diajarkannya  serta 

senantiasa mengembangkannya dalam arti meningkatkan 

kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya. 

Disebabkan hal ini akan sangat menentukan hasil belajar 

yang dicapai oleh peserta didik. Salah satu yang harus 

diperhatikan seorang guru, bahwa ia sendiri adalah pelajar. 

Ini berarti bahwa guru harus belajar terus menerus. Dengan 

cara demikian ini akan memperkaya dirinya dengan ilmu 

pengetahuan sebagai bekal dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai pengajar dan demonstrator, sehingga mampu 

memperagakan apa yang diajarkannya secara didaktis. 

Maksudnya, agar apa yang disampaikannya itu betul-betul 

dimiliki oleh peserta didik. 

2) Sebagai pejuang 

Sejarah indonesia telah mencatat, bahwa para guru 

adalah sekelompok sosial yang turut bergerak pertama 

dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai dan 

menggapai kemerdekaannya. Pada konteks ini guru 

merupakan pelaku aktif dalam kegiatan politik-

kebangsaan, menuju Indonesia yang merdeka. Guru 

merupakan energi utama dalam menggerakkan massa, dan 

mempertahankan bangsa Indonesia dari rongrongan para 

penjajah. Kemudian jika kita tinjau dari segi konteks 

nasionalnya, maka para penggerak yang bermunculan 

sebagian besar dari mereka adalah para penggerak yang 

lahir dari para pemuda terdidik.   
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3) Sebagai pengelola kelas 

Dalam perannya sebagai pengelola kelas, guru 

hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan 

belajar serta merupakan aspek dari lingkungan yang perlu 

diorganisasi. Lingkungan ini diatur dan diawasi agar 

kegiatan-kegiatan belajar teararah kepada tujuan-tujuan 

pendidikan. Pengawasan terhadap lingkungan belajar ini 

turut menentukan sejauh mana lingkungan tersebut 

menjadi lingkungan belajar yang baik. Lingkungan yang 

baik ialah yang bersifat menantang dan merangsang peserta 

didik untuk belajar, memberikan rasa aman, dan kepuasan 

dalam mencapai tujuan.  

4) Sebagai mediator dan fasilitator 

Sebagai mediator guru hendaknya memiliki 

pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media 

pendidikan karena media pendidikan merupakan alat 

komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar-

mengajar. Untuk itu, guru tidak cukup hanya memiliki 

pengetahuan tentang media pendidikan, tetapi juga harus 

memiliki keterampilan memilih dan menggunakan serta 

mengusahakan media itu dengan baik. Untuk itu, guru perlu 

mengalami latihan-latihan praktik secara kontinu dan 

sistematis. 

Sebagai fasilitator, guru hendaknya membantu proses 

peserta didik mau dan mampu untuk mencari, mengolah, 

dan memakai informasi, memperbanyak mutu pemberian 

tugas, pekerjaan rumah, ujian, dan lain-lain yang mampu 

“memaksa” secara tidak sadar, membiasakan peserta didik 
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untuk mencari dan membaca berbagai refernsi, 

menggunakan peprustakaan, mengoptimalkan manfat 

internet, menulis laporan dengan komputer, dan 

mempresentasikannya. 

5) Sebagai evaluator 

Dalam proses pembelajaran, hendaknya guru 

menjadi seorang evaluator yang baik. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah 

dirumuskan itu tercapai atau belum, dan apakah materi 

yang diajarkan sudah cukup tepat atau belum. Maka dengan 

penilaian, guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian 

tujuan, penguasaan peserta didik terhadap pelajaran, serta 

ketepatan atau keefektifan metode mengajar. 

6) Peran dalam pengadministrasian 

Dalam hubungannya dengan kegiatan 

pengadministrasian, seorang guru dapat berperan, sebagai 

berikut. Pertama, sebagai pengambil inisiatif, pengarah, 

dan penilai kegiatan-kegiatan pendidikan. Kedua, sebagai 

wakil masyarakat yang berarti dalam lingkungan sekolah 

guru menjadi anggota suatu masyarakat, guru harus 

mencerminkan suasana dan kemauan masyarakat dalam 

arti yang baik. Ketiga, sebagai orang yang ahli dalam mata 

pelajaran, guru bertanggung jawab mewariskan 

kebudayaan kepada generasi muda yang berupa 

pengetahuan. Keempat, sebagai penegak disiplin, guru 

harus menjaga agar tercapai suatu disiplin.  Kelima, sebagai 

pelaksana administrasi pendidikan. Keenam, sebagai 

pemimpin generasi muda. Guru berperan sebagai 
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pemimpin mereka dalam mempersiapkan diri untuk 

menjadi anggota masyarakat yang dewasa. Ketujuh, 

sebagai penerjemah kepada masyarakat, artinya guru 

berperan untuk menyampaikan segala perkembangan 

kemajuan dunia sekiar kepada masyarakat, khususnya 

masalah-masalah pendidikan. 

7) Peran secara pribadi 

Dilihat dari segi dirinya sendiri (self oriented), 

seorang guru harus berperan, antara lain (1) sebagai 

petugas sosial, yaitu seorang yang harus membantu untuk 

kepentingan masyarakat.; (2) sebagai pelajar dan ilmuwan, 

yaitu senantiasa terus-menerus menuntut ilmu 

pengetahuan, dengan berbagai cara setiap saat pendidik 

senantiasa belajar untuk mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan; (3) sebagai orang tua, yaitu mewakili orang 

tua murid di sekolah dalam pendidikan anaknya; (4) 

sebagai pencari teladan, yaitu yang senantiasa mencarikan 

teladan yang baik untuk peserta didik, sebab pendidik 

merupakan ukuran bagi norma-norma tingkah laku; (5) 

sebagai pencari keamanan, yaitu yang senantiasa 

mencarikan rasa aman bagi peserta didik. 

8) Peran secara psikologis 

Dilihat dari peran guru secara psikologis, guru 

dipandang antara lain (1) sebagai ahli psikologi 

pendidikan, yang melaksanakan tugasnya atas dasar 

prinsip-prinsip psikologi; (2) sebagai seniman dalam 

hubungan antar manusia, yaitu orang yang mampu 

membuat hubungan antar manusia untuk tujuan tertentu, 
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khususnya dalam kegiatan pendidikan; (3) sebagai 

pembentuk kelompok, sebagai jalan atau alat dalam 

pendidikan; (4) sebagai catalytic agent, yaitu orang yang 

mempunyai pengaruh dalam menimbulkan pembaruan atau 

innovator; (5) sebagai petugas kesehatan mental (mental 

hygiene worker) yang bertanggung jawab terhadap 

pembinaan kesehatan mental khususnya kesehatan mental 

peserta didik. 

Seiring berkembangnya zaman, saat ini peran guru 

sangatlah penting, bahkan sampai kapanpun guru tetaplah 

menjadi seorang yang sangat penting dalam proses 

berkembangnya manusia itu sendiri, walaupun berada di 

tengah arus kemajuan ilmu dan teknologi yang kian 

berkembang begitu pesatnya. Seperti laju informasi yang 

bisa langsung diterima tanpa perantara guru.32 

 

B. Kecerdasan Spiritual 

1. Pengertian Kecerdasan Spiritual 

Secara konseptual kecerdasan spiritual terdiri atas gabungan 

kata “kecerdasan” dan “spiritual”. Kata kecerdasan (intelegensi) 

dalam bahasa Inggris disebut intelligence, dan bahasa Arab disebut 

al-zaka, menurut arti bahasa adalah pemahaman, kecepatan, dan 

kesempurnaan sesuatu. Dalam arti kemampuan ganda dalam 

memahami sesuatu secara cepat, tepat, dan sempurna. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia disebutkan kecerdasan spiritual adalah 

kesempurnaan perkembangan akal budi, kepandaian, dan ketajaman 

pikiran.  

                                                           
32 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, h. 47 
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Howerd Gardner dikutip Agus Efendi mengemukakan, 

kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau 

menciptakan sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu. David 

Wechsler, pencipta skala-skala intelegensi Wechsler yang populer 

mendefinisikan intelegensi sebagai totalitas kemampuan seseorang 

untuk bertindak dengan tujuan tertentu, berpikir secara  rasional, dan 

menghadapi lingkungannya dengan efektif.33 

Berkaitan dengan kecerdasan, Amstrong menyebutkan ada 

tiga faktor penting yang berpengaruh terhadap kecerdasan anak, yaitu 

faktor biologis yang diturunkan dari orang tua, faktor sejarah hidup 

pribadi atau pengalaman, dan faktor latar belakang budaya.34 

Kata spiritual sendiri dapat dimaknai sebagai hal-hal yang 

bersifat spirit atau berkenaan dengan spirit. Dari sini, dapat diartikan 

spiritual sebagai suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan dalam 

membangkitkan semangat, misalnya. Dengan kata lain, bagaimana 

seseorang benar-benar memerhatikan dan menunjukkan jiwa atau 

sukma dalam menyelenggarakan kehidupan di bumi.35 

Danah Zohar dan Ian Marshall mengatakan bahwa spiritual 

berasal dari bahasa Latin spiritus yang berarti prinsip yang 

memfasilitasi suatu organisme, bisa juga dari bahasa Latin sapienta 

(sophia dalam bahasa Yunani) yang berarti kearifan atau kecerdasan 

kearifan (wisdom intelligence). Sedangkan, spiritual berasal dari kata 

spirit yang berasal dari bahasa Latin, yaitu spritus yang berarti napas. 

Dalam istilah modern mengacu kepada energi batin yang non-

                                                           
33 Sukring, Pendidik dan Peserta Didik dalam Pendidikan Islam, h. 36 
34 Ahmad Susanto, Bimbingan dan Konseling di Taman Kanak-kanak, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015), Cet. ke-1, h. 294 
35 Abdul Wahab dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 47 
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jasmani meliputi emosi dan karakter. Dalam kamus psikologi,  spirit 

adalah suatu zat atau makhluk immaterial, biasanya bersifat 

ketuhanan menurut aslinya, yang diberi sifat dari banyak ciri 

karakteristik manusia, kekuatan, tenaga, semangat, vitalitas energi 

disposisi, moral, atau motivasi.36 KBBI memberi beberapa arti 

terhadap kata “spirit” antara lain; (1) semangat; dan (2) jiwa, sukma, 

roh. Dengan demikian, spiritual berarti kejiwaan, rohani, mental, 

moral.37 Spiritual berarti pula segala sesuatu di luar fisik, termasuk 

pikiran, perasaan, dan karakter atau dikenal dengan kodrat.38 

Istilah spiritual dalam Al-Qur’an ditemukan kata ruh yang 

dari kata ini terbentukah kata ruhani dan ruhaniyah yang diadopsi ke 

dalam Bahasa Indonesia menjadi “roh”, “rohani”, dan “rohaniah”. 

KBBI mengartikan “roh” dengan: (1) sesuatu yang hidup yang tidak 

berbadan jasmani yang berakal budi dan berperasaan; (2) jiwa, badan 

halus. Dengan demikian, rohani dan rohaniah diartikan dengan 

sesuatu yang berkenaan dengan roh. Kata ruh disebutkan dalam Al-

Qur’an sebanyak 24 kali dengan konteks yang beragam dan makna 

yang berbeda, dan tidak semuanya berkaitan dengan manusia. Ruh 

adalah suatu ciptaan Allah yang kemudian ditiupkan ke dalam jasad 

manusia. Ia merupakan salah satu unsur pembentuk diri manusia 

yang melambangkan ketinggian, kemuliaan, dan kesucian.39 

Al-Ghazali menjelaskan dua makna untuk ruh, yaitu: 

pertama, sejenis sesuatu yang halus dan bersumber pada lubang hati 

                                                           
36 Abdul Wahab dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual, 

h. 48 
37 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Tafsir Al-Qur’an dan Tematik: 

Spiritualitas dan Akhlak, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2010), h. 30 
38 Muhammad Yaumi dan Nurdin Ibrahim, Pembelajaran Berbasis Jamak, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2013), Cet. ke-1, h. 22 
39 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Tafsir Al-Qur’an dan Tematik..., h. 30 
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jasmani, lalu menyebar melalui pembuluh darah yang merasuk ke 

seluruh anggota tubuh. Peredaran roh pada tubuh dan limpahan 

cahaya kehidupan, perasaan, penglihatan, pendengaran, dan 

penciumannya, pada seluruh anggota tubuh seperti limpahan cahaya 

lampu yang diedarkan di setiap sudut rumah. Sesungguhnya lampu 

itu tidak sampai pada bagian rumah, melainkan ia menerangi dengan 

cahaya itu. Kehidupan ini seperti cahaya yang tampak pada dinding 

ruangan, sedangkan roh adalah seperti lampunya. Pergerakan roh di 

dalam tubuh itu seperti gerakan lampu di sekeliling rumah yang 

digerakkan oleh penggerak lampu itu. Makna kedua, (sesuatu) yang 

halus, yang mengetahui, yang menyerap dari manusia. Firman Allah 

swt dalam Q.S. Al-Isra’ [17]: 85: 

                        

      

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu 

termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan 

melainkan sedikit". 

Roh adalah persoalan yang mengagumkan, bersifat 

ketuhanan (rabbani) di mana mayoritas akal tidak mampu 

memahami maknanya.40 

Pekerti, tenaga, energi, atau roh merupakan ajaran spiritual 

yang sangat fundamental yang banyak disinggung dalam ajaran 

agama.41 

                                                           
40 Akhmad Sodiq, Prophetic Character Building: Tema Pokok Pendidikan Akhlak 

Menurut Al-Ghazali, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet. ke-1, h. 13 
41 Muhammad Yaumi dan Nurdin Ibrahim, Pembelajaran Berbasis Jamak, h. 206 
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Kecerdasan spiritual menurut Danah Zohar dan Ian Marshall 

adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan 

makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan 

hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan 

untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih 

bermakna dibandingkan dengan yang lain.42 

Toto Tasmara mengatakan bahwa kecerdasan spiritual adalah 

kemampuan seseorang untuk mendengarkan hati nuraninya, baik 

buruk dan rasa moral dalam caranya menempatkan diri dalam 

pergaulan. Ary Ginanjar Agustian menyebutkan bahwa kecerdasan 

spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap 

setiap perilaku dan kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran 

yang bersifat fitrah, menuju manusia yang seutuhnya (hanif), dan 

memiliki pola pemikiran tauhidi (integralistik), serta berprinsip 

“hanya karena Allah”.43 

Kecerdasan spiritual melibatkan kemampuan menghidupkan 

kebenaran yang paling dalam. Itu berarti mewujudkan hal yang 

terbaik, utuh dan paling manusiawi dalam batin. Gagasan, energi, 

nilai, visi, dorongan, dan arah panggilan hidup, mengalir dari dalam, 

dari suatu kesadaran yang hidup bersama cinta, hal ini berarti bahwa 

kecerdasan spiritual menjadikan manusia untuk hidup dengan sesama 

dengan cinta, ikhlas, dan ihsan yang semua itu bermuara pada ilahi.  

Abraham Maslow juga menggolongkan kebutuhan tertinggi 

dalam kehidupan manusia yaitu: 

Kebutuhan fisiologis, meliputi kebutuhan sandang, pangan, 

papan, maupun kebutuhan biologis; kebutuhan keamanan, 

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

Pustaka, 2007), hlm. 4 
43 Abdul Wahab dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual, 

h. 50 
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meliputi bebas dari rasa takut dan merasa aman dimanapun 

berada; kebutuhan rasa memiliki sosial dan kasih sayang, 

meliputi kebutuhan berkeluarga, persahabatan, dan menjalin 

interaksi serta berkasih sayang; kebutuhan akan 

penghargaan, meliputi kebutuhan akan kehormatan, status, 

harga diri, maupun meendapatkan perhatian dari orang lain; 

dan kebutuhan aktualisasi diri, meliputi kebutuhan untuk 

eksistensi diri dalam kehidupan. Kebutuhan aktualisasi diri 

ini adalah kebutuhan yang berkaitan erat dengan kejiwaan 

dan merupakan kebutuhan spiritual seorang manusia.44  

Dengan kata lain, orang yang cerdas secara spiritual adalah 

orang yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ilahiah sebagai 

manifestasi dari aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari dan 

berupaya mempertahankan keharmonisan dan keselarasan dalam 

kehidupannya sebagai wujud dari pengalamannya terhadap tuntutan 

fitrahnya sebagai makhluk yang memiliki ketergantungan terhadap 

kekuatan yang berada di luar jangkauan dirinya, yaitu Sang Maha 

Pencipta.45 

2. Tanda-tanda Kecerdasan Spiritual 

Adapun tanda-tanda kecerdasan spiritual46 adalah sebagai 

berikut: 

a. Kemampuan bersikap fleksibel 

Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi 

ditandai dengan sikap hidupnya yag fleksibel atau bisa luwes 

dalam menghadapi persoalan. Fleksibel disini bukan berarti 

munafik atau bermuka dua. Fleksibel juga bukan berarti tidak 

                                                           
44 Akhmad Muhaimin Azzet, Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Bagi Anak, 

(Jogjakarta: Katahati, 2013), h. 31 
45 Abdul Wahab dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual, 

h. 53 
46 Akhmad Muhaimin Azzet, Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Bagi Anak, h. 

43-47 
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punya pendirian. Akan tetapi, fleksibel karena pengetahuannya 

luas dan dalam serta sikap dari hati yang tidak kaku. 

Orang yang fleksibel semacam ini lebih mudah 

menyesuaikan diri dalam berbagai macam situasi dan kondisi. 

Orang yang fleksibel juga tidak mau dalam memaksakan 

kehendak dan tak jarang tampak mudah mengalah dengan orang 

lain. Meskipun demikian, ia mudah untuk bisa menerima 

kenyataan dengan hati yang lapang. 

Jadi orang yang fleksibel pada dasarnya adalah orang 

yang mudah mengendalikan diri dan mampu mengatasi 

persoalan yang ada disekitarnya. 

b. Tingkat kesadaran yang tinggi 

Orang yang mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi 

berarti ia mengenal dengan baik siapa dirinya. Orang yang 

demikian lebih mudah mengendalikan diri dalam berbagai 

situasi dan keadaan, termasuk dalam mengendalikan emosi. 

Dengan mengenal diri sendiri secara baik, seseorang lebih 

mudah pula dalam memahami orang lain. Dalam tahap spiritual 

selanjutnya, lebih mudah baginya untuk mengenal Tuhannya. 

Dalam menghadapi persoalan hidup yang semakin 

kompleks, tingkat kesadaran yang tinggi ini sangat penting 

sekali. Tidak mudah baginya untuk putus asa. Jauh dari 

kemarahan, sebaliknya sangat dekat dengan keramahan. Orang 

yang semacam ini tidak mungkin mendapatkan julukan sebagai 

orang yang tidak tahu diri dari orang lain. 

c. Kemampuan menghadapi penderitaan 

Tidak banyak orang yang bisa menghadapi penderitaan 

dengan baik. Pada umumnya, manusia ketika dihadapkan dengan 
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penderitaan, akan mengeluh, kesal, marah, atau bahkan putus 

asa. Akan tetapi, orang yang mempunyai kecerdasan spiritual 

yang baik akan mempunyai kecerdasan spiritual yang baik akan 

mempunyai kemampuan dalam menghadapi penderitaan dengan 

baik. 

Kemampuan menghadapi penderitaan ini didapatkan 

karena seseorang mempunyai kesadaran bahwa penderitaan ini 

terjadi sesungguhnya untuk membangun dirinya agar menjadi 

manusia yang lebih kuat. Ia juga mempunyai kesadaran bahwa 

orang lain yang lebih menderita darinya ternyata masih banyak. 

Lebih dari itu, ia juga menemukan hikmah dan makna hidup dari 

penderitaan yang sedang dihadapinya. 

d. Kemampuan menghadapi rasa takut 

Setiap orang pasti mempunyai rasa takut, entah sedikit 

atau banyak. Takut terhadap apa saja, termasuk menghadapi 

kehidupan. Dalam menghadapi rasa takut ini, tidak sedikit dari 

manusia yang dijangkiti oleh rasa khawatir yang berlebihan, 

bahkan berkepanjangan. Padahal, hal yang ditakutkan ini belum 

tentu terjadi. Takut menghadapi kemiskinan, misalnya bila 

berlebihan, rasa takut itu bisa membuat seseorang lupa terhadap 

hukum dan nilai. Akhirnya, dalam rangka supaya hidupnya tidak 

miskin, tak segan ia menipu, berbohong, mencuri, atau 

melakukan korupsi. 

Tidak demikian dengan orang yang mempunyai 

kecerdasan spiritual yang tinggi. Ia bisa menghadapi dan 

mengelola rasa takut itu dengan baik. Dengan sabar, ia akan 

menghadapi segala sesuatu. Kesabaran dalam banyak hal 

memang bisa bermakna sebagai keberanian seseorang dalam 
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menghadapi kehidupan. Hal ini bisa terjadi karena orang yang 

mempunyai kecerdasan spiritual juga mempunyai sandaran yang 

kuat dalam keyakinannya jiwanya. 

e. Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai 

Tanda orang yang mempunyai kecerdasan spiritual 

adalah hidupnya berkualitas karena diilhami oleh visi dan nilai. 

Visi dan nilai dari seseorang bisa jadi disandarkan kepada 

keyakinan kepada Tuhan, atau bisa juga berangkat dari 

pengalaman hidup. Visi dan nilai yang dimiliki oleh seseorang 

bisa membuat hidupnya terarah, tidak goyah ketika menghadapi 

cobaan, dan lebih mudah dalam meraih kebahagiaan. 

f. Enggan menyebabkan kerugian 

Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yang baik 

akan enggan bila keputusan atau langkah-langkah yang 

diambilnya bisa menyebabkan kerugian. Hal ini bisa terjadi 

karena ia bisa berpikir lebih selektif dalam mempertimbangkan 

berbagai hal.  

g. Cenderung melihat keterkaitan berbagai hal 

Agar keputusan dan langkah yang diambil oleh seseorang 

dapat mendekati keberhasilan, diperlukan kemampuan dalam 

melihat keterkaitan antara berbagai hal. Agar hal yang sedang 

dipertimbangkan itu menghasilkan kebaikan, sangat perlu 

melihat keterkaitan antara berbagai hal dalam sebuah masalah. 

Akan tetapi, tidak semua orang mempunyai kecenderungan 

untuk melihat keterkaitan berbagai hal dari sebuah kejadian yang 

sedang dihadapinya. Hanya orang-orang yang mempunyai 

kecerdasan spiritual yang mampu melakukannya. 

h. Cenderung bertanya “mengapa” atau “bagaimana jika” 
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Pertanyaan “mengapa” atau “bagaimana jika” biasanya 

dilakukan oleh seseorang untuk mencari jawaban yang 

mendasar. Inilah tanda bagi orang yang mempunyai kecerdasan 

spiritual yang tinggi. Dengan demikian, ia dapat memahami 

masalah dengan baik, tidak secara parsial, dan dapat mengambil 

keputusan dengan baik pula. 

i. Pemimpin yang penuh pengabdian dan bertanggung jawab 

Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi 

akan bisa menjadi pemimpin yang penuh pengabdian dan 

bertangggung jawab. 

 Muhammad Yaumi dan Nurdin Ibrahim mengidentifikasikan 

tanda-tanda kecerdasan spiritual sebagai berikut:  

(1) Menganggap sangat penting mengambil peran dalam 

menentukan hal-hal yang besar dari sesuatu, (2) senang 

berdiskusi mengenai kehidupan, (3) berkeyakinan bahwa 

agama dan ajaran didalamnya sangat penting untuk kehidupan, 

(4) senang memandang hasil karya orang lain dan mempunyai 

pikiran bagaimana cara membuatnya, (5) menekuni aktivitas 

berzikir, bermeditasi, dan berkonsentrasi, (6) senang 

mengunjungi tempat yang mendebarkan hati (7) senang 

membaca biografi filsuf klasik dan modern, (8) belajar sesuatu 

yang baru menjadi mudah ketika memahami nilai yang 

terkandung di dalamnya, (9) memiliki rasa ingin tahu jika 

terdapat bentuk kehidupan lain di alam, (10) mendapatkan 

perspektif baru dari hasil belajar sejarah dan peradaban kuno.47 

 

3. Manfaat Kecerdasan Spiritual 

Untuk mencapai keseimbangan hidup itulah urgensi 

kecerdasan spiritual mutlak sangat diperlukan. Kecerdasan spiritual 

diharapkan dapat mengoptimalkan kecerdasan dan potensi yang 

                                                           
47 Muhammad Yaumi dan Nurdin Ibrahim, Pembelajaran Berbasis Jamak, h.209 
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dimilikinya. Adapun beberapa manfaat kecerdasan bagi seseorang 

adalah mampu menumbuhkan perkembangan otak manusia juga 

membangkitkan kreatifitas, memberi kemampuan bersifat fleksibel, 

menjadikan cerdas secara spiritual dalam beragama, menyatukan 

interpersonal dan intrapersonal, mencapai perkembangan diri, dan 

juga mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah.48 

Manfaat kecerdasan spiritual yang terpenting adalah untuk 

dapat memahami bahwa setiap saat, detik, dan desah napas selalu 

diperhatikan Allah dan tidak pernah luput dari pengawasan Allah. 

Pada saat inilah timbul fenomena ihsan, yaitu ketika manusia bekerja 

merasa melihat Allah atau merasa dilihat Allah. Ketika merasa 

melihat Allah, seseorang akan melihat Allah Yang Maha Paripurna 

tanpa sedikitpun kealpaan mengawasi setiap jenis ciptaan-Nya. 

Ketika seseorang merasa dilihat Allah Yang Maha Besar, dia akan 

merasa kecil sehingga kekuatan emosi dan intelektualnya akan saling 

mengisi dan ini kemudian diwujudkan dengan munculnya kekuatan 

dahsyat berupa tindakan yang positif seketika. Pada puncaknya, 

dengan kecerdasan spiritual seseorang akan mengenal dirinya, 

mengenal Allah, dan selalu mendapatkan ridha-Nya. Tidak ada yang 

melebihi keridhaan Allah. 

Kecerdasan spiritual juga mampu mengintegrasi kekuatan 

otak dan hati manusia dalam membangun karakter dan kepribadian 

tangguh berdasarkan nilai-nilai mulia kemanusiaan. Pada akhirnya, 

akan tercapai kemajuan dan keberhasilan melalui sumber daya 

manusia berkualitas yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi 

                                                           
48 Ani Gustiyani Maslahah, Pentingnya Kecerdasan Spiritual dalam Menangani 

Perilaku Menyimpang, dalam Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 4, No. 1, Juni 2013, h. 

4 
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juga diimbangi dengan kecerdasan emosi-spiritual yang tinggi pula. 

Bahkan secara ekstrem, manusia yang memiliki spiritual baik akan 

memiliki hubungan yang kuat dengan Allah sehingga akan 

berdampak kepada kepandaiannya dalam berinteraksi dengan 

manusia karena dibantu oleh Allah, yaitu hati manusia dijadikan 

cenderung kepada-Nya.49 

 

4. Meningkatkan Kecerdasan Spiritual 

Menurut Danah Zohar dan Ian Marshall, secara umum 

kecerdasan spiritual dapat ditingkatkan dengan meningkatkan 

penggunaan proses tersier psikologis yaitu kecenderungan untuk 

bertanya mengapa, untuk mencari keterkaitan antara segala sesuatu, 

untuk membawa ke permukaan asumsi-asumsi mengenai makna di 

balik atau di dalam sesuatu, menjadi lebih suka merenung, sedikit 

menjangkau di luar diri kita, bertanggung jawab, lebih sadar diri, 

lebih jujur terhadap diri sendiri, dan lebih pemberani.50 

Lebih lanjut Danah Zohar dan Ian Marshall mengemukakan 

tujuh langkah untuk meningkatkan kecerdasan spiritual51, yakni 

sebagai berikut: 

a. Untuk langkah pertama, seseorang harus menyadari di mana 

dirinya sekarang. Misalnya, bagaimana situasinya saat ini? 

Apakah konsekuensi dan reaksi yang ditimbulkannya? Apakah 

dirinya membahayakan dirinya dan orang lain? Langkah ini 

menuntut sesseorang untuk menggali kesadaran diri yang pada 

                                                           
49 Abdul Wahab dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual,  

h. 60 
50 Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ: Kecerdasan Spiritual, h. 14 
51 Danah Zohar dan Ian Marshall, Spiritual Capital: Memberdayakan SC di Dunia 

Bisnis, (Bandung: Mizan, 2005), h. 231-233 
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gilirannya menuntut menggali kebiasaan merenungkan 

pengalaman. Ini dapat dilakukan dengan menyisihkan beberapa 

saat untuk berdiam diri, berdzikir setiap hari, shalat tahajjud di 

keheningan setiap malam, berkumpul dengan ulama dan orang 

saleh, atau sekadar mengevaluasi setiap hari sebelum jatuh 

tertidur di malam hari. 

b. Sedangkan langkah kedua, setelah renungan mendorong untuk 

merasa bahwa perilaku, hubungan, kehidupan, atau hasil kerja 

dapat lebih baik maka harus ingin berubah. Ini akan  menuntut 

pemikiran secara jujur apa yang harus ditanggung demi 

perubahan itu dalam bentuk energi dan pengorbanan. 

c. Langkah ketiga, yakni merenung lebih dalam lagi. Seseorang 

harus mengenali diri sendiri, letak pusat, dan motivasi paling 

dalam.  

d. Langkah keempat, seseorang harus menemukan rintangan dan 

berusaha untuk mengatasi rintangan itu. Apakah kemarahan, rasa 

bersalah, sekedar kemalasan, kebodohan atau pemanjaan diri? 

Kini seseorang harus membuat daftar hal yang menghambat dan 

mengembangkan pemahaman tentang bagaimana dirinya dapat 

menyingkirkan penghalang-penghalang ini. Mungkin itu berupa 

tindakan sederhana, seperti kesadaran atau ketetapan hati.  

e. Langkah kelima, seseorang harus mencurahkan usaha mental 

dan spiritual untuk menggali potensinya, membiarkan bermain 

dalam imajinasi, menemukan tuntunan praktis yang dibutuhkan 

dan memutuskan kelayakan setiap tuntutan tersebut. Dia harus 

bertanya pada dirinya sendiri, praktik atau disiplin apa yang 

seharusnya diambil? Jalan apa yang seharusnya diikuti? 
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Komitmen apa yang bermanfaat? Pada tahap ini, perlu 

menyadari berbagai kemungkinan untuk bergerak maju. 

f. Langkah keenam, seseorang harus menetapkan hati pada satu 

jalan dalam kehidupan dan berusaha menuju pusat sementara 

dirinya melangkah di jalan itu. Merenungkan setiap hari apakah 

sudah berusaha sebaik-baiknya demi diri sendiri dan orang lain, 

apakah telah mengambil manfaat sebanyak mungkin dari setap 

situasi, apakah merasa damai dan puas dengan keadaan hidup di 

jalan menuju pusat berarti mengubah pikiran dan aktivitas 

sehari-hari menjadi ibadah terus-menerus, memunculkan 

kesucian alamiah yang ada dalam setiap situasi yang bermakna. 

g. Pada akhirnya, setelah seseorang memilih dan melangkah di 

jalan yang dipilih, dia tetap harus sadar bahwa masih ada jalan-

jalan lain dan harus tetap menghormati orang lain yang 

melangkah pada jalan-jalan tersebut. 

Sementara itu, Sukidi memberikan langkah-langkah untuk mengasah 

kecerdasan spiritual52 sebagai berikut: 

a. Mengenali diri, karena orang yang sudah tidak bisa mengenal 

dirinya sendiri akan mengalami krisis makna hidup maupun 

krisis spiritual. Karenanya, mengenali diri sendiri adalah syarat 

pertama untuk meningkatkan kecerdasan spiritual. 

b. Lakukan instrospeksi diri, atau yang dalam istilah keagamaan 

dikenal sebagai upaya pertobatan. Ajukan pertanyaan pada diri 

sendiri, “sudahkah perjalanan hidup dan karier saya berjalan atau 

berada di rel yang benar?” Barangkali saat melakukan 

                                                           
52 Sukidi, Rahasia Sukses Hidup Bahagia Kecerdasan Spiritual Mengapa SQ Lebih 

Penting daripada IQ dan EQ, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 99 
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introspeksi, ditemukan bahwa selama ini telah melakukan 

kesalahan, kecurangan, atau kemunafikan terhadap orang lain. 

c. Aktifkan hati secara rutin, yang dalam konteks orang beragama 

adalah mengingat Tuhan karena Dia adalah sumber kebenaran 

tertinggi dan kepada Dia-lah manusia kembali. Dengan 

mengingat Tuhan, hati menjadi damai. Hal ini membuktikan 

kenapa banyak orang yang mencoba mengingat Tuhan melalui 

cara berdzikir, bertafakur, shalat tahajud di tengah malam, 

kontemplasi di tempat sunyi, mengikuti tasawuf, bermeditasi, 

dan lain sebagainya. Aktivitas-aktivitas tersebut adalah dalam 

rangka manusia mengobati hatinya. 

d. Setelah mengingat Sang Khalik, manusia akan menemukan 

keharmonisan dan ketengangan hidup. Tidak lagi menjadi 

manusia yang rakus akan materi, tetapi dapat merasakan 

kepuasan tertinggi berupa kedamaian dalam hati dan jiwa, 

hingga manusia mencapai keseimbangan dalam hidup dan 

merasakan kebahagiaan spiritual. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Peranan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

1. Pengertian Peranan 

Peranan dalam kamus umum Bahasa Indonesia mempunyai 

arti tugas dan fungsi. Sedangkan menurut David Berry peranan 

sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu 

atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu.  

Selanjutnya Soekanto, mengatakan bahwa peranan (role) merupakan 

aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan 

hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan 

suatu peranan.1 Seseorang dapat dikatakan berperan apabila telah 

memiliki status.  

Di dalam status tersebut terdapat tugas-tugas yang 

sebelumnya disusun berdasarkan harapan-harapannya, namun harus 

sesuai pula dengan harapan masyarakat. Sehingga, apabila dalam 

tugas-tugasnya yang semula disusun sesuai dengan harapan orang 

atau lembaga yang berperan kemudian ternyata tidak sesuai dengan 

harapan masyarakat, maka dapat dikatakan belum atau tidak berperan 

dengan baik.2  

Berdasarkan dua pengertian di atas, peranan adalah perangkat 

harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk 

                                                           
1 Sumarno, “Peranan Guru Agama Islam dalam Membangun Karakter Peserta 

Didik”, dalam Jurnal Al-Lubab, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, h. 124 
2 Nurul Hidayati, Metodologi Penelitian Dakwah, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), 

Cet. ke-1, h. 91-92 
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melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.3 

2. Pengertian Guru 

Menurut A. Ametembun, guru adalah semua orang yang 

berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid, baik 

secara individu ataupun klasikal, baik di sekolah maupun diluar 

sekolah.4 Namun dalam konteks pendidikan Islam, guru merupakan 

salah satu pendidik dalam pendidikan agama Islam. Dilihat dari segi 

bahasa, pendidik adalah orang yang mendidik. Dari pengertian ini 

timbul kesan bahwa pendidik ialah orang yang melakukan kegiatan 

dalam hal mendidik. Dalam bahasa Inggris ditemui beberapa kata 

yang mendekati maknanya dengan pendidik. Kata-kata seperti 

teacher yang berarti guru atau pengajar, dan tutor yang berarti guru 

pribadi atau guru yang mengajar di rumah.5 Dalam bahasa Arab 

pendidik disebut diantaranya dengan ustadz, murabbi, mu’allim, 

muaddib dan mudarris.  

Ustadz adalah orang yang berkomitmen terhadap 

profesionalitas, yang melekat pada dirinya sifat dedikatif, komitmen 

terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap continous 

improvement.6 Kata atau istilah murabbi, berasal dari kata rabba, 

yurabbi sering dijumpai dalam kalimat yang orientasinya lebih 

                                                           
3 Sumarno, “Peranan Guru Agama Islam dalam Membangun Karakter Peserta Didik” 

dalam Jurnal Al-Lubab, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, h. 124 
4 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2014), Cet. ke-1, h. 9 
5 Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan Islam, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 135 
6 Amrullah Aziz, “Pendidik Profesional yang Berjiwa Islami” dalam Jurnal Studi 

Islam, Vol. 10, No. 1 Tahun 2015, h. 58 



21 
 

mengarah pada pemeliharaan, baik yang bersifat jasmani atau rohani. 

Sedangkan untuk istilah mu’allim merupakan isim fa’il dari kata 

‘allama, yu’allimu pada umumnya dipakai dalam membicarakan 

aktivitas yang lebih terfokus pada pemberian atau pemindahan ilmu 

pengetahuan, dari seorang yang tahu kepada seseorang yang tidak 

tahu. Adapun istilah muaddib, menurut Al-Attas lebih luas dari istilah 

mu’allim dan lebih relevan dengan konsep pendidikan Islam.7 

Muaddib adalah orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk 

bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di 

masa depan.8 Mudarris adalah orang yang memiliki kepekaan 

intelektual dan informasi, serta memperbaharui pengetahuan dan 

keahliannya secara berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan 

peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih 

keterampilan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.9 

Adapun pengertian pendidik menurut istilah dikemukakan 

oleh para ahli pendidikan Islam diantaranya adalah Ahmad D. 

Marimba yang menyatakan bahwa pendidik ialah orang yang 

memikul tanggung jawab untuk mendidik. Sejalan dengan pendapat 

Ahmad D. Marimba, Ahmad Tafsir mendefinisikan bahwa pendidik 

sebagai siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan 

anak didik, dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi 

anak didik, baik afektif, kognitif maupun psikomotorik. Tanggung 

                                                           
7 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), Cet. ke-7, h. 56 
8 Amrullah Aziz, “Pendidik Profesional yang Berjiwa Islami” dalam Jurnal Studi 

Islam, Vol. 10, No. 1 Tahun 2015, h. 59 
9 Amrullah Aziz, “Pendidik Profesional yang Berjiwa Islami” dalam Jurnal Studi 

Islam, Vol. 10, No. 1 Tahun 2015, h. 59 



22 
 

jawab pertama dan utama terhadap pendidikan anak adalah orang tua 

anak didik.10 

Dalam beberapa literatur kependidikan pada umumnya, 

istilah pendidik sering diwakili oleh istilah guru, orang yang 

pekerjaannya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah atau di 

kelas. Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang 

memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pekerjaannya 

(mata pencahariannya atau profesinya) mengajar.11 Guru dalam 

pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan 

di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, 

tetapi bisa juga di mesjid, di surau/mushalla, di rumah, dan 

sebagainya.12  

Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan Indonesia memiliki 

semboyan yang senantiasa melekat pada diri seorang guru. 

Semboyan ini ada pada simbol pendidikan, semboyan itu berbunyi, 

“ing ngarsa sung tulada, ing madya mangung karsa, tut wuri 

handayani”. Ing ngarsa sung tulada, artinya, di depan menjadi 

panutan. Guru diharapkan mampu menjadi contoh dan diikuti oleh 

orang lain, terutama oleh muridnya. Dalam bahasa jawa seorang guru 

itu “digugu lan ditiru”. Segala ucapan dan perbuatannya selalu di 

dengar dan dijadikan contoh. Ing madya mangung karsa artinya, di 

tengah menjadi mediator. Guru diharapkan mampu menjadi mediator 

agar siswa mau dan mampu berkarya, guru tidak hanya memberi, 

                                                           
10 Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan Islam, h. 136 
11 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2005), Cet. ke-3, h. 377 
12 Syaiful Bahri Jamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2005), h. 31 
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tetapi mampu memfasilitasi agar anak mau memaksimalkan potensi 

yang telah dimiliki. Tut wuri handayani artinya, di belakang 

memberikan dorongan. Guru diharapkan mampu memberikan 

dorongan atau motivasi agar anak terus berkembang dan 

mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Mendorong siswa 

agar selalu melakukan hal-hal yang membawa manfaat, buat dirinya 

maupun orang lain.13   

Istilah guru sebagaimana dijelaskan Haidar Nawawi adalah 

orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di 

sekolah/kelas. Menurut Novan Ardy Wiyani dan Barnawi guru 

adalah pekerja profesional yang secara khusus disiapkan untuk 

mendidik anak-anak yang telah diamanatkan orang tua untuk dapat 

mendidik anaknya di sekolah.14 Secara lebih khusus lagi, ia 

mengatakan bahwa guru adalah orang yang bekerja dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam 

membantu anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing.15  

Guru sebagai pendidik, harus memiliki standar kualitas 

pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, 

dan disiplin. Guru harus mengembangkan sikap, watak, nilai moral, 

kata hati/hati nurani anak didik. Tidak hanya itu, guru juga harus 

mampu mengemagkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang 

                                                           
13 Najib Sulhan, Karakter Guru Masa Depan, Sukses dan Bermartabat, (Surabaya: 

PT Temprina Media Grafika, 2011), Cet. ke-1, h. 6  
14 Novan Ardy Wiyani dan Barnawi, Ilmu Pendidikan Islam, (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2016), Cet. ke-3, h. 97 
15 Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan Islam, h. 137 
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memiliki berbaagai kecerdasan sekaligus beriman dan bertakwa 

kepada Allah swt.16 

Sedang makna pendidikan yang dikemukakan oleh Atiyah al-

Abrasy, berupa upaya mempersiapkan individu untuk kehidupan 

yang benar, sempurna, kebahagiaan hidup, cinta tanah air, kekuatan 

raga, kesempurnaan etika, sistematik dalam berfikir, tajam, 

berperasaan, giat dalam berkreasi, toleransi terhadap yang lain, 

berkompetensi dalam mengungkapkan bahasa tulis dan lisan dan 

terampil.17  

Adapun Pendidikan Islam adalah suatu sistem yang 

memungkinkan seseorang (peserta didik) dapat mengarahkan 

kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam.18 Langgulung 

mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses 

penyampaian generasi muda untuk mengisi peranan, memidahkan 

pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi 

manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. 

Arifin mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses 

pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang 

dibutuhkan oleh hamba Allah (anak didik) dengan pedoman pada 

ajaran Islam.19 

                                                           
16 Sarifa Suhra, “Peranan Guru PAI dalam Menyukseskan Pendidikan Karakter”, 

dalam Jurnal An-Nisa, Vol. 9 No. 2 Desember 2016, h. 171 
17 Mahfudz Rais, Al-Islam Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Erlangga Gapprint, 

2011), h. 144 
18 Al-Rasyidin dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, (Ciputat: Ciputat Press, 

2005), Cet. ke-2, h. 32 
19 Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, Pendidikan Agama Islam 

dalam Perspektif Multikulturalisme, (Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta, 2009), h. 24 
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Pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai program 

yang terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam serta 

diikuti tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam 

hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga 

terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.20 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka guru PAI 

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi 

peserta didik dalam bidang studi Pendidikan Agama Islam di sekolah 

pada pendidikan usia dini jalur pendidik formal, pendidikan dasar, 

dan pendidikan menengah.21 Guru pendidikan Agama Islam tidak 

hanya sekadar menjadi guru yang mengajarkan materi-materi 

keagamaan secara konvensional dan monoton tetapi juga harus 

merubah dirinya menjadi Informal Leader, sebab pada hakikatnya 

tugas dan amanah yang diembannya buka hanya sebagai kongsi ilmu, 

tapi lebih dari itu.22 

a. Tugas Guru 

Tugas pokok pendidik adalah mendidik dan mengajar. 

Selain itu tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, 

membersihkan, menyucikan hati manusia untuk bertaqarrub 

kepada Allah swt. Abdurrahman al-Nahlawi menyebutkan tugas 

pendidik sebagai berikut; Pertama, fungsi penyucian yakni 

                                                           
20 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), Cet. ke-2, h. 6 
21 Sarifa Suhra, “Peranan Guru PAI dalam Menyukseskan Pendidikan Karakter”, 

dalam Jurnal An-Nisa, Vol. 9 No. 2 Desember 2016, h. 171 
22 Anshori, Transformasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, 

2010), Cet. ke-1, h. 67  
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berfungsi sebagai pembersih, pemelihara, dan pengembang fitrah 

manusia. Kedua, fungsi pengajaran yakni menginternalisasikan 

dan mentransformasikan pengetahuan serta nilai-nilai agama 

kepada manusia.23   

Tugas pendidik menurut Jamaluddin adalah sebagai 

berikut24: 

1) Merencanakan proses belajar dan pembelajaran dalam 

rangkaian komponen-komponennya untuk mencapai tujuan 

yang ditetapkan. 

2) Melaksanakan perencanaan yang telah dibuat disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi yang ada. 

3) Mengevaluasi atau menilai proses belajar dan pembelajaran 

dengan menggunakan berbagai teknik atau bentuk evaluasi 

mengenai semua kemapuan siswa. Di samping itu, guru juga 

menilai pekerjaan serta program yang ia adakan atau 

laksanakan dan sejauh mana tujuan telah tercapai. 

4) Mengembangkan proses belajar dan pembelajaran 

berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan. Apakah 

mengadakan perbaikan, penambahan, ataupun 

penyempurnaan. 

 

b. Tanggung Jawab Guru 

Guru adalah orang yang bertanggung jawab 

mencerdaskan kehidupan anak didik, untuk itulah guru dengan 

                                                           
23 Sukring, Pendidik dan Peserta Didik dalam Pendidikan Islam, (Jogjakarta: 

Graha Ilmu, 2013), cet. 1, hlm. 83-84 
24 Jamaludin, dkk, Pembelajaran Perspektif Islam, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2015), cet. 1, hlm. 75 
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penuh dedikasi dan loyalitas berusaha membimbing dan 

membina anak didik agar di masa mendatang menjadi orang 

yang berguna bagi nusa dan bangsa. Karena besarnya tanggung 

jawab guru terhadap anak didiknya setiap hari guru meluangkan 

waktu demi kepentingan anak didiknya meskipun suatu ketika 

ada anak didiknya yang berbuat kurang sopan kepada orang 

lain, bahkan dengan sabar dan bijaksana guru memberikan 

nasihat bagaimana cara bertingkah laku yang sopan pada orang 

lain. 

Memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik 

adalah suatu perbuatan yang mudah, tetapi untuk membentuk 

jiwa dan watak anak didik itulah yang sukar, sebab anak didik 

yang dihadapi adalah makhluk hidup yang mempunyai otak dan 

potensi yang perlu dipengaruhi dengan sejumlah norma hidup 

sesuai ideologi, falsafah dan agama. 

Menjadi tanggung jawab guru untuk memberikan 

sejumlah norma itu kepada anak didik agar tahu mana perbuatan 

yang susila dan asusila, mana perbuatan yang bermoral dan 

amoral. Jadi guru harus bertanggung jawab atas segala sikap, 

tingkah laku, dan perbuatannya dalam rangka membina jiwa dan 

watak anak didik. Dengan demikian, tanggung jawab guru 

adalah untuk membentuk anak didik agar menjadi orang 

bersusila yang cakap, berguna bagi agama, nusa dan bangsa di 

masa yang akan datang.25 

                                                           
25 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2013), Cet. Ke-1, h. 12-13. 
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Dalam melakukan tugas profesinya, pendidik 

bertanggung jawab sebagai seorang pengelola belajar (manager 

of learning), pengarah belajar (directur of learning), dan 

perencana masa depan masyarakat (planner of the future 

society). Dengan tanggung jawab ini, pendidik memiliki tiga 

fungsi, yaitu (1) fungsi instruksional yang bertugas 

melaksanakan pengajaran; (2) fungsi edukasional yang bertugas 

mendidik peserta didik agar mencapai tujuan pendidikan; (3) 

fungsi managerial yang bertugas memimpin dan mengelola 

proses pendidikan. 

c. Kompetensi Guru 

Seorang pendidik dalam konsepsi Islam dituntut memiliki 

beberapa kemampuan dasar (kompetensi) yang dapat digunakan 

dalam melaksanakan tugasnya. Paling tidak, ada tiga 

kompetensi yang harus dimilikinya, yaitu; 

1) Kompetensi personal-religius, yaitu memiliki kepribadian 

berdasarkan Islam. Di dalam dirinya melekat nilai-nilai 

yang dapat ditransinternalsisasikan kepada peserta didik, 

seperti jujur, adil, suka musyawarah, disiplin, dan lain-lain. 

2) Kompetensi sosial-religius, yaitu memiliki kepedulian 

terhadap masalah-masalah sosial yang selaras dengan 

Islam. Sikap gotong-royong, suka menolong, egalitarian, 

toleransi, dan sebagainya merupakan sikap yang harus 

dimiliki pendidik yang dapat diwujudkan dalam proses 

pendidikan. 
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3) Kompetensi profesional-religius, yaitu memiliki 

kemampuan menjalankan tugasnya secara profesional, 

yang di dasarkan atas ajaran islam.26 

 

d. Peranan Guru  

Guru memiliki andil yang sangat besar terhadap 

keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan 

dalam membantu perkembangan peserta didik untuk 

mewujudkan hidupnya secara optimal.27 Kehadiran guru dalam 

proses pembelajaran merupakan peranan yang penting, 

peranan guru itu belum dapat digantikan oleh teknologi seperti 

radio, televisi, tape recorder, internet, komputer maupun 

teknologi yang paling modern. Banyak unsur-unsur manusiawi 

seperti sikap, sistem nilai, perasaan, motivasi, kebiasaan, dan 

keteladanan, yang diharapkan dari hasil proses pembelajaran, 

yang tidak dapat dicapai kecuali melalui pendidik.28  

Konsep operasional, pendidikan Islam adalah proses 

transformasi ilmu pengetahuan dan internalisasi nilai-nilai 

Islam dalam rangka mengembangkan fitrah dan kemampuan 

dasar yang dimiliki peserta didik guna mencapai keseimbangan 

dan keselarasan berbagai aspek kehidupan, maka pendidik 

mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan 

Islam. Sehubungan dengan hal ini An-Nahlawi menyatakan 

bahwa peran guru hendaklah mencontoh peran yang dilakukan 

                                                           
26 Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 

Cet. ke-1, h. 91-92. 
27 Sumarno, “Peranan Guru Agama Islam dalam Membangun Karakter Peserta 

Didik”, dalam Jurnal Al-Lubab, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, h. 128 
28 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, h. 74 
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Rasulullah yaitu mengkaji dan mengembangkan ilmu Ilahi. 

Firman Allah swt: 

                     

                        

              

“Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan 

kepadanya Al Kitab, Hikmah dan kenabian, lalu Dia berkata 

kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-

penyembahku bukan penyembah Allah." akan tetapi (dia 

berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, 

karena kamu selalu mengajarkan Al-Kitab dan disebabkan 

kamu tetap mempelajarinya” (Q.S. Ali Imran [3]: 79) 

Kata “rabbani” pada ayat di atas menunjukkan 

pengertian bahwa pada diri setiap orang terdapat kedalaman 

atau kesempurnaan ilmu dan takwa. Hal ini tentu sangat erat 

kaitannya dengan fungsinya sebagai pendidik. Ia tidak akan 

dapat memberikan pendidikan yang baik, bila ia sendiri tidak 

memperhatikan dirinya sendiri.29 

Berkaitan dengan peranan guru sebagai pendidik yang 

harus menjadi suri tauladan untuk peserta didiknya, Rasulullah 

saw. bersabda: 

َمْن َدَعلا ايََل لاَل َسلََّم قَ وَ  َعْن َاِبي ُهَريْ َرَة اَنَّ َرُسْوَل هللاي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي 
ْثُل اُُجْوري َمْن تَبيَعُه اَل  َن ااَلْجري مي ُقُص َذ لي  ُهًدى َكلاَن َلُه مي ْن يَ ن ْ َك مي

                                                           
29 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, h. 124 
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ْثُل اَََثمي َمْن  ْثْي مي َن االي ًئلا َو َمْن َدَعلا ايََل َضََللٍَة َكلاَن َعَلْيهي مي ْم َشي ْ اُُجْوريهي
ئً  ْم َشي ْ هي ْن اَََثمي ُقُص َذليَك مي )رواه املسلم(لا تَبيَعُه الَ يَ ن ْ  

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 

“Barang siapa yang mengajak kepada hidayah, maka baginya 

pahala seperti pahala mereka yang mengikutinya, tanpa 

mengurangi pahala mereka sedikitpun. Barangsiapa mengajak 

kepada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa orang yang 

mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun”. 

(HR. Muslim).30 

Hadits di atas menjelaskan bahwa ketika seseorang khususnya 

seorang guru mampu mengajak dan mengajarkan peserta 

didiknya kepada kebaikan (hidayah) maka pahal akan 

mengikutinya. Begitu pula sebaliknya ketika seorang guru 

tidak bisa mengajak dan mengajarkan kebaikan maka dosa 

yang mengikutinya. 

Demikianlah gambaran betapa pentingnya peranan 

guru dan betapa beratnya tugas dan tanggung jawab guru, 

terutama tanggung jawab moral untuk digugu dan ditiru. Di 

sekolah seorang guru menjadi ukuran atau pedoman bagi 

murid-muridnya, di masyarakat seorang guru dipandang 

sebagai suri tauladan bagi setiap warga masyarakat. 

Adapun peranan guru dalam pembelajaran31 adalah sebagai 

berikut: 

1) Sebagai demonstrator 

                                                           
30 Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih 

Muslim, terj. Rohimi Ghufron, Jilid IV, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), Cet-ke. 1, h. 495 
31 Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan Islam, h. 

154-159 
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Melalui perannya sebagai demonstrator, lecturer 

atau pengajar, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan 

atau materi pelajaran yang akan diajarkannya  serta 

senantiasa mengembangkannya dalam arti meningkatkan 

kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya. 

Disebabkan hal ini akan sangat menentukan hasil belajar 

yang dicapai oleh peserta didik. Salah satu yang harus 

diperhatikan seorang guru, bahwa ia sendiri adalah pelajar. 

Ini berarti bahwa guru harus belajar terus menerus. Dengan 

cara demikian ini akan memperkaya dirinya dengan ilmu 

pengetahuan sebagai bekal dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai pengajar dan demonstrator, sehingga mampu 

memperagakan apa yang diajarkannya secara didaktis. 

Maksudnya, agar apa yang disampaikannya itu betul-betul 

dimiliki oleh peserta didik. 

2) Sebagai pejuang 

Sejarah indonesia telah mencatat, bahwa para guru 

adalah sekelompok sosial yang turut bergerak pertama 

dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai dan 

menggapai kemerdekaannya. Pada konteks ini guru 

merupakan pelaku aktif dalam kegiatan politik-

kebangsaan, menuju Indonesia yang merdeka. Guru 

merupakan energi utama dalam menggerakkan massa, dan 

mempertahankan bangsa Indonesia dari rongrongan para 

penjajah. Kemudian jika kita tinjau dari segi konteks 

nasionalnya, maka para penggerak yang bermunculan 

sebagian besar dari mereka adalah para penggerak yang 

lahir dari para pemuda terdidik.   
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3) Sebagai pengelola kelas 

Dalam perannya sebagai pengelola kelas, guru 

hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan 

belajar serta merupakan aspek dari lingkungan yang perlu 

diorganisasi. Lingkungan ini diatur dan diawasi agar 

kegiatan-kegiatan belajar teararah kepada tujuan-tujuan 

pendidikan. Pengawasan terhadap lingkungan belajar ini 

turut menentukan sejauh mana lingkungan tersebut 

menjadi lingkungan belajar yang baik. Lingkungan yang 

baik ialah yang bersifat menantang dan merangsang peserta 

didik untuk belajar, memberikan rasa aman, dan kepuasan 

dalam mencapai tujuan.  

4) Sebagai mediator dan fasilitator 

Sebagai mediator guru hendaknya memiliki 

pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media 

pendidikan karena media pendidikan merupakan alat 

komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar-

mengajar. Untuk itu, guru tidak cukup hanya memiliki 

pengetahuan tentang media pendidikan, tetapi juga harus 

memiliki keterampilan memilih dan menggunakan serta 

mengusahakan media itu dengan baik. Untuk itu, guru perlu 

mengalami latihan-latihan praktik secara kontinu dan 

sistematis. 

Sebagai fasilitator, guru hendaknya membantu proses 

peserta didik mau dan mampu untuk mencari, mengolah, 

dan memakai informasi, memperbanyak mutu pemberian 

tugas, pekerjaan rumah, ujian, dan lain-lain yang mampu 

“memaksa” secara tidak sadar, membiasakan peserta didik 
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untuk mencari dan membaca berbagai refernsi, 

menggunakan peprustakaan, mengoptimalkan manfat 

internet, menulis laporan dengan komputer, dan 

mempresentasikannya. 

5) Sebagai evaluator 

Dalam proses pembelajaran, hendaknya guru 

menjadi seorang evaluator yang baik. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah 

dirumuskan itu tercapai atau belum, dan apakah materi 

yang diajarkan sudah cukup tepat atau belum. Maka dengan 

penilaian, guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian 

tujuan, penguasaan peserta didik terhadap pelajaran, serta 

ketepatan atau keefektifan metode mengajar. 

6) Peran dalam pengadministrasian 

Dalam hubungannya dengan kegiatan 

pengadministrasian, seorang guru dapat berperan, sebagai 

berikut. Pertama, sebagai pengambil inisiatif, pengarah, 

dan penilai kegiatan-kegiatan pendidikan. Kedua, sebagai 

wakil masyarakat yang berarti dalam lingkungan sekolah 

guru menjadi anggota suatu masyarakat, guru harus 

mencerminkan suasana dan kemauan masyarakat dalam 

arti yang baik. Ketiga, sebagai orang yang ahli dalam mata 

pelajaran, guru bertanggung jawab mewariskan 

kebudayaan kepada generasi muda yang berupa 

pengetahuan. Keempat, sebagai penegak disiplin, guru 

harus menjaga agar tercapai suatu disiplin.  Kelima, sebagai 

pelaksana administrasi pendidikan. Keenam, sebagai 

pemimpin generasi muda. Guru berperan sebagai 
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pemimpin mereka dalam mempersiapkan diri untuk 

menjadi anggota masyarakat yang dewasa. Ketujuh, 

sebagai penerjemah kepada masyarakat, artinya guru 

berperan untuk menyampaikan segala perkembangan 

kemajuan dunia sekiar kepada masyarakat, khususnya 

masalah-masalah pendidikan. 

7) Peran secara pribadi 

Dilihat dari segi dirinya sendiri (self oriented), 

seorang guru harus berperan, antara lain (1) sebagai 

petugas sosial, yaitu seorang yang harus membantu untuk 

kepentingan masyarakat.; (2) sebagai pelajar dan ilmuwan, 

yaitu senantiasa terus-menerus menuntut ilmu 

pengetahuan, dengan berbagai cara setiap saat pendidik 

senantiasa belajar untuk mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan; (3) sebagai orang tua, yaitu mewakili orang 

tua murid di sekolah dalam pendidikan anaknya; (4) 

sebagai pencari teladan, yaitu yang senantiasa mencarikan 

teladan yang baik untuk peserta didik, sebab pendidik 

merupakan ukuran bagi norma-norma tingkah laku; (5) 

sebagai pencari keamanan, yaitu yang senantiasa 

mencarikan rasa aman bagi peserta didik. 

8) Peran secara psikologis 

Dilihat dari peran guru secara psikologis, guru 

dipandang antara lain (1) sebagai ahli psikologi 

pendidikan, yang melaksanakan tugasnya atas dasar 

prinsip-prinsip psikologi; (2) sebagai seniman dalam 

hubungan antar manusia, yaitu orang yang mampu 

membuat hubungan antar manusia untuk tujuan tertentu, 



36 
 

khususnya dalam kegiatan pendidikan; (3) sebagai 

pembentuk kelompok, sebagai jalan atau alat dalam 

pendidikan; (4) sebagai catalytic agent, yaitu orang yang 

mempunyai pengaruh dalam menimbulkan pembaruan atau 

innovator; (5) sebagai petugas kesehatan mental (mental 

hygiene worker) yang bertanggung jawab terhadap 

pembinaan kesehatan mental khususnya kesehatan mental 

peserta didik. 

Seiring berkembangnya zaman, saat ini peran guru 

sangatlah penting, bahkan sampai kapanpun guru tetaplah 

menjadi seorang yang sangat penting dalam proses 

berkembangnya manusia itu sendiri, walaupun berada di 

tengah arus kemajuan ilmu dan teknologi yang kian 

berkembang begitu pesatnya. Seperti laju informasi yang 

bisa langsung diterima tanpa perantara guru.32 

 

B. Kecerdasan Spiritual 

1. Pengertian Kecerdasan Spiritual 

Secara konseptual kecerdasan spiritual terdiri atas gabungan 

kata “kecerdasan” dan “spiritual”. Kata kecerdasan (intelegensi) 

dalam bahasa Inggris disebut intelligence, dan bahasa Arab disebut 

al-zaka, menurut arti bahasa adalah pemahaman, kecepatan, dan 

kesempurnaan sesuatu. Dalam arti kemampuan ganda dalam 

memahami sesuatu secara cepat, tepat, dan sempurna. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia disebutkan kecerdasan spiritual adalah 

kesempurnaan perkembangan akal budi, kepandaian, dan ketajaman 

pikiran.  

                                                           
32 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, h. 47 
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Howerd Gardner dikutip Agus Efendi mengemukakan, 

kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau 

menciptakan sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu. David 

Wechsler, pencipta skala-skala intelegensi Wechsler yang populer 

mendefinisikan intelegensi sebagai totalitas kemampuan seseorang 

untuk bertindak dengan tujuan tertentu, berpikir secara  rasional, dan 

menghadapi lingkungannya dengan efektif.33 

Berkaitan dengan kecerdasan, Amstrong menyebutkan ada 

tiga faktor penting yang berpengaruh terhadap kecerdasan anak, yaitu 

faktor biologis yang diturunkan dari orang tua, faktor sejarah hidup 

pribadi atau pengalaman, dan faktor latar belakang budaya.34 

Kata spiritual sendiri dapat dimaknai sebagai hal-hal yang 

bersifat spirit atau berkenaan dengan spirit. Dari sini, dapat diartikan 

spiritual sebagai suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan dalam 

membangkitkan semangat, misalnya. Dengan kata lain, bagaimana 

seseorang benar-benar memerhatikan dan menunjukkan jiwa atau 

sukma dalam menyelenggarakan kehidupan di bumi.35 

Danah Zohar dan Ian Marshall mengatakan bahwa spiritual 

berasal dari bahasa Latin spiritus yang berarti prinsip yang 

memfasilitasi suatu organisme, bisa juga dari bahasa Latin sapienta 

(sophia dalam bahasa Yunani) yang berarti kearifan atau kecerdasan 

kearifan (wisdom intelligence). Sedangkan, spiritual berasal dari kata 

spirit yang berasal dari bahasa Latin, yaitu spritus yang berarti napas. 

Dalam istilah modern mengacu kepada energi batin yang non-

                                                           
33 Sukring, Pendidik dan Peserta Didik dalam Pendidikan Islam, h. 36 
34 Ahmad Susanto, Bimbingan dan Konseling di Taman Kanak-kanak, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015), Cet. ke-1, h. 294 
35 Abdul Wahab dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 47 
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jasmani meliputi emosi dan karakter. Dalam kamus psikologi,  spirit 

adalah suatu zat atau makhluk immaterial, biasanya bersifat 

ketuhanan menurut aslinya, yang diberi sifat dari banyak ciri 

karakteristik manusia, kekuatan, tenaga, semangat, vitalitas energi 

disposisi, moral, atau motivasi.36 KBBI memberi beberapa arti 

terhadap kata “spirit” antara lain; (1) semangat; dan (2) jiwa, sukma, 

roh. Dengan demikian, spiritual berarti kejiwaan, rohani, mental, 

moral.37 Spiritual berarti pula segala sesuatu di luar fisik, termasuk 

pikiran, perasaan, dan karakter atau dikenal dengan kodrat.38 

Istilah spiritual dalam Al-Qur’an ditemukan kata ruh yang 

dari kata ini terbentukah kata ruhani dan ruhaniyah yang diadopsi ke 

dalam Bahasa Indonesia menjadi “roh”, “rohani”, dan “rohaniah”. 

KBBI mengartikan “roh” dengan: (1) sesuatu yang hidup yang tidak 

berbadan jasmani yang berakal budi dan berperasaan; (2) jiwa, badan 

halus. Dengan demikian, rohani dan rohaniah diartikan dengan 

sesuatu yang berkenaan dengan roh. Kata ruh disebutkan dalam Al-

Qur’an sebanyak 24 kali dengan konteks yang beragam dan makna 

yang berbeda, dan tidak semuanya berkaitan dengan manusia. Ruh 

adalah suatu ciptaan Allah yang kemudian ditiupkan ke dalam jasad 

manusia. Ia merupakan salah satu unsur pembentuk diri manusia 

yang melambangkan ketinggian, kemuliaan, dan kesucian.39 

Al-Ghazali menjelaskan dua makna untuk ruh, yaitu: 

pertama, sejenis sesuatu yang halus dan bersumber pada lubang hati 

                                                           
36 Abdul Wahab dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual, 

h. 48 
37 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Tafsir Al-Qur’an dan Tematik: 

Spiritualitas dan Akhlak, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2010), h. 30 
38 Muhammad Yaumi dan Nurdin Ibrahim, Pembelajaran Berbasis Jamak, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2013), Cet. ke-1, h. 22 
39 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Tafsir Al-Qur’an dan Tematik..., h. 30 
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jasmani, lalu menyebar melalui pembuluh darah yang merasuk ke 

seluruh anggota tubuh. Peredaran roh pada tubuh dan limpahan 

cahaya kehidupan, perasaan, penglihatan, pendengaran, dan 

penciumannya, pada seluruh anggota tubuh seperti limpahan cahaya 

lampu yang diedarkan di setiap sudut rumah. Sesungguhnya lampu 

itu tidak sampai pada bagian rumah, melainkan ia menerangi dengan 

cahaya itu. Kehidupan ini seperti cahaya yang tampak pada dinding 

ruangan, sedangkan roh adalah seperti lampunya. Pergerakan roh di 

dalam tubuh itu seperti gerakan lampu di sekeliling rumah yang 

digerakkan oleh penggerak lampu itu. Makna kedua, (sesuatu) yang 

halus, yang mengetahui, yang menyerap dari manusia. Firman Allah 

swt dalam Q.S. Al-Isra’ [17]: 85: 

                        

      

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu 

termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan 

melainkan sedikit". 

Roh adalah persoalan yang mengagumkan, bersifat 

ketuhanan (rabbani) di mana mayoritas akal tidak mampu 

memahami maknanya.40 

Pekerti, tenaga, energi, atau roh merupakan ajaran spiritual 

yang sangat fundamental yang banyak disinggung dalam ajaran 

agama.41 

                                                           
40 Akhmad Sodiq, Prophetic Character Building: Tema Pokok Pendidikan Akhlak 

Menurut Al-Ghazali, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet. ke-1, h. 13 
41 Muhammad Yaumi dan Nurdin Ibrahim, Pembelajaran Berbasis Jamak, h. 206 
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Kecerdasan spiritual menurut Danah Zohar dan Ian Marshall 

adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan 

makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan 

hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan 

untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih 

bermakna dibandingkan dengan yang lain.42 

Toto Tasmara mengatakan bahwa kecerdasan spiritual adalah 

kemampuan seseorang untuk mendengarkan hati nuraninya, baik 

buruk dan rasa moral dalam caranya menempatkan diri dalam 

pergaulan. Ary Ginanjar Agustian menyebutkan bahwa kecerdasan 

spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap 

setiap perilaku dan kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran 

yang bersifat fitrah, menuju manusia yang seutuhnya (hanif), dan 

memiliki pola pemikiran tauhidi (integralistik), serta berprinsip 

“hanya karena Allah”.43 

Kecerdasan spiritual melibatkan kemampuan menghidupkan 

kebenaran yang paling dalam. Itu berarti mewujudkan hal yang 

terbaik, utuh dan paling manusiawi dalam batin. Gagasan, energi, 

nilai, visi, dorongan, dan arah panggilan hidup, mengalir dari dalam, 

dari suatu kesadaran yang hidup bersama cinta, hal ini berarti bahwa 

kecerdasan spiritual menjadikan manusia untuk hidup dengan sesama 

dengan cinta, ikhlas, dan ihsan yang semua itu bermuara pada ilahi.  

Abraham Maslow juga menggolongkan kebutuhan tertinggi 

dalam kehidupan manusia yaitu: 

Kebutuhan fisiologis, meliputi kebutuhan sandang, pangan, 

papan, maupun kebutuhan biologis; kebutuhan keamanan, 

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

Pustaka, 2007), hlm. 4 
43 Abdul Wahab dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual, 

h. 50 
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meliputi bebas dari rasa takut dan merasa aman dimanapun 

berada; kebutuhan rasa memiliki sosial dan kasih sayang, 

meliputi kebutuhan berkeluarga, persahabatan, dan menjalin 

interaksi serta berkasih sayang; kebutuhan akan 

penghargaan, meliputi kebutuhan akan kehormatan, status, 

harga diri, maupun meendapatkan perhatian dari orang lain; 

dan kebutuhan aktualisasi diri, meliputi kebutuhan untuk 

eksistensi diri dalam kehidupan. Kebutuhan aktualisasi diri 

ini adalah kebutuhan yang berkaitan erat dengan kejiwaan 

dan merupakan kebutuhan spiritual seorang manusia.44  

Dengan kata lain, orang yang cerdas secara spiritual adalah 

orang yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ilahiah sebagai 

manifestasi dari aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari dan 

berupaya mempertahankan keharmonisan dan keselarasan dalam 

kehidupannya sebagai wujud dari pengalamannya terhadap tuntutan 

fitrahnya sebagai makhluk yang memiliki ketergantungan terhadap 

kekuatan yang berada di luar jangkauan dirinya, yaitu Sang Maha 

Pencipta.45 

2. Tanda-tanda Kecerdasan Spiritual 

Adapun tanda-tanda kecerdasan spiritual46 adalah sebagai 

berikut: 

a. Kemampuan bersikap fleksibel 

Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi 

ditandai dengan sikap hidupnya yag fleksibel atau bisa luwes 

dalam menghadapi persoalan. Fleksibel disini bukan berarti 

munafik atau bermuka dua. Fleksibel juga bukan berarti tidak 

                                                           
44 Akhmad Muhaimin Azzet, Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Bagi Anak, 

(Jogjakarta: Katahati, 2013), h. 31 
45 Abdul Wahab dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual, 

h. 53 
46 Akhmad Muhaimin Azzet, Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Bagi Anak, h. 

43-47 
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punya pendirian. Akan tetapi, fleksibel karena pengetahuannya 

luas dan dalam serta sikap dari hati yang tidak kaku. 

Orang yang fleksibel semacam ini lebih mudah 

menyesuaikan diri dalam berbagai macam situasi dan kondisi. 

Orang yang fleksibel juga tidak mau dalam memaksakan 

kehendak dan tak jarang tampak mudah mengalah dengan orang 

lain. Meskipun demikian, ia mudah untuk bisa menerima 

kenyataan dengan hati yang lapang. 

Jadi orang yang fleksibel pada dasarnya adalah orang 

yang mudah mengendalikan diri dan mampu mengatasi 

persoalan yang ada disekitarnya. 

b. Tingkat kesadaran yang tinggi 

Orang yang mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi 

berarti ia mengenal dengan baik siapa dirinya. Orang yang 

demikian lebih mudah mengendalikan diri dalam berbagai 

situasi dan keadaan, termasuk dalam mengendalikan emosi. 

Dengan mengenal diri sendiri secara baik, seseorang lebih 

mudah pula dalam memahami orang lain. Dalam tahap spiritual 

selanjutnya, lebih mudah baginya untuk mengenal Tuhannya. 

Dalam menghadapi persoalan hidup yang semakin 

kompleks, tingkat kesadaran yang tinggi ini sangat penting 

sekali. Tidak mudah baginya untuk putus asa. Jauh dari 

kemarahan, sebaliknya sangat dekat dengan keramahan. Orang 

yang semacam ini tidak mungkin mendapatkan julukan sebagai 

orang yang tidak tahu diri dari orang lain. 

c. Kemampuan menghadapi penderitaan 

Tidak banyak orang yang bisa menghadapi penderitaan 

dengan baik. Pada umumnya, manusia ketika dihadapkan dengan 
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penderitaan, akan mengeluh, kesal, marah, atau bahkan putus 

asa. Akan tetapi, orang yang mempunyai kecerdasan spiritual 

yang baik akan mempunyai kecerdasan spiritual yang baik akan 

mempunyai kemampuan dalam menghadapi penderitaan dengan 

baik. 

Kemampuan menghadapi penderitaan ini didapatkan 

karena seseorang mempunyai kesadaran bahwa penderitaan ini 

terjadi sesungguhnya untuk membangun dirinya agar menjadi 

manusia yang lebih kuat. Ia juga mempunyai kesadaran bahwa 

orang lain yang lebih menderita darinya ternyata masih banyak. 

Lebih dari itu, ia juga menemukan hikmah dan makna hidup dari 

penderitaan yang sedang dihadapinya. 

d. Kemampuan menghadapi rasa takut 

Setiap orang pasti mempunyai rasa takut, entah sedikit 

atau banyak. Takut terhadap apa saja, termasuk menghadapi 

kehidupan. Dalam menghadapi rasa takut ini, tidak sedikit dari 

manusia yang dijangkiti oleh rasa khawatir yang berlebihan, 

bahkan berkepanjangan. Padahal, hal yang ditakutkan ini belum 

tentu terjadi. Takut menghadapi kemiskinan, misalnya bila 

berlebihan, rasa takut itu bisa membuat seseorang lupa terhadap 

hukum dan nilai. Akhirnya, dalam rangka supaya hidupnya tidak 

miskin, tak segan ia menipu, berbohong, mencuri, atau 

melakukan korupsi. 

Tidak demikian dengan orang yang mempunyai 

kecerdasan spiritual yang tinggi. Ia bisa menghadapi dan 

mengelola rasa takut itu dengan baik. Dengan sabar, ia akan 

menghadapi segala sesuatu. Kesabaran dalam banyak hal 

memang bisa bermakna sebagai keberanian seseorang dalam 
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menghadapi kehidupan. Hal ini bisa terjadi karena orang yang 

mempunyai kecerdasan spiritual juga mempunyai sandaran yang 

kuat dalam keyakinannya jiwanya. 

e. Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai 

Tanda orang yang mempunyai kecerdasan spiritual 

adalah hidupnya berkualitas karena diilhami oleh visi dan nilai. 

Visi dan nilai dari seseorang bisa jadi disandarkan kepada 

keyakinan kepada Tuhan, atau bisa juga berangkat dari 

pengalaman hidup. Visi dan nilai yang dimiliki oleh seseorang 

bisa membuat hidupnya terarah, tidak goyah ketika menghadapi 

cobaan, dan lebih mudah dalam meraih kebahagiaan. 

f. Enggan menyebabkan kerugian 

Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yang baik 

akan enggan bila keputusan atau langkah-langkah yang 

diambilnya bisa menyebabkan kerugian. Hal ini bisa terjadi 

karena ia bisa berpikir lebih selektif dalam mempertimbangkan 

berbagai hal.  

g. Cenderung melihat keterkaitan berbagai hal 

Agar keputusan dan langkah yang diambil oleh seseorang 

dapat mendekati keberhasilan, diperlukan kemampuan dalam 

melihat keterkaitan antara berbagai hal. Agar hal yang sedang 

dipertimbangkan itu menghasilkan kebaikan, sangat perlu 

melihat keterkaitan antara berbagai hal dalam sebuah masalah. 

Akan tetapi, tidak semua orang mempunyai kecenderungan 

untuk melihat keterkaitan berbagai hal dari sebuah kejadian yang 

sedang dihadapinya. Hanya orang-orang yang mempunyai 

kecerdasan spiritual yang mampu melakukannya. 

h. Cenderung bertanya “mengapa” atau “bagaimana jika” 
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Pertanyaan “mengapa” atau “bagaimana jika” biasanya 

dilakukan oleh seseorang untuk mencari jawaban yang 

mendasar. Inilah tanda bagi orang yang mempunyai kecerdasan 

spiritual yang tinggi. Dengan demikian, ia dapat memahami 

masalah dengan baik, tidak secara parsial, dan dapat mengambil 

keputusan dengan baik pula. 

i. Pemimpin yang penuh pengabdian dan bertanggung jawab 

Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi 

akan bisa menjadi pemimpin yang penuh pengabdian dan 

bertangggung jawab. 

 Muhammad Yaumi dan Nurdin Ibrahim mengidentifikasikan 

tanda-tanda kecerdasan spiritual sebagai berikut:  

(1) Menganggap sangat penting mengambil peran dalam 

menentukan hal-hal yang besar dari sesuatu, (2) senang 

berdiskusi mengenai kehidupan, (3) berkeyakinan bahwa 

agama dan ajaran didalamnya sangat penting untuk kehidupan, 

(4) senang memandang hasil karya orang lain dan mempunyai 

pikiran bagaimana cara membuatnya, (5) menekuni aktivitas 

berzikir, bermeditasi, dan berkonsentrasi, (6) senang 

mengunjungi tempat yang mendebarkan hati (7) senang 

membaca biografi filsuf klasik dan modern, (8) belajar sesuatu 

yang baru menjadi mudah ketika memahami nilai yang 

terkandung di dalamnya, (9) memiliki rasa ingin tahu jika 

terdapat bentuk kehidupan lain di alam, (10) mendapatkan 

perspektif baru dari hasil belajar sejarah dan peradaban kuno.47 

 

3. Manfaat Kecerdasan Spiritual 

Untuk mencapai keseimbangan hidup itulah urgensi 

kecerdasan spiritual mutlak sangat diperlukan. Kecerdasan spiritual 

diharapkan dapat mengoptimalkan kecerdasan dan potensi yang 

                                                           
47 Muhammad Yaumi dan Nurdin Ibrahim, Pembelajaran Berbasis Jamak, h.209 
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dimilikinya. Adapun beberapa manfaat kecerdasan bagi seseorang 

adalah mampu menumbuhkan perkembangan otak manusia juga 

membangkitkan kreatifitas, memberi kemampuan bersifat fleksibel, 

menjadikan cerdas secara spiritual dalam beragama, menyatukan 

interpersonal dan intrapersonal, mencapai perkembangan diri, dan 

juga mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah.48 

Manfaat kecerdasan spiritual yang terpenting adalah untuk 

dapat memahami bahwa setiap saat, detik, dan desah napas selalu 

diperhatikan Allah dan tidak pernah luput dari pengawasan Allah. 

Pada saat inilah timbul fenomena ihsan, yaitu ketika manusia bekerja 

merasa melihat Allah atau merasa dilihat Allah. Ketika merasa 

melihat Allah, seseorang akan melihat Allah Yang Maha Paripurna 

tanpa sedikitpun kealpaan mengawasi setiap jenis ciptaan-Nya. 

Ketika seseorang merasa dilihat Allah Yang Maha Besar, dia akan 

merasa kecil sehingga kekuatan emosi dan intelektualnya akan saling 

mengisi dan ini kemudian diwujudkan dengan munculnya kekuatan 

dahsyat berupa tindakan yang positif seketika. Pada puncaknya, 

dengan kecerdasan spiritual seseorang akan mengenal dirinya, 

mengenal Allah, dan selalu mendapatkan ridha-Nya. Tidak ada yang 

melebihi keridhaan Allah. 

Kecerdasan spiritual juga mampu mengintegrasi kekuatan 

otak dan hati manusia dalam membangun karakter dan kepribadian 

tangguh berdasarkan nilai-nilai mulia kemanusiaan. Pada akhirnya, 

akan tercapai kemajuan dan keberhasilan melalui sumber daya 

manusia berkualitas yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi 

                                                           
48 Ani Gustiyani Maslahah, Pentingnya Kecerdasan Spiritual dalam Menangani 

Perilaku Menyimpang, dalam Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 4, No. 1, Juni 2013, h. 
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juga diimbangi dengan kecerdasan emosi-spiritual yang tinggi pula. 

Bahkan secara ekstrem, manusia yang memiliki spiritual baik akan 

memiliki hubungan yang kuat dengan Allah sehingga akan 

berdampak kepada kepandaiannya dalam berinteraksi dengan 

manusia karena dibantu oleh Allah, yaitu hati manusia dijadikan 

cenderung kepada-Nya.49 

 

4. Meningkatkan Kecerdasan Spiritual 

Menurut Danah Zohar dan Ian Marshall, secara umum 

kecerdasan spiritual dapat ditingkatkan dengan meningkatkan 

penggunaan proses tersier psikologis yaitu kecenderungan untuk 

bertanya mengapa, untuk mencari keterkaitan antara segala sesuatu, 

untuk membawa ke permukaan asumsi-asumsi mengenai makna di 

balik atau di dalam sesuatu, menjadi lebih suka merenung, sedikit 

menjangkau di luar diri kita, bertanggung jawab, lebih sadar diri, 

lebih jujur terhadap diri sendiri, dan lebih pemberani.50 

Lebih lanjut Danah Zohar dan Ian Marshall mengemukakan 

tujuh langkah untuk meningkatkan kecerdasan spiritual51, yakni 

sebagai berikut: 

a. Untuk langkah pertama, seseorang harus menyadari di mana 

dirinya sekarang. Misalnya, bagaimana situasinya saat ini? 

Apakah konsekuensi dan reaksi yang ditimbulkannya? Apakah 

dirinya membahayakan dirinya dan orang lain? Langkah ini 

menuntut sesseorang untuk menggali kesadaran diri yang pada 

                                                           
49 Abdul Wahab dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual,  

h. 60 
50 Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ: Kecerdasan Spiritual, h. 14 
51 Danah Zohar dan Ian Marshall, Spiritual Capital: Memberdayakan SC di Dunia 

Bisnis, (Bandung: Mizan, 2005), h. 231-233 
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gilirannya menuntut menggali kebiasaan merenungkan 

pengalaman. Ini dapat dilakukan dengan menyisihkan beberapa 

saat untuk berdiam diri, berdzikir setiap hari, shalat tahajjud di 

keheningan setiap malam, berkumpul dengan ulama dan orang 

saleh, atau sekadar mengevaluasi setiap hari sebelum jatuh 

tertidur di malam hari. 

b. Sedangkan langkah kedua, setelah renungan mendorong untuk 

merasa bahwa perilaku, hubungan, kehidupan, atau hasil kerja 

dapat lebih baik maka harus ingin berubah. Ini akan  menuntut 

pemikiran secara jujur apa yang harus ditanggung demi 

perubahan itu dalam bentuk energi dan pengorbanan. 

c. Langkah ketiga, yakni merenung lebih dalam lagi. Seseorang 

harus mengenali diri sendiri, letak pusat, dan motivasi paling 

dalam.  

d. Langkah keempat, seseorang harus menemukan rintangan dan 

berusaha untuk mengatasi rintangan itu. Apakah kemarahan, rasa 

bersalah, sekedar kemalasan, kebodohan atau pemanjaan diri? 

Kini seseorang harus membuat daftar hal yang menghambat dan 

mengembangkan pemahaman tentang bagaimana dirinya dapat 

menyingkirkan penghalang-penghalang ini. Mungkin itu berupa 

tindakan sederhana, seperti kesadaran atau ketetapan hati.  

e. Langkah kelima, seseorang harus mencurahkan usaha mental 

dan spiritual untuk menggali potensinya, membiarkan bermain 

dalam imajinasi, menemukan tuntunan praktis yang dibutuhkan 

dan memutuskan kelayakan setiap tuntutan tersebut. Dia harus 

bertanya pada dirinya sendiri, praktik atau disiplin apa yang 

seharusnya diambil? Jalan apa yang seharusnya diikuti? 
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Komitmen apa yang bermanfaat? Pada tahap ini, perlu 

menyadari berbagai kemungkinan untuk bergerak maju. 

f. Langkah keenam, seseorang harus menetapkan hati pada satu 

jalan dalam kehidupan dan berusaha menuju pusat sementara 

dirinya melangkah di jalan itu. Merenungkan setiap hari apakah 

sudah berusaha sebaik-baiknya demi diri sendiri dan orang lain, 

apakah telah mengambil manfaat sebanyak mungkin dari setap 

situasi, apakah merasa damai dan puas dengan keadaan hidup di 

jalan menuju pusat berarti mengubah pikiran dan aktivitas 

sehari-hari menjadi ibadah terus-menerus, memunculkan 

kesucian alamiah yang ada dalam setiap situasi yang bermakna. 

g. Pada akhirnya, setelah seseorang memilih dan melangkah di 

jalan yang dipilih, dia tetap harus sadar bahwa masih ada jalan-

jalan lain dan harus tetap menghormati orang lain yang 

melangkah pada jalan-jalan tersebut. 

Sementara itu, Sukidi memberikan langkah-langkah untuk mengasah 

kecerdasan spiritual52 sebagai berikut: 

a. Mengenali diri, karena orang yang sudah tidak bisa mengenal 

dirinya sendiri akan mengalami krisis makna hidup maupun 

krisis spiritual. Karenanya, mengenali diri sendiri adalah syarat 

pertama untuk meningkatkan kecerdasan spiritual. 

b. Lakukan instrospeksi diri, atau yang dalam istilah keagamaan 

dikenal sebagai upaya pertobatan. Ajukan pertanyaan pada diri 

sendiri, “sudahkah perjalanan hidup dan karier saya berjalan atau 

berada di rel yang benar?” Barangkali saat melakukan 

                                                           
52 Sukidi, Rahasia Sukses Hidup Bahagia Kecerdasan Spiritual Mengapa SQ Lebih 

Penting daripada IQ dan EQ, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 99 
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introspeksi, ditemukan bahwa selama ini telah melakukan 

kesalahan, kecurangan, atau kemunafikan terhadap orang lain. 

c. Aktifkan hati secara rutin, yang dalam konteks orang beragama 

adalah mengingat Tuhan karena Dia adalah sumber kebenaran 

tertinggi dan kepada Dia-lah manusia kembali. Dengan 

mengingat Tuhan, hati menjadi damai. Hal ini membuktikan 

kenapa banyak orang yang mencoba mengingat Tuhan melalui 

cara berdzikir, bertafakur, shalat tahajud di tengah malam, 

kontemplasi di tempat sunyi, mengikuti tasawuf, bermeditasi, 

dan lain sebagainya. Aktivitas-aktivitas tersebut adalah dalam 

rangka manusia mengobati hatinya. 

d. Setelah mengingat Sang Khalik, manusia akan menemukan 

keharmonisan dan ketengangan hidup. Tidak lagi menjadi 

manusia yang rakus akan materi, tetapi dapat merasakan 

kepuasan tertinggi berupa kedamaian dalam hati dan jiwa, 

hingga manusia mencapai keseimbangan dalam hidup dan 

merasakan kebahagiaan spiritual. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Cita Mulia di Jl. Dr. Setia Budi, Gang Angsana 2, Pamulang-Tangerang 

Selatan. Pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Juli 2018 sampai 

dengan bulan Agustus 2018.  

B. Jenis dan Metode Penelitian 

Secara umum, penelitian atau riset dapat diartikan sebagai suatu 

metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-

hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh 

pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Apabila studi tersebut 

dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah disebut penelitian ilmiah 

(scientific research). Dengan demikian, penelitian dapat diartikan 

sebagai suatu jenis studi yang dilakukan secara hati-hati dan mendalam 

dengan menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan persoalan dan 

menemukan sesuatu yang baru.1 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian kualitatif 

(Qualitative Research) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, 

sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun 

kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-

                                                           
1 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 

Cet. ke-1, h. 22 
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prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan.2 Sedangkan 

metode deskriptif analisis adalah metode yang menuturkan dan 

menganalisa suatu permasalahan yang timbul dalam suatu tempat.3 

Dalam hal ini penulis meneliti langsung ke lapangan untuk 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian, 

mengumpulkan data, dan menganalisis data, dan mendeskripsikannya 

sesuai penelitian yang dilakukan di SMP Cita Mulia Pamulang. 

C. Sumber Data Penelitian 

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang sangat 

dibutuhkan dalam mendeskripsikan sebuah penelitian. Data yang 

diperlukan dalam penelitian kualitatif utamanya adalah data yang 

berhubungan dengan proses suatu kejadian.4 Adapun data yang 

digunakan berupa dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan 

tindakan responden, dokumen, dan lain-lain. Tempat atau lokasi 

penelitian yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian 

merupakan salah satu sumber data. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

                                                           
2 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2005), Cet. ke-1, h. 60 
3 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2010) Cet. ke-1, h. 34 
4 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 

Cet. ke-2, h. 142 
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menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.5 Wawancara 

untuk kepentingan studi kasus, berbeda dengan wawancara untuk 

survei, untuk studi kasus biasanya digunakan pertanyaan-pertanyaan 

terbuka, ssebab wawancara untuk studi kasus bukan hanya untuk 

mengetahui ada dan tidak adanya sesuatu akan tetapi melalui 

wawancara diharapkan peneliti dapat lebih memahami suatu 

keadaan dan peristiwa tertentu.6 Dalam hal ini peneliti melakukan 

wawancara dengan Kepala Sekolah, guru PAI, dan siswa di SMP 

Cita Mulia Pamulang. 

Adapun beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada guru 

PAI di SMP Cita Mulia Pamulang diantaranya adalah “Bagaimana 

cara guru PAI untuk mengetahui kecerdasan spiritual siswa?”, 

“Upaya apa saja yang guru PAI lakukan dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual siswa?”, “Bagaimana peranan guru PAI dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual siswa?”. Sedangkan beberapa 

pertanyaan yang ditanyakan kepada kepala sekolah di SMP Cita 

Mulia Pamulang diantaranya seputar “Upaya apa yang telah 

dilakukan oleh sekolah dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

siswa?”, “Apa saja kegiatan di sekolah yang mendukung kecerdasan 

spiritual siswa?”, “Apakah upaya-upaya yang dilakukan telah 

menunjukkan hasil yang maksimal?”. Adapun pertanyaan untuk 

siswa diantaranya adalah “Apakah kamu semangat dan senang 

mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)?”, “Apakah 

guru PAI sering melakukan pembiasaan kegiatan keagamaan selain 

                                                           
5 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan..., h. 194 
6 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), Cet. 

ke-2, h. 76 
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di jam pelajaran?”, “Bagaimana cara guru PAI menyampaikan 

pembiasaan tersebut?”. 

 

2. Studi Dokumenter 

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data 

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik 

tertulis, gambar, maupun elektronik.7 Menurut Bungin metode 

dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam metodologi sosial untuk menelusuri data historis.8 

Menurut Sugiyono studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaann metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif.9 Informasi dari sumber dokumen sekolah dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu dokumen resmi dan catatan pribadi.10  

Dalam penelitian ini analisis dokumen akan dilakukan kepada 

semua informasi yang meliputi sejarah berdirinya SMP Cita Mulia 

Pamulang, data siswa, dan foto atau gambar yang berkenaan dengan 

kegiatan di sekolah tersebut.  

 

3. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan 

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.11 Menurut Sutrisno 

Hadi observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua 

                                                           
7 Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, h. 221 
8 Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif” 

dalam Jurnal Wacana, Vol. 12, No. 2, Tahun 2014, h. 178 
9 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan..., h. 329 
10 Sukardi, Metode Penelitian Tindakan Kelas: Implementasi dan 

Pengembangannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Cet. ke-2, h. 47 
11 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, h. 220 
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diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan.12 

E. C. Wragg menjelaskan bahwa observasi yaitu pengamatan 

secara sistematis dan analisa yang memegang peranan penting untuk 

meramalkan tingkah laku sosial, sehingga hubungan antara satu 

peristiwa dengan yang lainnya menjadi jelas. Aspek-aspek yang 

diamati, sifat pribadi, interaksi verbal, non-verbal, aktifitas, 

pengaturan, keahlian profesional, sarana dan alat yang diguakan, 

afektif, kognitif, dan sosiologis.13 

Observasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi terstruktur yaitu obsservasi yang telah dirancang secara 

sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana 

tempatnya.14 Teknik ini dilakukan peneliti dengan melihat dan 

mengamati secara langsung kondisi lapangan seperti melihat 

kegiatan proses belajar mengajar, dan beberapa kegiatan yang 

dilaksanakan di sekolah. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan analisis data kualitatif adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat 

mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang 

lain.15 

                                                           
12 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D, (Bandung: CV Alfabeta, 2017), Cet. ke-25, h. 203 
13 Nurul Hidayati, Metode Penelitian Dakwah dengan Pendekatan Kualitatif, 

(Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), Cet. ke-1, h. 8 
14 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan..., h. 205 
15 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan..., h. 335 
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Tommy Hendra Purwaka menjelaskan analisis data kualitatif 

adalah analisis yang dilakukan terhadap data yang diolah dengan 

menggunakan uraina-uraian untuk memberi gambaran (deskriptif), 

uraian-uraian yang berisi penafsiran dan penalaran terhadap gambaran 

yang diperoleh (inferensial), dan argumentasi rasional (analitik) untuk 

menjelaskan dan mempertahankan gambaran yang diperoleh.16 

Peneliti melakukan 2 tahap analisis data dalam pendekatan 

kualitatif yaitu analisis data selama di lapangan dan analisis setelah data 

terkumpul. Analisis data berlangsung secara bersamaan dengan alur 

tahapan pengumpulan data (data collection), reduksi data (data 

reduction), penyajian data (data display), kesimpulan atau verifikasi 

(conclusion drawing and verifying).17 

 

F. Kerangka Berfikir 

Dalam dunia pendidikan banyak hal yang perlu diperhatikan 

demi tercapainya tujuan pendidikan. Khususnya dalam pendidikan 

agama Islam, dimana proses pembelajarannya bukan sekedar teori yang 

mereka pelajari di sekolah akan tetapi lebih kepada bagaimana siswa 

mengaplikasikan apa yang telah mereka dapat dari guru di sekolah dan 

juga kesadaran siswa dalam menjalankannya. Hal ini menjadi salah satu 

permasalahan yaitu bagaimana peranan guru pendidikan agama Islam 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa 

Peranan guru pendidikan agama Islam ini sangat berkaitan erat 

dengan kecerdasan spiritual siswa karena siswa dapat meningkatkan 

kecerdasan spiritual dalam diri mereka untuk mampu menyadari hakikat 

                                                           
16 Tommy Hendra Purwaka, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit 

Universitas Atma Jaya, 2007), h. 91 
17 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan..., h. 337 
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diri mereka sebagai makhluk Allah swt. sehingga dalam setiap langkah 

perjalanan kehidupan mereka tak lepas dari rasa abdinya terhadap Allah 

swt. Kecerdasan spiritual siswa sangatlah perlu terus ditingkatkan 

dengan melihat arus perkembangan zaman yang selalu memberikan 

dampak negatif untuk siswa usia sekolah menengah. 

 

G. Tahap-tahap Penelitian 

Penelitian berjudul “Peranan Guru PAI dalam Meningkatkan 

Kecerdasan Spiritual Siswa di SMP Cita Mulia Pamulang”, dibagi 

menjadi 3 bagian yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

Penelitian melakukan observasi pendahuluan untuk memperoleh 

gambaran umum tentang permasalahan yang sedang diteliti yaitu 

tentang peranan guru PAI dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

siswa. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan inti dari suatu penelitian 

karena pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data. 

Adapun pada tahap penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa 

bagian yaitu: 

a. Peneliti melakukan observasi langsung terhadap kegiatan di 

sekolah yang menjadi sarana untuk meningkatkan kecerdasan 

spiritual siswa dengan menggunakan teknik dokumentasi. 

b. Peneliti melakukan wawancara terhadap guru PAI dan Kepala 

Sekolah mengenai peranan guru PAI dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual siswa. 

c. Peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data hasil 

penelitian agar dapat diketahui hal-hal yang belum lengkap. 
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3. Tahap Penyelesaian 

Tahap penyelesaian merupakan tahap paling akhir dalam sebuah 

penelitian. Pada tahap ini peneliti menyusun data yang telah 

dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum SMP Cita Mulia Pamulang 

1. Profil SMP Cita Mulia Pamulang 

SMP Cita Mulia merupakan sekolah umum yang berbasis 

Islam. SMP Cita Mulia Pamulang berlokasi di Jl. Dr. Setiabudi, 

Gg.Angsana 2 Kel. Pamulang Timur, RT/RW 8/3, Ds./Kel Pamulang 

Timur, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten. SMP Cita 

Mulia merupakan sekolah swasta dibawah naungan Yayasan Irtiqo 

Kebajikan dan sudah mendapatkan izin operasional dari dinas 

pendidikan setempat. SMP Cita Mulia berdiri sejak tahun 2014 dan 

sudah meluluskan tiga angkatan. Sekolah Cita Mulia 

memilikiprogram unggulan yaitu Tahfidz Al-Quran dan Komputer 

Multimedia. Sekolah ini memiliki motto Cerdas (smart), Islami 

(islamic), Terampil (skillful), dan Aplikatif (applicable). Identitas 

lengakap SMP Cita Mulia Pamulang sebagai berikut: 

a. NPSN : 69953986  

b. Status : Swasta 

c. Bentuk Pendidikan : SMP 

d. Status Kepemilikan : Yayasan 

e. SK Pendirian Sekolah : 421.3/Kep.4685.1-Dindik. 

f. Tanggal SK Pendirian : 2016-09-26 

g. SK Izin Operasional : 421.3/Kep.4685.1-Dindik 

h. Tanggal SK Izin Operasional : 2016-09-26 
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i. Alamat : Jl. Dr. Setiabudi, Gg.Angsana 2 Kel. Pamulang Timur, 

RT/RW 8/3, Dsn. , Ds./Kel Pamulang Timur, Kec. Pamulang, 

Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten 

j.  Kode Pos : 15417 

k. Telepon : 02127578246 

 

2. Visi dan Misi SMP Cita Mulia Pamulang 

a. Visi 

Membentuk generasi islami yang berkarakter Rabbani, 

berwawasan iptek, memiliki kecakapan hidup kemandirian. 

b. Misi 

1) Memberikan hak pendidikan yang bermutu pada semua 

kalangan 

2) Mengembangkan system pendidikan yang terpadu antara 

imtak dan iptek. 

3) Membentuk lingkungan sekolah yang islami 

4) Mewujudkan generasi penghafal al-Qur’an 

5) Mengoptimalkan multiple intelligence setiap peserta didik 

sesuai dengan kemampuannya 

6) Mewujudkan kemampuan murid dalam bidang teknologi 

informasi. 

7) Membekali murid dengan kecakapan hidup untuk menjadi 

pribadi yang mandiri. 

 

3. Dewan Pengajar SMP Cita Mulia Pamulang 

SMP Cita Mulia Pamulang merupakan salah satu 

lembaga pendidikan umum yang berbasis Islam. SMP Cita Mulia 
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ini memiliki visi untuk menjadikan generasi yang islami dan juga 

rabbani. Untuk mewujudkan visi ini, maka SMP Cita Mulia 

Pamulang ini memerlukan orang yang mengurus dan menangani 

semua urusan yang ada di sekolah dan juga orang yang  mampu 

mendidik semua siswa demi tercapainya tujuan pendidikan. 

Secara terstruktural tenaga pendidik dan kependidikan SMP Cita 

Mulia Pamulang tahun ajaran 2018/2019 adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.1 

No Nama Pendidikan 

Terakhir 

Jabatan/ 

Bidang Studi 

1 Ahmad Nazarudin, 

S.Pd 

S1 P. IPA, UIN 

Jakarta 

Kepala 

Sekolah/IPA 

2 Abdul Nasir, S.Pd.I S1 Bahasa Inggris 

Unindra Jakarta 

SBK 

3 Umi Hartini, S.Pd.I S1 PAI, STAI 

Salahudin Al-

Ayubi 

Agama 

4 Ahmad Munadi SMA 1 Ciputat Keamanan 

5 Iis Mawati, S.Pd S1 P.IPS, UIN 

Jakarta 

Tahfidz 

6 Ummi Nadzifah, 

S.Pd 

S1 Pend. IPS UIN 

Jakarta 

IPS  

7 Ita Agustini, S.Pd S1 PKN UNPAM PKN 

8 Arienta Yulia 

Fitriani , S.Kom. 

S1 Sistem 

Informasi 

Gunadarma 

Komputer 

9 Bambang Atmojo SMA 1 Ciputat Petugas 

Kebersihan 
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10 Nurmala, S.Pd S1 Pendidikan 

MTK, UIN 

Jakarta 

Matematika 

11 Riva Atun 

Islamiyati, S.Pd 

S1 

Pendidikan IPS, 

UIN Jakarta 

IPS 

12 Ira Azhari, S.Pd. S1 P. Bahasa & 

Sastra Indonesia, 

UMJ 

Bahasa 

Indonesia 

13 Yafi Azhari, S.Pd S1 Pend. Bahasa 

Inggris UIN 

Jakarta 

Bahasa 

Inggris 

14 Wiji Dwi 

Oktaviani, S.Pd 

S1 P. Bahasa 

Inggris UNNES 

Bahasa 

Inggris 

15 Fahrizal 

Tambunan. S.Ap 

S1 Administrasi 

Pekantoran  

TU Adm dan 

Sarpras 

16 Rizqy Khairany MAN 11 Jakarta TU Keuangan 

17 Saddam Husein 

Lbs, S.Pd 

S1 PAI Institut 

PTIQ Jakarta 

Tahfidz 

18 Rudi Anas Putra, 

S.Pd 

S1 PENJAS, 

Universitas 

Negeri Padang  

PJOK 

19 Suhada, S.Pd S1 PAI, PTIQ 

Jakarta 

Tahfidz 

20 Ezza Isa 

Muhammad Q.Lc 

Lc, Pondok 

Pesantren 

Darussunah 

Tahfidz 

21 M. Sulthoni Aulia, S1 Pendidikan Tahfidz 
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S.Pd PAI PTIQ Jakarta 

22 Anie Dwi Maylani, 

S.Pd 

S1 Pendidikan 

MTK, UIN  

Jakarta 

Matematika 

23 Monica Fitriani, 

S.Pd 

S1 Pend. Fisika 

Universitas 

Negeri Jakarta 

Fisika 

 

4. Data Jumlah Siswa 

Jumlah siswa yang ada pada tahun ajaran 2018/2019 di SMP Cita 

Mulia Pamulang adalah sebanyak 111 siswa yang terdiri dari 69 

siswa dan 42 siswi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 4.2 

Kelas VII Kelas VIII Kelas XII Jumlah 

Jml. 

Siswa 

Jml. 

Rombel  

Jml. 

Siswa  

Jml. 

Rombel  

Jml. 

Siswa  

Jml. 

Rombel  

Jml. 

Siswa 

Jml. 

Rombel 

43 2 40 2 28 1 111 5 

 

5. Sarana dan Prasarana Sekolah 

Dalam proses belajar mengajar SMP Cita Mulia ini 

memiliki sarana dan prasana untuk menunjang kelancaran 

pembelajaran para siswa agar lebih efektif dan juga nyaman 

dalam menjalankan setiap kegiatan. SMP Cita Mulia ini memiliki 

1 gedung sekolah, 1 mushalla, dan 1 lapangan olahraga. Adapun 

sarana dan prasana yang lain adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

No Nama Barang Jumlah Unit 

1 Ruang Tata Usaha 1 

2 Kantor Kepsek dan Guru 1 

3 Lab Komputer 1 

4 Ruang Kelas 5 

5 Toilet Laki-laki 1 

6 Toilet Perempuan 1 

7 Perpustakaan 1 

8 Gudang 1 

9 Meja Siswa 120 

10 Kursi Siswa  120 

11 Meja Guru 14 

12 Kursi Guru 10 

13 Lemari Kaca 1 

14 Lemari Dokumen 1 

15 Loker Kecil 2 

16 Infokus  2 

17 Layar Infokus 2 

18 White board 6 

19 Air Conditioner (AC) 7 

20 Spidol 7 

21 Penghapus  7 

22 Jam Dinding 7 
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6. Kegiatan Sekolah 

Dalam sekolah terdapat selain kegiatan belajar mengajar di kelas, 

ada berbagai kegiatan yang diikuti oleh siswa maupun guru yang 

bertujuan untuk menambah pengetahuan, mengasah kemampuan, 

dan juga melatih diri dalam berinteraksi dengan sesama. Adapun 

kegiatan yang ada di sekolah adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan Pendukung Kelas 

1) Monitoring Shalat dan Tilawah 

Kegiatan ini dilakukan oleh guru dan siswa dalam 

melaksanakan kewajiban shalat dan melakukan tilawah 

Al-Qur’an yang bertujuan untuk membentuk kebiasaan 

beribadah. 

2) Shalat Dhuha 

Shalat Dhuha ini dilaksanakan setiap hari sebelum 

kegiatan belajar mengajar dimulai. Kegiatan ini dilakukan 

bersama-sama di aula. Tidak secara berjama’ah namun 

dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Setelah shalat 

dhuha ini biasanya ada kegiatan “motivasi dhuha” dimana 

para siswa mendapatkan materi tambahan tentang agama.  

3) Infaq Jum’atan 

Infaq Jum’atan adalah salah satu kegiatan yang bertujuan 

untuk membentuk kebiasaan beribadah dan berjiwa 

sosial. Kegiatan ini dilakukan setiap hari jum’at dengan 

mengumpulkan dana dan menyalurkannya. 

4) Uang Kas Kelas 

Uang Kas Kelas adalah kegiatan mengumpulkan dana di 

kelas yang nantinya akan digunakan untuk membeli 
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keperluan di kelas. Tujuan adanya Uang Kas Kelas ini 

adalah untuk membentuk jiwa sosial siswa. 

5) Love Book Program 

Love Book Program adalah kegiatan membaca buku yang 

telah dipilih siswa dan membuat resume dari buku yang 

telah ia baca. Tujuan adanya kegiatan ini adalah 

menumbuhkan kecintaan, kebiasaan, dan peningkatan 

wawasan siswa terhadap buku. 

6) My Diary Program 

My Diary Program adalah kegiatan menuliskan curahan 

perasaan dan pengalaman dalam kegiatan belajar siswa. 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 

siswa dalam menyusun kalimat dan wahana ekspresi 

perasaan dan pengalaman belajar. 

7) Student Of the Month 

Student Of the Month adalah kegiatan memberikan 

apresiasi terhadap siswa yang menunjukan perkembangan 

prestasi akademis dan akhlak karimah. Adapunt tujuan 

adanya kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan 

kepribadian siswa yang berakhlakul karimah dan 

memiliki jiwa kompetitif dan prestasi akademis. 

 

b. Kegiatan Pendukung Sekolah 

Ada banyak kegiatan pendukung sekolah yang dilaksanakan 

di SMP Cita Mulia Pamulang pada waktu-waktu tertentu 

yaitu: 

1) Shalat dzuhur berjama’ah 

2) Shalat Jum’at 
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3) Mentoring (melaksanakan penyampaian materi-materi 

keagamaan) 

4)  Ikrar 

5) Upacara bendera hari senin 

6) 7 K sekolah dan sekolah sehat 

7) Publikasi dan dokumentasi sekolah 

8) Hari guru nasional 

9) Rapat kerja pendidikan 

10) Rapat bulanan 

11) Senam bersama 

12) Perayaan HUT RI 

13) Amaliah Ramadhan (meliputi Amaliah Ramadhan di 

kelas, Buka Puasa Bersama, Pesantren Kilat, dan Halal bi 

Halal) 

14) Perayaan Gebyar Muharram 

15) Perayaan Maulid Nabi 

 

c. Ekstrakurikuler 

1) Taekwondo 

Latihan taekwondo ini rutin dilaksanakan seminggu 

sekali yang pada akhirnya ada ujian kenaikan tingkat. 

Taekwondo ini merupakan penampilan pada acara di 

sekolah. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar menjadi 

juara pada lomba taekwondo, melatih anak untuk  tampil 

percaya diri dan mengembangkan bakat dan minat siswa. 

2) Pramuka 

Kegiatan Pramuka ini dilaksanakan rutin setiap seminggu 

sekali. Sekolah juga mengadakan kegiatan pelantikan 
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penggalang dan juga persami. Selain itu, juga para siswa 

diikutsertakan dalam lomba pramuka. Tujuan dari 

kegiatan ini adalah agar siswa memiliki sifat-sifat yang 

tercantum dalam tri satya dan dasa dharma dan 

terbentuknya kedisiplinan juga mampu mengikuti 

Jambore Pramuka. 

3) Nasyid Kontemporer 

Latihan Nasyid Kontemporer ini dilaksanakan setiap 

seminggu sekali dan merupakan penampilan dalam acara 

sekolah. Adapun tujuan dari diadakannya kegiatan ini 

adalah untuk menyalurkan bakat dan minat siswa dan 

juga melatih sikap percaya diri. 

4) Sains Club 

Kegiatan ini dilakukan dengan belajar rutin 1 minggu 

sekali. Tujuan adanya kegiatan ini adalah untuk 

menyalurkan bakat dan minat siswa. 

 

d. Kegiatan Pendukung Guru 

1) Pembinaan Guru dan Karyawan 

Pembinaan Guru dan Karyawan ini meliputi kegiatan 

workshop, pengembangan metode pembelajaran. Tujuan 

dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan 

profesioanlisme dan kreativitas guru dalam KBM. Selain 

itu juga ada kegiatan English for Teachers yang bertujuan 

agar para guru mampu menggunakan bahasa Inggris 

dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). 

2) Kunjungan Keluarga 
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Kegiatan Kunjungan Keluarga ini bertujuan untuk 

meringankan beban guru dan karyawan yang terkena 

musibah dan juga mempererat silaturahmi antar keluarga 

guru. 

3) Tilawah Guru 

Kegiatan ini dilaksanakan sebelum rapat bulanan 

dilaksanakan dan bertujuan agar tercapainya cara 

membaca Al-Qur’an dengan baik. 

4) Tahfidzul Qur’an Commitment Day 

Di sekolah ini, kegiatan menghafal Al-Qur’an tidak hanya 

dilakukan oleh para siswa, akan tetapi guru pun turut 

serta mengahafal Al-Qur’an. Kegiatan ini dilaksanakan 

setiap pekan pertama di setiap bulannya aau sebelum 

rapat bulanan. Pada kegiatan ini para guru diharapkan 

mampu menghafal Al-Qur’an juz 29 dan 30. 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Peranan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam 

Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Siswa 

Pendidikan agama Islam merupakan sarana pengetahuan, 

pelatihan, dan juga pemantapan bagi siswa dalam menerapkan nilai-

nilai agama Islam yang mereka ketahui di sekolah, lingkungan 

tempat tinggal, dan keluarga. Pendidikan agama Islam yang mereka 

dapatkan di sekolah tak lepas kaitannya dengan guru di sekolah 

khususnya guru PAI karena guru merupakan faktor penentu 

kesuksesan setiap usaha pendidikan.1 Guru PAI yang profesional 

                                                           
1 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. ke-7, h. 223 
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adalah orang yang mampu menyiapkan peserta didik dengan 

mendidik, membimbing, memberi arahan, serta menjadi suri 

tauladan bagi siswa agar dapat tumbuh dan berkembang 

kecerdasannya. Tidak hanya sampai disitu, guru PAI juga harus 

mampu mengembangkan serta meningkatkan kecerdasan dari segi 

intelektual dan juga spiritual siswa dengan mengarahkan kepada 

pencapaian ridha Allah swt. Mencapai tujuan pendidikan serta 

menjadikan siswa menjdi seorang insan kamil juga menjadi sasaran 

guru PAI dalam proses pembelajaran agama Islam. 

Peranan guru PAI dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual siswa sangat diperlukan agar dalam kegiatan ibadah, 

ataupun segala hal yang dilakukan siswa dalam kehidupan sehari-

sehari bermuara pada Allah dan mengerjakannya hanya karena 

Allah. Guru PAI dalam hal ini perlu memberikan pembelajaran 

yang bukan hanya sekedar teori, namun juga praktek yang 

harapannya siswa mampu memahami dan menghayati serta 

mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam sehingga akan tercapai 

tujuan pendidikan dan juga meningkatnya kecerdasan spiritual 

siswa. 

SMP Cita Mulia merupakan sekolah yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai agama dan juga memiliki visi dan misi untuk 

membentuk generasi yang berkarakter rabbani. Maka dari itu, untuk 

meningkatkan kecerdasan spiritual siswa, guru PAI memiliki 

peranan penting di dalamnya.  
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a. Peranan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai 

demonstrator 

Secara pribadi guru PAI berperan sebagai 

demonstrator, dimana segala hal yang guru ajarkan bukan 

hanya sekedar perintah atau mengajarkan kepada siswa tapi 

guru PAI juga melakukan apa yang ia ajarakan kepada para 

siswa. Seperti halnya ketika guru PAI mengajarkan siswa untuk 

selalu melaksanakan tilawah Al-Qur’an, maka guru PAI juga 

melaksanakan tilawah Al-Qur’an sehingga siswa meniru apa 

yang dilakukan oleh gurunya ataupun ketika shalat berjama’ah 

guru melaksanakan shalat dengan khusyuk sehingga siswa 

mengikuti shalat dengan khusyuk pula. Tidak hanya dalam 

beribadah saja, dalam bersikap pun guru memberikan contoh 

yang baik dan diharapkan kecerdasan spiritual pada siswa dapat 

terbentuk. Hal ini terlihat dari akhlak yang dimiliki oleh para 

siswa. Seperti mengucapkan salam dan mencium tangan ketika 

bertemu guru atau orang yang lebih tua. Dalam hal berbicara 

pun mereka tidak menggunakan kata-kata yang kasar atau kata-

kata yang tidak pantas untuk diucapkan. 

Berdasarkan hasil deskripsi di atas dapat disimpulkan 

bahwa guru PAI memiliki peranan sebagai demonstrator. 

Seorang anak perlu memiliki figur nyata yang bisa ia contoh 

untuk berbuat kebaikan. Khususnya dalam konteks keagamaan 

yang kaitannya dengan akhlak sebagai modal berinteraksi 

dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Siswa bahkan 

mungkin tidak bisa mengamalkan materi-materi yang telah 

disampaikan oleh gurunya tanpa ada praktek yang pastinya 

dengan campur tangan bimbingan guru. 
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b. Peranan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai 

motivator 

Selain menjadi demonstrator, guru PAI juga memiliki 

peran secara psikologis yaitu dengan memberikan motivasi 

kepada siswa agar tetap istiqamah dalam menjalankan segala 

perintah agama. Motivasi merupakan motor penggerak atau 

dorongan dalam perbuatan, sehingga siswa yang memiliki 

motivasi akan tergerak untuk belajar.2 Pemberian motivasi tidak 

hanya dilakukan di kelas pada saat pembelajaran saja, tapi di 

luar kelas pun dilaksanakan seperti pada saat kegiatan motivasi 

dhuha. Seperti yang dikemukakan salah satu siswa SMP Cita 

Mulia Pamulang, Ananda Prisca: 

Guru PAI sering mengingatkan, kayak ngingetin shalat 

dhuha, shalat qabliyah dan ba’diyah dengan perhatian 

dan kesabaran.3 

Di dalam motivasi dhuha berisi dorongan moral 

kepada para siswa, bisa melalui kisah-kisah sahabat, rasul, atau 

motivasi-motivasi keagamaan. Di luar kegiatan tersebut ada 

pula kegiatan student of the month dimana para siswa yang 

menunjukkan kemajuan di bidang akademik ataupun akhlak 

dalam kurun waktu sebulan akan mendapatkan reward atau 

penghargaan untuk memacu siswa agar menjadi pribadi yang 

lebih baik lagi. 

                                                           
2 Suranto, Pengaruh Motivasi; Suasana Lingkungan dan Sarana Lingkungan dan 

Sarana Prasarana Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa (Studi Kasus Pada SMA Khusus 

Putri SMA Islam Diponegoro Surakarta), dalam Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 

2, Desember 2015, h. 12 
3 Hasil wawancara dengan Ananda Prisca selaku siswa SMP Cita Mulia Pamulang 

pada tanggal 3 September 2018 
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Berdasarkan deskripsi data di atas dapat disimpulkan 

bahwa guru merupakan alat untuk menggerakan dan memberi 

dorongan kepada siswa agar tergerak melaksanakan segala hal 

positif melalui motivasi keagamaan, kisah-kisah nabi, dan 

ataupun cerita-cerita yang mengandung hikmah yang mampu 

meningkatkan kecerdasan spiritual. 

 

c. Peranan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai 

fasilitator 

Guru melakukan pendekatan, memberikan perhatian 

dan pembinaan dalam rangka memfasilitasi siswa pada proses 

meningkatkan kecerdasan spiritual. Seperti yang dikemukakan 

oleh ibu Umi Hartini, S.Pd.I selaku guru PAI: 

Sudah pasti pertama memberikan pendekatan, 

kemudian perhatian, dan memberikan bimbingan yang 

sifatnya kepada nilai-nilai agama Islam yang dimana di 

dalamnya terkandung syiar-syiar Islam seperti 

misalkan membiasakan berdoa sebelum belajar dan 

berdoa sesudah belajar, kemudian pembiasaan shalat 

dhuha.4 

 

Guru tidak hanya memberikan fasilitas kepada siswa 

yang sudah berkembang kecerdasan spiritualnya saja akan 

tetapi memberikan juga kepada siswa yang memiliki beberapa 

hambatan. Jadi guru memfasilitasi secara khusus bagi siswa 

yang memang mengalami hambatan tersebut. Ditambah dengan 

kegiatan mentoring yang dilakukan sekali dalam seminggu di 

hari jum’at yang berisi materi keagaman sebagai tambahan dari 

materi yang sudah siswa dapatkan di kelas karena dalam 

                                                           
4 Hasil wawancara dengan ibu Umi Hartini selaku guru Pendidikan Agama Islam 

(PAI) pada tanggal 25 Juli 2018 
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seminggu materi PAI hanya 2 jam pelajaran. Disinilah peran 

guru PAI sebagai fasilitator. Seperti yang dikemukakan oleh 

bapak Ahmad Nazarudin, S.Pd selaku kepala sekolah: 

Jumlah jam pelajaran agamanya seminggu hanya dua 

jam tapi kita sudah memberikan satu jam untuk 

mentoring. Nah, mentoring itu untuk menambahkan 

hal-hal yang belum terpegang di pelajaran PAI 

tersebut.5 

Sama halnya seperti yang dikemukakan oleh guru PAI 

Cita Mulia Pamulang sebagai berikut: 

Dengan adanya mentoring, kemudian juga ada 

bimbingan wali kelas yang dimana pasti siswa 

mengalami kendala dalam pembelajaran di kelas. 

Tidak hanya pembelajaran PAI saja. Jadi bimbingan 

untuk semua pelajaran. Semua siswa kecerdasannya 

kan berbeda-beda, jadi mungkin ada anak yang agak 

sulit mungkin karena faktor lingkungan juga. Jadi 

misalkan ada siswa yang di sekolah senang menghafal 

tapi di rumah tidak. Ada yang senang menghafal di 

rumah tapi di sekolah tidak. Biasanya itu terkait 

dengan jiwa anak tersebut.6 

Guru PAI menjadi fasilitator dalam proses 

pembelajaran pendidikan agama Islam agar tercapai tujuan 

pendidikan. Siswa pastinya membutuhkan fasilitas untuk 

memudahkan mereka dalam proses belajar mengajar. Seperti 

memfasilitasi siswa dalam membaca dan menghafal Al-Qur’an, 

membimbing siswa ketika menjalankan ibadah di sekolah dan 

lain sebagainya. 

 

                                                           
5 Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Nazarudin selaku Kepala Sekolah SMP 

Cita Mulia Pamulang pada tanggal 25 Juli 2018 
6 Hasil wawancara dengan ibu Umi Hartini selaku guru Pendidikan Agama Islam 

(PAI) pada tanggal 25 Juli 2018 
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d. Peranan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai 

evaluator 

Pada proses meningkatkan kecerdasan spiritual siswa di 

dalamnya pasti mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan 

harapan guru. Jika di sekolah siswa biasa melakukan kegiatan 

beribadah bersama-sama dan guru pun bisa langsung 

mengawasi keadaaan siswa ketika di sekolah, namun lain 

halnya ketika siswa berada di lingkungan rumahnya. Guru tidak 

mampu mengawasi kegiatan ibadah ketika siswa berada di 

rumah. Bisa jadi di sekolah siswa tersebut terlihat antusias 

melakukan ibadah karena memang sudah dituntut untuk 

terbiasa, tapi ketika di rumah karena mungkin tidak ada 

tuntutan dan juga orang tua kurang memperhatikan ibadah 

siswa tersebut jadi malas dalam menjalankan ibadah. Seperti 

yang dikemukakan kepala sekolah SMP Cita Mulia Pamulang: 

Tidak semua anak-anak yang masuk  ke sini memiliki 

basic keagamaan yang baik. Mungkin ada juga yang 

memang basic keagamaannya kurang, sehingga saat 

datang kesini membaca Al-Qur’an tidak bisa, shalat pun 

tidak bisa, ini bisa menjadi faktor penghambat dalam 

proses meningkatkan kecerdasan spiritual siswa.7 

Dari hal ini maka guru melakukan pengawasan dengan 

menggunakan buku mutaba’ah agar guru mengetahui 

bagaimana kegiatan ibadah siswa di rumah dan mampu 

mengevaluasi hal-hal yang dianggap kurang dalam peningkatan 

kecerdasan spiritual siswa. Inilah peran guru sebagai evaluator. 

Seperti yang dinyatakan oleh bapak Ahmad Nazarudin, S.Pd: 

                                                           
7 Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Nazarudin selaku Kepala Sekolah SMP 

Cita Mulia Pamulang pada tanggal 25 Juli 2018 
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Biasanya dengan menggunakan buku mutaba’ah itu 

menjadi alat komunikasi kita dengan orang tua. Orang 

tua juga harus ikut serta dalam mengontrol kegiatan 

ibadah mereka. Itu menjadi salah satu cara kita untuk 

mengatasi hambatan tersebut. Ada juga proses 

pendekatan keagamaan kita terhadap anak tersebut 

dengan semacam penambahan pelajaran seperti belajar 

cara berdoa, bacaan-bacaan ibadah itu kita ajarkan.8 

Guru melakukan evaluasi dari hasil pembelajaran di 

kelas ataupun di luar kelas. Guru menilai dan mengevaluasi 

secara terus menerus. Hasil dari evaluasi akhirnya menjadi titik 

tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran 

selanjutnya. Evaluasi yang guru PAI lakukan bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana proses pembelajaran telah diketahui 

siswa dalam belajar.  

 

 

 

 

 

                                                           
8 Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Nazarudin selaku Kepala Sekolah SMP 

Cita Mulia Pamulang pada tanggal 25 Juli 2018 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum SMP Cita Mulia Pamulang 

1. Profil SMP Cita Mulia Pamulang 

SMP Cita Mulia merupakan sekolah umum yang berbasis 

Islam. SMP Cita Mulia Pamulang berlokasi di Jl. Dr. Setiabudi, 

Gg.Angsana 2 Kel. Pamulang Timur, RT/RW 8/3, Ds./Kel Pamulang 

Timur, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten. SMP Cita 

Mulia merupakan sekolah swasta dibawah naungan Yayasan Irtiqo 

Kebajikan dan sudah mendapatkan izin operasional dari dinas 

pendidikan setempat. SMP Cita Mulia berdiri sejak tahun 2014 dan 

sudah meluluskan tiga angkatan. Sekolah Cita Mulia 

memilikiprogram unggulan yaitu Tahfidz Al-Quran dan Komputer 

Multimedia. Sekolah ini memiliki motto Cerdas (smart), Islami 

(islamic), Terampil (skillful), dan Aplikatif (applicable). Identitas 

lengakap SMP Cita Mulia Pamulang sebagai berikut: 

a. NPSN : 69953986  

b. Status : Swasta 

c. Bentuk Pendidikan : SMP 

d. Status Kepemilikan : Yayasan 

e. SK Pendirian Sekolah : 421.3/Kep.4685.1-Dindik. 

f. Tanggal SK Pendirian : 2016-09-26 

g. SK Izin Operasional : 421.3/Kep.4685.1-Dindik 

h. Tanggal SK Izin Operasional : 2016-09-26 
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i. Alamat : Jl. Dr. Setiabudi, Gg.Angsana 2 Kel. Pamulang Timur, 

RT/RW 8/3, Dsn. , Ds./Kel Pamulang Timur, Kec. Pamulang, 

Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten 

j.  Kode Pos : 15417 

k. Telepon : 02127578246 

 

2. Visi dan Misi SMP Cita Mulia Pamulang 

a. Visi 

Membentuk generasi islami yang berkarakter Rabbani, 

berwawasan iptek, memiliki kecakapan hidup kemandirian. 

b. Misi 

1) Memberikan hak pendidikan yang bermutu pada semua 

kalangan 

2) Mengembangkan system pendidikan yang terpadu antara 

imtak dan iptek. 

3) Membentuk lingkungan sekolah yang islami 

4) Mewujudkan generasi penghafal al-Qur’an 

5) Mengoptimalkan multiple intelligence setiap peserta didik 

sesuai dengan kemampuannya 

6) Mewujudkan kemampuan murid dalam bidang teknologi 

informasi. 

7) Membekali murid dengan kecakapan hidup untuk menjadi 

pribadi yang mandiri. 

 

3. Dewan Pengajar SMP Cita Mulia Pamulang 

SMP Cita Mulia Pamulang merupakan salah satu 

lembaga pendidikan umum yang berbasis Islam. SMP Cita Mulia 
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ini memiliki visi untuk menjadikan generasi yang islami dan juga 

rabbani. Untuk mewujudkan visi ini, maka SMP Cita Mulia 

Pamulang ini memerlukan orang yang mengurus dan menangani 

semua urusan yang ada di sekolah dan juga orang yang  mampu 

mendidik semua siswa demi tercapainya tujuan pendidikan. 

Secara terstruktural tenaga pendidik dan kependidikan SMP Cita 

Mulia Pamulang tahun ajaran 2018/2019 adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.1 

No Nama Pendidikan 

Terakhir 

Jabatan/ 

Bidang Studi 

1 Ahmad Nazarudin, 

S.Pd 

S1 P. IPA, UIN 

Jakarta 

Kepala 

Sekolah/IPA 

2 Abdul Nasir, S.Pd.I S1 Bahasa Inggris 

Unindra Jakarta 

SBK 

3 Umi Hartini, S.Pd.I S1 PAI, STAI 

Salahudin Al-

Ayubi 

Agama 

4 Ahmad Munadi SMA 1 Ciputat Keamanan 

5 Iis Mawati, S.Pd S1 P.IPS, UIN 

Jakarta 

Tahfidz 

6 Ummi Nadzifah, 

S.Pd 

S1 Pend. IPS UIN 

Jakarta 

IPS  

7 Ita Agustini, S.Pd S1 PKN UNPAM PKN 

8 Arienta Yulia 

Fitriani , S.Kom. 

S1 Sistem 

Informasi 

Gunadarma 

Komputer 

9 Bambang Atmojo SMA 1 Ciputat Petugas 

Kebersihan 
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10 Nurmala, S.Pd S1 Pendidikan 

MTK, UIN 

Jakarta 

Matematika 

11 Riva Atun 

Islamiyati, S.Pd 

S1 

Pendidikan IPS, 

UIN Jakarta 

IPS 

12 Ira Azhari, S.Pd. S1 P. Bahasa & 

Sastra Indonesia, 

UMJ 

Bahasa 

Indonesia 

13 Yafi Azhari, S.Pd S1 Pend. Bahasa 

Inggris UIN 

Jakarta 

Bahasa 

Inggris 

14 Wiji Dwi 

Oktaviani, S.Pd 

S1 P. Bahasa 

Inggris UNNES 

Bahasa 

Inggris 

15 Fahrizal 

Tambunan. S.Ap 

S1 Administrasi 

Pekantoran  

TU Adm dan 

Sarpras 

16 Rizqy Khairany MAN 11 Jakarta TU Keuangan 

17 Saddam Husein 

Lbs, S.Pd 

S1 PAI Institut 

PTIQ Jakarta 

Tahfidz 

18 Rudi Anas Putra, 

S.Pd 

S1 PENJAS, 

Universitas 

Negeri Padang  

PJOK 

19 Suhada, S.Pd S1 PAI, PTIQ 

Jakarta 

Tahfidz 

20 Ezza Isa 

Muhammad Q.Lc 

Lc, Pondok 

Pesantren 

Darussunah 

Tahfidz 

21 M. Sulthoni Aulia, S1 Pendidikan Tahfidz 
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S.Pd PAI PTIQ Jakarta 

22 Anie Dwi Maylani, 

S.Pd 

S1 Pendidikan 

MTK, UIN  

Jakarta 

Matematika 

23 Monica Fitriani, 

S.Pd 

S1 Pend. Fisika 

Universitas 

Negeri Jakarta 

Fisika 

 

4. Data Jumlah Siswa 

Jumlah siswa yang ada pada tahun ajaran 2018/2019 di SMP Cita 

Mulia Pamulang adalah sebanyak 111 siswa yang terdiri dari 69 

siswa dan 42 siswi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 4.2 

Kelas VII Kelas VIII Kelas XII Jumlah 

Jml. 

Siswa 

Jml. 

Rombel  

Jml. 

Siswa  

Jml. 

Rombel  

Jml. 

Siswa  

Jml. 

Rombel  

Jml. 

Siswa 

Jml. 

Rombel 

43 2 40 2 28 1 111 5 

 

5. Sarana dan Prasarana Sekolah 

Dalam proses belajar mengajar SMP Cita Mulia ini 

memiliki sarana dan prasana untuk menunjang kelancaran 

pembelajaran para siswa agar lebih efektif dan juga nyaman 

dalam menjalankan setiap kegiatan. SMP Cita Mulia ini memiliki 

1 gedung sekolah, 1 mushalla, dan 1 lapangan olahraga. Adapun 

sarana dan prasana yang lain adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

No Nama Barang Jumlah Unit 

1 Ruang Tata Usaha 1 

2 Kantor Kepsek dan Guru 1 

3 Lab Komputer 1 

4 Ruang Kelas 5 

5 Toilet Laki-laki 1 

6 Toilet Perempuan 1 

7 Perpustakaan 1 

8 Gudang 1 

9 Meja Siswa 120 

10 Kursi Siswa  120 

11 Meja Guru 14 

12 Kursi Guru 10 

13 Lemari Kaca 1 

14 Lemari Dokumen 1 

15 Loker Kecil 2 

16 Infokus  2 

17 Layar Infokus 2 

18 White board 6 

19 Air Conditioner (AC) 7 

20 Spidol 7 

21 Penghapus  7 

22 Jam Dinding 7 
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6. Kegiatan Sekolah 

Dalam sekolah terdapat selain kegiatan belajar mengajar di kelas, 

ada berbagai kegiatan yang diikuti oleh siswa maupun guru yang 

bertujuan untuk menambah pengetahuan, mengasah kemampuan, 

dan juga melatih diri dalam berinteraksi dengan sesama. Adapun 

kegiatan yang ada di sekolah adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan Pendukung Kelas 

1) Monitoring Shalat dan Tilawah 

Kegiatan ini dilakukan oleh guru dan siswa dalam 

melaksanakan kewajiban shalat dan melakukan tilawah 

Al-Qur’an yang bertujuan untuk membentuk kebiasaan 

beribadah. 

2) Shalat Dhuha 

Shalat Dhuha ini dilaksanakan setiap hari sebelum 

kegiatan belajar mengajar dimulai. Kegiatan ini dilakukan 

bersama-sama di aula. Tidak secara berjama’ah namun 

dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Setelah shalat 

dhuha ini biasanya ada kegiatan “motivasi dhuha” dimana 

para siswa mendapatkan materi tambahan tentang agama.  

3) Infaq Jum’atan 

Infaq Jum’atan adalah salah satu kegiatan yang bertujuan 

untuk membentuk kebiasaan beribadah dan berjiwa 

sosial. Kegiatan ini dilakukan setiap hari jum’at dengan 

mengumpulkan dana dan menyalurkannya. 

4) Uang Kas Kelas 

Uang Kas Kelas adalah kegiatan mengumpulkan dana di 

kelas yang nantinya akan digunakan untuk membeli 
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keperluan di kelas. Tujuan adanya Uang Kas Kelas ini 

adalah untuk membentuk jiwa sosial siswa. 

5) Love Book Program 

Love Book Program adalah kegiatan membaca buku yang 

telah dipilih siswa dan membuat resume dari buku yang 

telah ia baca. Tujuan adanya kegiatan ini adalah 

menumbuhkan kecintaan, kebiasaan, dan peningkatan 

wawasan siswa terhadap buku. 

6) My Diary Program 

My Diary Program adalah kegiatan menuliskan curahan 

perasaan dan pengalaman dalam kegiatan belajar siswa. 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 

siswa dalam menyusun kalimat dan wahana ekspresi 

perasaan dan pengalaman belajar. 

7) Student Of the Month 

Student Of the Month adalah kegiatan memberikan 

apresiasi terhadap siswa yang menunjukan perkembangan 

prestasi akademis dan akhlak karimah. Adapunt tujuan 

adanya kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan 

kepribadian siswa yang berakhlakul karimah dan 

memiliki jiwa kompetitif dan prestasi akademis. 

 

b. Kegiatan Pendukung Sekolah 

Ada banyak kegiatan pendukung sekolah yang dilaksanakan 

di SMP Cita Mulia Pamulang pada waktu-waktu tertentu 

yaitu: 

1) Shalat dzuhur berjama’ah 

2) Shalat Jum’at 
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3) Mentoring (melaksanakan penyampaian materi-materi 

keagamaan) 

4)  Ikrar 

5) Upacara bendera hari senin 

6) 7 K sekolah dan sekolah sehat 

7) Publikasi dan dokumentasi sekolah 

8) Hari guru nasional 

9) Rapat kerja pendidikan 

10) Rapat bulanan 

11) Senam bersama 

12) Perayaan HUT RI 

13) Amaliah Ramadhan (meliputi Amaliah Ramadhan di 

kelas, Buka Puasa Bersama, Pesantren Kilat, dan Halal bi 

Halal) 

14) Perayaan Gebyar Muharram 

15) Perayaan Maulid Nabi 

 

c. Ekstrakurikuler 

1) Taekwondo 

Latihan taekwondo ini rutin dilaksanakan seminggu 

sekali yang pada akhirnya ada ujian kenaikan tingkat. 

Taekwondo ini merupakan penampilan pada acara di 

sekolah. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar menjadi 

juara pada lomba taekwondo, melatih anak untuk  tampil 

percaya diri dan mengembangkan bakat dan minat siswa. 

2) Pramuka 

Kegiatan Pramuka ini dilaksanakan rutin setiap seminggu 

sekali. Sekolah juga mengadakan kegiatan pelantikan 
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penggalang dan juga persami. Selain itu, juga para siswa 

diikutsertakan dalam lomba pramuka. Tujuan dari 

kegiatan ini adalah agar siswa memiliki sifat-sifat yang 

tercantum dalam tri satya dan dasa dharma dan 

terbentuknya kedisiplinan juga mampu mengikuti 

Jambore Pramuka. 

3) Nasyid Kontemporer 

Latihan Nasyid Kontemporer ini dilaksanakan setiap 

seminggu sekali dan merupakan penampilan dalam acara 

sekolah. Adapun tujuan dari diadakannya kegiatan ini 

adalah untuk menyalurkan bakat dan minat siswa dan 

juga melatih sikap percaya diri. 

4) Sains Club 

Kegiatan ini dilakukan dengan belajar rutin 1 minggu 

sekali. Tujuan adanya kegiatan ini adalah untuk 

menyalurkan bakat dan minat siswa. 

 

d. Kegiatan Pendukung Guru 

1) Pembinaan Guru dan Karyawan 

Pembinaan Guru dan Karyawan ini meliputi kegiatan 

workshop, pengembangan metode pembelajaran. Tujuan 

dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan 

profesioanlisme dan kreativitas guru dalam KBM. Selain 

itu juga ada kegiatan English for Teachers yang bertujuan 

agar para guru mampu menggunakan bahasa Inggris 

dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). 

2) Kunjungan Keluarga 
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Kegiatan Kunjungan Keluarga ini bertujuan untuk 

meringankan beban guru dan karyawan yang terkena 

musibah dan juga mempererat silaturahmi antar keluarga 

guru. 

3) Tilawah Guru 

Kegiatan ini dilaksanakan sebelum rapat bulanan 

dilaksanakan dan bertujuan agar tercapainya cara 

membaca Al-Qur’an dengan baik. 

4) Tahfidzul Qur’an Commitment Day 

Di sekolah ini, kegiatan menghafal Al-Qur’an tidak hanya 

dilakukan oleh para siswa, akan tetapi guru pun turut 

serta mengahafal Al-Qur’an. Kegiatan ini dilaksanakan 

setiap pekan pertama di setiap bulannya aau sebelum 

rapat bulanan. Pada kegiatan ini para guru diharapkan 

mampu menghafal Al-Qur’an juz 29 dan 30. 

 

B. Hasil Penelitian 

a. Peranan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam 

Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Siswa 

Pendidikan agama Islam merupakan sarana pengetahuan, 

pelatihan, dan juga pemantapan bagi siswa dalam menerapkan nilai-

nilai agama Islam yang mereka ketahui di sekolah, lingkungan 

tempat tinggal, dan keluarga. Pendidikan agama Islam yang mereka 

dapatkan di sekolah tak lepas kaitannya dengan guru di sekolah 

khususnya guru PAI karena guru merupakan faktor penentu 

kesuksesan setiap usaha pendidikan.1 Guru PAI yang profesional 

                                                           
1 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. ke-7, h. 223 
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adalah orang yang mampu menyiapkan peserta didik dengan 

mendidik, membimbing, memberi arahan, serta menjadi suri 

tauladan bagi siswa agar dapat tumbuh dan berkembang 

kecerdasannya. Tidak hanya sampai disitu, guru PAI juga harus 

mampu mengembangkan serta meningkatkan kecerdasan dari segi 

intelektual dan juga spiritual siswa dengan mengarahkan kepada 

pencapaian ridha Allah swt. Mencapai tujuan pendidikan serta 

menjadikan siswa menjdi seorang insan kamil juga menjadi sasaran 

guru PAI dalam proses pembelajaran agama Islam. 

Peranan guru PAI dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual siswa sangat diperlukan agar dalam kegiatan ibadah, 

ataupun segala hal yang dilakukan siswa dalam kehidupan sehari-

sehari bermuara pada Allah dan mengerjakannya hanya karena 

Allah. Guru PAI dalam hal ini perlu memberikan pembelajaran 

yang bukan hanya sekedar teori, namun juga praktek yang 

harapannya siswa mampu memahami dan menghayati serta 

mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam sehingga akan tercapai 

tujuan pendidikan dan juga meningkatnya kecerdasan spiritual 

siswa. 

SMP Cita Mulia merupakan sekolah yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai agama dan juga memiliki visi dan misi untuk 

membentuk generasi yang berkarakter rabbani. Maka dari itu, untuk 

meningkatkan kecerdasan spiritual siswa, guru PAI memiliki 

peranan penting di dalamnya.  
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1. Peranan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai 

demonstrator 

Secara pribadi guru PAI berperan sebagai 

demonstrator, dimana segala hal yang guru ajarkan bukan 

hanya sekedar perintah atau mengajarkan kepada siswa tapi 

guru PAI juga melakukan apa yang ia ajarakan kepada para 

siswa. Seperti halnya ketika guru PAI mengajarkan siswa untuk 

selalu melaksanakan tilawah Al-Qur’an, maka guru PAI juga 

melaksanakan tilawah Al-Qur’an sehingga siswa meniru apa 

yang dilakukan oleh gurunya ataupun ketika shalat berjama’ah 

guru melaksanakan shalat dengan khusyuk sehingga siswa 

mengikuti shalat dengan khusyuk pula. Tidak hanya dalam 

beribadah saja, dalam bersikap pun guru memberikan contoh 

yang baik dan diharapkan kecerdasan spiritual pada siswa dapat 

terbentuk. Hal ini terlihat dari akhlak yang dimiliki oleh para 

siswa. Seperti mengucapkan salam dan mencium tangan ketika 

bertemu guru atau orang yang lebih tua. Dalam hal berbicara 

pun mereka tidak menggunakan kata-kata yang kasar atau kata-

kata yang tidak pantas untuk diucapkan. 

Berdasarkan hasil deskripsi di atas dapat disimpulkan 

bahwa guru PAI memiliki peranan sebagai demonstrator. 

Seorang anak perlu memiliki figur nyata yang bisa ia contoh 

untuk berbuat kebaikan. Khususnya dalam konteks keagamaan 

yang kaitannya dengan akhlak sebagai modal berinteraksi 

dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Siswa bahkan 

mungkin tidak bisa mengamalkan materi-materi yang telah 

disampaikan oleh gurunya tanpa ada praktek yang pastinya 

dengan campur tangan bimbingan guru. 
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2. Peranan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai 

motivator 

Selain menjadi demonstrator, guru PAI juga memiliki 

peran secara psikologis yaitu dengan memberikan motivasi 

kepada siswa agar tetap istiqamah dalam menjalankan segala 

perintah agama. Motivasi merupakan motor penggerak atau 

dorongan dalam perbuatan, sehingga siswa yang memiliki 

motivasi akan tergerak untuk belajar.2 Pemberian motivasi tidak 

hanya dilakukan di kelas pada saat pembelajaran saja, tapi di 

luar kelas pun dilaksanakan seperti pada saat kegiatan motivasi 

dhuha. Seperti yang dikemukakan salah satu siswa SMP Cita 

Mulia Pamulang, Ananda Prisca: 

Guru PAI sering mengingatkan, kayak ngingetin shalat 

dhuha, shalat qabliyah dan ba’diyah dengan perhatian 

dan kesabaran.3 

Di dalam motivasi dhuha berisi dorongan moral 

kepada para siswa, bisa melalui kisah-kisah sahabat, rasul, atau 

motivasi-motivasi keagamaan. Di luar kegiatan tersebut ada 

pula kegiatan student of the month dimana para siswa yang 

menunjukkan kemajuan di bidang akademik ataupun akhlak 

dalam kurun waktu sebulan akan mendapatkan reward atau 

penghargaan untuk memacu siswa agar menjadi pribadi yang 

lebih baik lagi. 

                                                           
2 Suranto, Pengaruh Motivasi; Suasana Lingkungan dan Sarana Lingkungan dan 

Sarana Prasarana Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa (Studi Kasus Pada SMA Khusus 

Putri SMA Islam Diponegoro Surakarta), dalam Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 

2, Desember 2015, h. 12 
3 Hasil wawancara dengan Ananda Prisca selaku siswa SMP Cita Mulia Pamulang 

pada tanggal 3 September 2018 
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Berdasarkan deskripsi data di atas dapat disimpulkan 

bahwa guru merupakan alat untuk menggerakan dan memberi 

dorongan kepada siswa agar tergerak melaksanakan segala hal 

positif melalui motivasi keagamaan, kisah-kisah nabi, dan 

ataupun cerita-cerita yang mengandung hikmah yang mampu 

meningkatkan kecerdasan spiritual. 

 

3. Peranan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai 

fasilitator 

Guru melakukan pendekatan, memberikan perhatian 

dan pembinaan dalam rangka memfasilitasi siswa pada proses 

meningkatkan kecerdasan spiritual. Seperti yang dikemukakan 

oleh ibu Umi Hartini, S.Pd.I selaku guru PAI: 

Sudah pasti pertama memberikan pendekatan, 

kemudian perhatian, dan memberikan bimbingan yang 

sifatnya kepada nilai-nilai agama Islam yang dimana di 

dalamnya terkandung syiar-syiar Islam seperti 

misalkan membiasakan berdoa sebelum belajar dan 

berdoa sesudah belajar, kemudian pembiasaan shalat 

dhuha.4 

 

Guru tidak hanya memberikan fasilitas kepada siswa 

yang sudah berkembang kecerdasan spiritualnya saja akan 

tetapi memberikan juga kepada siswa yang memiliki beberapa 

hambatan. Jadi guru memfasilitasi secara khusus bagi siswa 

yang memang mengalami hambatan tersebut. Ditambah dengan 

kegiatan mentoring yang dilakukan sekali dalam seminggu di 

hari jum’at yang berisi materi keagaman sebagai tambahan dari 

materi yang sudah siswa dapatkan di kelas karena dalam 

                                                           
4 Hasil wawancara dengan ibu Umi Hartini selaku guru Pendidikan Agama Islam 

(PAI) pada tanggal 25 Juli 2018 
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seminggu materi PAI hanya 2 jam pelajaran. Disinilah peran 

guru PAI sebagai fasilitator. Seperti yang dikemukakan oleh 

bapak Ahmad Nazarudin, S.Pd selaku kepala sekolah: 

Jumlah jam pelajaran agamanya seminggu hanya dua 

jam tapi kita sudah memberikan satu jam untuk 

mentoring. Nah, mentoring itu untuk menambahkan 

hal-hal yang belum terpegang di pelajaran PAI 

tersebut.5 

Sama halnya seperti yang dikemukakan oleh guru PAI 

Cita Mulia Pamulang sebagai berikut: 

Dengan adanya mentoring, kemudian juga ada 

bimbingan wali kelas yang dimana pasti siswa 

mengalami kendala dalam pembelajaran di kelas. 

Tidak hanya pembelajaran PAI saja. Jadi bimbingan 

untuk semua pelajaran. Semua siswa kecerdasannya 

kan berbeda-beda, jadi mungkin ada anak yang agak 

sulit mungkin karena faktor lingkungan juga. Jadi 

misalkan ada siswa yang di sekolah senang menghafal 

tapi di rumah tidak. Ada yang senang menghafal di 

rumah tapi di sekolah tidak. Biasanya itu terkait 

dengan jiwa anak tersebut.6 

Guru PAI menjadi fasilitator dalam proses 

pembelajaran pendidikan agama Islam agar tercapai tujuan 

pendidikan. Siswa pastinya membutuhkan fasilitas untuk 

memudahkan mereka dalam proses belajar mengajar. Seperti 

memfasilitasi siswa dalam membaca dan menghafal Al-Qur’an, 

membimbing siswa ketika menjalankan ibadah di sekolah dan 

lain sebagainya. 

 

                                                           
5 Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Nazarudin selaku Kepala Sekolah SMP 

Cita Mulia Pamulang pada tanggal 25 Juli 2018 
6 Hasil wawancara dengan ibu Umi Hartini selaku guru Pendidikan Agama Islam 

(PAI) pada tanggal 25 Juli 2018 
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4. Peranan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai 

evaluator 

Pada proses meningkatkan kecerdasan spiritual siswa di 

dalamnya pasti mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan 

harapan guru. Jika di sekolah siswa biasa melakukan kegiatan 

beribadah bersama-sama dan guru pun bisa langsung 

mengawasi keadaaan siswa ketika di sekolah, namun lain 

halnya ketika siswa berada di lingkungan rumahnya. Guru tidak 

mampu mengawasi kegiatan ibadah ketika siswa berada di 

rumah. Bisa jadi di sekolah siswa tersebut terlihat antusias 

melakukan ibadah karena memang sudah dituntut untuk 

terbiasa, tapi ketika di rumah karena mungkin tidak ada 

tuntutan dan juga orang tua kurang memperhatikan ibadah 

siswa tersebut jadi malas dalam menjalankan ibadah. Seperti 

yang dikemukakan kepala sekolah SMP Cita Mulia Pamulang: 

Tidak semua anak-anak yang masuk  ke sini memiliki 

basic keagamaan yang baik. Mungkin ada juga yang 

memang basic keagamaannya kurang, sehingga saat 

datang kesini membaca Al-Qur’an tidak bisa, shalat pun 

tidak bisa, ini bisa menjadi faktor penghambat dalam 

proses meningkatkan kecerdasan spiritual siswa.7 

Dari hal ini maka guru melakukan pengawasan dengan 

menggunakan buku mutaba’ah agar guru mengetahui 

bagaimana kegiatan ibadah siswa di rumah dan mampu 

mengevaluasi hal-hal yang dianggap kurang dalam peningkatan 

kecerdasan spiritual siswa. Inilah peran guru sebagai evaluator. 

Seperti yang dinyatakan oleh bapak Ahmad Nazarudin, S.Pd: 

                                                           
7 Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Nazarudin selaku Kepala Sekolah SMP 

Cita Mulia Pamulang pada tanggal 25 Juli 2018 
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Biasanya dengan menggunakan buku mutaba’ah itu 

menjadi alat komunikasi kita dengan orang tua. Orang 

tua juga harus ikut serta dalam mengontrol kegiatan 

ibadah mereka. Itu menjadi salah satu cara kita untuk 

mengatasi hambatan tersebut. Ada juga proses 

pendekatan keagamaan kita terhadap anak tersebut 

dengan semacam penambahan pelajaran seperti belajar 

cara berdoa, bacaan-bacaan ibadah itu kita ajarkan.8 

Guru melakukan evaluasi dari hasil pembelajaran di 

kelas ataupun di luar kelas. Guru menilai dan mengevaluasi 

secara terus menerus. Hasil dari evaluasi akhirnya menjadi titik 

tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran 

selanjutnya. Evaluasi yang guru PAI lakukan bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana proses pembelajaran telah diketahui 

siswa dalam belajar.  

 

 

 

 

 

                                                           
8 Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Nazarudin selaku Kepala Sekolah SMP 

Cita Mulia Pamulang pada tanggal 25 Juli 2018 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah pembahasan yang penulis paparkan pada Bab I sampai 

dengan Bab IV dapat disimpulkan bahwa peranan guru PAI dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual siswa di SMP Cita Mulia Pamulang 

yaitu sebagai demonstrator, peran secara psikologis dengan memotivasi 

atau motivator, fasilitator, dan evaluator. Peran guru PAI sebagai 

demonstrator, yaitu guru menjadi sentral figur bagi para siswanya. Hal 

ini terlihat ketika guru memberikan contoh dalam kegiatan tilawah Al-

Qur’an ataupun shalat berjama’ah dan juga perilaku-perilaku yang baik 

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.  

Sebagai motivator, guru memberikan dorongan dan reward 

kepada siswa di kelas dalam melakukan hal-hal kebaikan. Tidak selesai 

hanya di kelas saja, guru juga memberikan motivasi setelah kegiatan 

shalat dhuha yang bisa disebut dengan “motivasi dhuha” yang berisi 

kisah-kisah nabi dan sahabat ataupun motivasi keagamaan 

Sebagai fasilitator, guru memberikan fasilitas kepada para 

siswa dengan memberikan pendekatan, perhatian, serta bimbingan. Guru 

melakukan pendekatan khusus kepada siswa yang dinilai agak kurang 

dalam hal keagamaan dengan mengajarkan beberapa bacaan doa dalam 

beribadah, dan juga nilai-nilai akhlak pada siswa. Ditambah juga dengan 

kegiatan mentoring yang didalamnya siswa mendapatkan fasilitas 

tambahan materi keagamaan di luar jam pelajaran.  

Sebagai evaluator, setelah beberapa upaya yang dilakukan guru 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa yang secara kasat mata 
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hanya bisa dilihat ketika siswa berada di lingkungan sekolah, guru 

membuat buku mutaba’ah untuk mengawasi kegiatan beribadah siswa di 

rumah. Dari buku mutaba’ah itu terlihat bagaimana kegiatan beribadah 

siswa di rumah dan guru melakukan evaluasi ketika ada beberapa siswa 

yang terlihat malas-malasan beribadah ketika di rumah. Sehingga dari 

sini terlihat bahwa peranan guru tak hanya sebatas ketika siswa berada 

di sekolah, tapi juga ketika di rumah. 

Hasil yang terlihat dari beberapa peranan guru PAI dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual siswa adalah para siswa memiliki 

akhlak yang baik ketika bertemu dengan guru ataupun orang yang lebih 

tua, memiliki kesadaran dalam melaksanakan ibadah dan juga dalam 

bergaul dengan sesama teman mereka tidak menggunakan kata-kata 

yang kasar. Serta dilihat dari nilai mata pelajaran PAI rata-rata siswa 

sudah memenuhi nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM). 

B. Saran 

Di dunia pendidikan, guru merupakan komponen terpenting 

dalam proses belajar mengajar. Guru memiliki peranan penting untuk 

memajukan pendidika dan juga memajukan prestasi anak didik baik dari 

segi inteletual, maupun spiritualnya. Dari segi spiritual siswa khususnya, 

guru pendidikan agama Islam memiliki peranan penting dalam hal ini. 

Oleh karena itu hendaknya para guru PAI terus berinisiatif dalam 

melakukan upaya dan  pembiasaan-pembiasaan baik yang tentunya 

dapat membantu siswa dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa.  

Namun tidak hanya berhenti di guru PAI atau sekolah saja, 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa juga perlu dukungan 

dari dari keluarga dan lingkungan tempat tinggal dari siswa tersebut. 

Karena di dalam keluarga dan lingkungan tempat tinggal terdapat orang-
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orang terdekat yang sangat berpengaruh terhadap perilaku, kebiasaan, 

atau bahkan kecerdasan siswa khususnya kecerdasan spiritual. 
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Kelas VII A 

No Nama 

 1 Abdurahman Fauzan Hakim 

2 Aiman Bagja Putra 

3 Andira Nur Salimah 

4 Arumi Tsabita 

5 Audrey Alifiah R 

6 Diandra Septian Arbiansyah 

7 Dwi Rahmawati 

8 Haidar Hamim Mohammad 

9 Kiki Zakiah 

10 Lia Rubaetul Awaliah 

11 Lulan Zahravetaqiy F 

12 M. Ardian 

13 M. Syafiy Fahri 

14 M. Umar Faiz 

15 M. Zidane Al Ilmy 

16 

Muhamad Said Ramdan 

Hardiana 

17 Muhammad Faizal 

18 Mumtaz Al Kahfi Saba 

19 Rasya Aulia Putri Rinto 

20 Reno Aditya 

21 Sabina Misha Khaleeda 

22 Zidan Putra Susanto 

Kelas VII B 

No Nama 

1 Adipati Arif 

2 Aldi Faisal 

3 Alfi Fauziyah 

4 Ardhika Rizky  

5 Daffa Defrian 

6 Fahrizy Sabilah 

7 Larasati W 

8 M. Fikri Albasath 

9 M. Ikhwan Syamil 

10 M. Umar Fariz 

11 Mubarak Akmal Mahendroseno 

12 Naia Arifin 

13 Nazira Aqila Zalfa 

14 Rahma Aulia Putri 

15 Razaka Rialis Arkaan 

16 Resya Azzahra Putri Rinto 

17 Revarya Salsabila 

18 Rian 

19 Satryo Yudanto 

20 Widya Aulia Sari 

21 Yunita Candra Aisyah 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelas VIII A  Kelas VIII B 

No Nama 

 

No Nama 

1 Adrian Fixel Wicaksono 

 

1 Ali Atuqo Zam Zami 

2 Ahmad Daffa Faiz Zakiah 

 

2 Ananda Prisca 

3 Ardian Syah 

 

3 Ashvaria Rachma Danthy 

4 Astri Iriana 

 

4 Audrey Sofia Saverino 

5 Baja Raynor Pangestu 

 

5 Fawwaz Rahmadhani 

6 Billionie Syifa Keyrizka 

 

6 Hanum Cita Resmi 

7 Gibran Seehan 

 

7 Isqie Falah Hananto 

8 Hanna Fathia 

 

8 Joannisa Putri Gemintang 

9 Helmi Adha 

 

9 M. Wais Al-Qarni 

10 Khanza Windy Aurora 

 

10 Mohamad Irham Ramadhan 

11 Khezya Hayyun Praditha 

 

11 Muahamad Kanga Akale 

12 Lintang Athyagusti Evans 

 

12 Muhammad Iqbal Imaduddin 

13 Lintang Maisya Fauzia 

 

13 Muhammad Zumar Casillas 

14 M. Alif Fadlan 

 

14 Raidah Nabihah N 

15 M. Farin 

 

15 Rakay Raynor Pangestu 

16 Muhamad Ikhsan Firdaus 

 

16 Safira Syaharani Riangga Putri 

17 Muhammad Emir Ali Ashar 

 

17 Shaina Zafira 

18 Muhammad Hanif Faalih 

 

18 Vierly Zinta Hermawan 

19 Panji Raynor Pangestu 

 

19 Yuda Aditiya Putra 

20 Yurryka Prameswary Shane 

 

20 Zaldi Alfarizy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelas XI 

No Nama 

1 Adrian Maulana Akbar 

2 Ade Riany Budiarti 

3 Alif Falansyah 

4 Ardiansyah 

5 Asyifa Tria Ramadani 

6 Dhani Rachman Alfajri 

7 Fahmy Ahmad Yasin 

8 Fenti 

9 Firley Aqsha Natasha Zahranie 

10 Inayatullah 

11 Jubedah Hasbunah 

12 M. Athallah Fikri F 

13 Maesaroh 

14 Muhammad Althaf Shidqi K 

15 Muhammad Dihya Qalby 

16 Muhammad Ikhsan Zamani 

17 Muhammad Rizki Ramdan 

18 Najma Khonsa Tsabita 

19 Najma Zahirah S 

20 Nayla Faiza Labiba 

21 Octaviani Onny Tualaka 

22 Raisa Maulida Fadilah 

23 Ramadika Haekal 

25  Ridho Sabilil Haq 

26 Sayyidina Raka Rabsanjani 

27 Siti Aisyah Azzahra 

28 Zairina Azka 

29 Zidane Putra Satria 



Halaman Depan Sekolah 

 

 

Lapangan Olahraga 

 



Wawancara dengan Kepala Sekolah 

 

 

 

Wawancara dengan Guru PAI 

 

 

  



Wawancara dengan Siswa 

 

 

Kegiatan Motivasi Menghafal untuk Siswa 

 



Kegiatan Tahfizh Al-Qur’an 

 

 



HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 

 

Hari/Tanggal  : Rabu, 25 Juli 2018 

Tempat  : Mushalla SMP Cita Mulia Pamulang 

Narasumber   : Umi Hartini, S.Pd.I  

Jabatan Narasumber : Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)  

 

1. Berhubungan dengan masalah kecerdasan spiritual, menurut Ibu apa 

arti yang tepat tentang itu? 

Jawab: 

Menurut saya kecerdasan spiritual itu kecerdasan jiwa, yang dimana 

di dalamnya itu terdapat nilai-nilai keagamaan yang sudah pasti 

mengarah kepada kegiatan-kegiatan positif untuk diri pribadi. Jadi 

nanti tinggal dikembangkan pada seorang siswa itu yang pasti 

berpengaruh di sekitar tempat tinggalnya.   

 

2. Bagaimana cara Ibu untuk mengetahui kecerdasan spiritual siswa? 

Jawab: 

Untuk mengetahuinya pertama saya bisa melihatnya dari segi akhlak, 

dari ucapan, kemudian dari pembiasaan sehari-hari. Jadi kalau 

misalkan dia berada di lingkungan sekolah kita bisa melihat dari 

pembiasaan sehari-hari. Disini kan ada pembiasaan shalat dhuha, 

biasanya ada anak yang antusias saat shalat dhuha. Tapi ada juga 

anak yang agak malas-malasan. Saat tilawah juga ada yang semangat, 

ada yang malas-malasan. Biasanya saya melihatnya dari segi itu. Jadi 

jika terdapat beberapa anak yang agak malas-malasan, nanti ada 

beberapa pendekatan sendiri untuk anak tersebut.  

 

3. Upaya apa saja yang Ibu lakukan dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual siswa? 

Jawab: 

Sudah pasti pertama memberikan pendekatan, kemudian perhatian, 

dan memberikan bimbingan yang sifatnya kepada nilai-nilai agama 

Islam yang dimana di dalamnya terkandung syiar-syiar Islam seperti 

misalkan membiasakan berdoa sebelum belajar dan berdoa sesudah 

belajar, kemudian pembiasaan shalat dhuha. Setelah shalat dhuha 

pada umumnya mereka biasa membaca do’a. Kalau saya 



membiasakan mereka untuk sedikit berdzikir yang tidak terlalu 

panjang.  

 

4. Usaha apa saja yang ibu lakukan untuk memajukan  Pendidikan 

Agama Islam di SMP Cita Mulia Pamulang? 

Jawab: 

Kita ada kegiatan morning greating yang di dalamnya membacakan 

ikrar. Yang dimana membacakan ikrar itu sangat erat kaitannya 

dengan nilai agama karena ikrar itu diawali dengan mengucapkan 

syahadat. Kemudian dilanjut dengan membaca doa. Setelah itu 

dilanjutkan lagi dengan shalat dhuha. Shalat dhuhanya sih dilakukan 

sendiri-sendiri tapi dilaksanakan di waktu yang bersamaan. Lalu  

setelah itu dilanjutkan dzikir dan ada doa. Kemudian ada motivasi 

dhuha. Motivasi dhuha itu seperti berpidato. Mungkin kalau di 

lingkungan pondok pesantren lebih identik dengan nama 

muhadharah. Kalau di sekolah ini kami sebut dengan morning 

greating dan motivasi dhuha. Selain itu juga kita ada kegiatan 

mentoring yang dilaksanakan setiap hari jum’at. Disitu kami 

mengajarkan tentang nilai-nilai agama Islam. Mungkin kalau di dunia 

pendidikan lebih dikenal dengan madrasah diniyah. Jadi selama satu 

sampai 2 jam kita memberikan materi tambahan seputar keagamaan. 

 

5. Bagaimana peranan Ibu dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

siswa? 

Jawab: 

Ya itu tadi dengan adanya mentoring, kemudian juga ada bimbingan 

wali kelas yang dimana pasti siswa mengalami kendala dalam 

pembelajaran di kelas. Tidak hanya pembelajaran PAI saja. Jadi 

bimbingan untuk semua pelajaran. Semua siswa kecerdasannya kan 

berbeda-beda, jadi mungkin ada anak yang agak sulit mungkin karena 

faktor lingkungan juga. Jadi misalkan ada siswa yang di sekolah 

senang menghafal tapi di rumah tidak. Ada yang senang menghafal di 

rumah tapi di sekolah tidak. Biasanya itu terkait dengan jiwa anak 

tersebut 

 

6. Menurut Ibu apa saja faktor pendukung yang ada di sekolah ini dalam 

proses meningkatkan kecerdasan spiritual?  

Jawab: 

Faktor pendukungnya itu pembiasaan ibadah. Seperti shalat dhuha, 

shalat berjama’ah, berdoa. Dan kegiatan bimbingan wali kelas di 

SMP Cita Mulia ini lebih kepada bimbingan nilai-nilai keagamaan. 

Kemudian ada bershalawat, membaca Asmaul Husna, dan kemudian 



dengan pengenalan Asmaul Husna, kaligrafi-kaligrafi yang dipajang 

di setiap ruang kelas. Hanya saja belum dipajang, masih dalam 

proses. 

 

7. Menurut Ibu apa faktor penghambat di sekolah ini dalam proses 

meningkatkan kecerdasan spiritual siswa?  

Jawab: 

Hambatan dari sekolah jika dilihat dari kasat mata sih hampir tidak 

ada ya. Kalaupun ada hanya sedikit saja. Presentasenya pun mungkin 

hanya 0,5 % saja. Malah saya menemukan faktor penghambat 

kecerdasan spiritual anak itu dari faktor lingkungan keluarganya. Jadi 

ada beberapa dari siswa kami dari lingkungan keluarganya tidak 

mendukung karena orang tuanya sibuk, atau dari lingkungan 

tetangganya, dan juga pantauan ibadah dari orang tuanya kurang. 

Tapi kita sudah memberikan buku mutaba’ah yang dimana buku 

mutaba’ah itu isinya untuk hafalan Al-Qur’an lalu kegiatan mengaji 

Al-Qur’an juga belajar siswa. Jika lingkungan keluarga mendukung, 

maka buku mutaba’ah yang diberikan kepada siswa itu terisi penuh. 

Penuh diisi dengan kegiatan agama. Ada pembiasaan shalat tahajjud. 

Jadi kami mentargetkan siswa untuk shalat tahajjud itu seminggu dua 

kali. Jika sekali shalat tahajjud 2 raka’at berarti dalam seminggu 

mereka melaksanakan 4 raka’at. Kalau orang tua mendukung 

alhamdulillah lancar. Tapi ada sekitar 10% dari siswa kita yang orang 

tuanya kurang mendukung. Entah kurang mendukungnya yang 

karena orang tuanya sibuk bekerja atau yang secara religius orang 

tuanya kurang memperdulikan kegiatan ibadah anak. Seperti anaknya 

membaca Al-Qur’an atau tidak, tidak diperhatikan. Atau bahkan 

ketika sudah masuk waktu shalat wajib atau tahajjud pun dibiarkan 

saja anaknya melaksanakan atau tidak. Jadi kita ada buku mutaba’ah 

yang fungsinya untuk memantau anak di rumah. 

 

 

 

 

Narasumber      Pewawancara 

Guru PAI      Mahasiswi IIQ Jakarta 

 

 



Umi Hartini, S.Pd.I     Mia Fauziyah 

 

HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 

 

Hari/Tanggal  : Rabu, 25 Juli 2018 

Tempat  : Kantor Guru SMP Cita Mulia Pamulang 

Narasumber   : Ahmad Nazarudin, S.Pd 

 Jabatan Narasumber : Kepala Sekolah 

 

1. Apakah sistem pendidikan di SMP Cita Mulia Pamulang sudah 

berjalan sesuai visi misi sekolah? 

Jawab: 

Sejauh ini untuk beberapa target sudah berjalan dari mulai 

pembiasaan ibadah di pagi hari seperti shalat dhuha berjamaah, shalat 

dzuhur berjamaah, pembiasaan untuk shalat-shalat sunnah. 

 

2. Apakah guru PAI sudah menjadi guru sesuai dengan peranannya 

khususnya dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa? 

Jawab: 

Sejauh ini jika dilihat dari angka nilai mata pelajaran PAI sudah 

alhamdulillah hampir semuanya di atas KKM dan untuk 

kesehariannya pun mungkin ketika dipresentasikan beberapa anak 

yang bacaan shalat dan semacamnya belum baik hanya sedikit karena 

bagaimanapun seharusnya di SMP itu bukan lagi belajar membaca 

hanya dari beberapa siswa yang masuk dan outputnya ya 

alhamdulillah mungkin hampir 80-90% anak-anak sudah bisa 

ditangani oleh guru PAI. 

 

3.  Upaya apa yang telah dilakukan oleh sekolah dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual siswa? 

Jawab: 

Kalau di sekolah ini ada yang dinamakan buku mutaba’ah. Di buku 

mutaba’ah itu berisi tentang catatan ibadah mereka dari mulai jumlah 

bacaan Al-Qur’an mereka sehari berapa halaman, shalat sunnahnya 

berapa kali, lalu shalat berjama’ahnya di masjid berapa kali, itu 

semua berisi tentang kegiatan ibadah mereka. Pokoknya semua 



kegiatan ibadah ada di buku itu. Nanti setiap bulan dibuatkan rapot 

sebagai laporan hasil ibadah mereka selama sebulan. 

 

4. Apa saja kegiatan di sekolah yang mendukung kecerdasan spiritual 

siswa? 

Jawab: 

Setiap hari kita ada kegiatan motivasi dhuha. Motivasi dhuha itu bisa 

berisi tentang yaa bisa kisah-kisah sahabat, kisah rasul, atau motivasi-

motivasi keagamaan. Hari jum’at juga kita mengadakan kegiatan 

mentoring. Mentoring ini kita isi dengan pembinaan akhlak dan 

sebagainya. 

  

5. Apakah upaya-upaya yang dilakukan telah menunjukkan hasil yang 

maksimal? 

Jawab: 

Untuk hasil mungkin alat ukurnya masih hanya sebatas yang kita 

lihat. Untuk penerapan di rumah kita tidak bisa memantau. Namun 

untuk beberapa hal di sekolah untuk hal-hal yang signifikan bisa kita 

lihat, ketika mereka datang ke sekolah selalu mengucapkan salam, 

dan salim (mencium tangan) kepada orang yang lebih tua dan guru-

guru. Dalam penggunaan bahasa-bahasa yang tidak baik pun mereka 

sudah berkurang. Dari situ kita bisa menilai namun untuk 

keberhasilan 100% mungkin belum untuk saat ini. 

 

6. Apa faktor pendukung dalam proses meningkatkan kecerdasan 

spiritual siswa? 

Jawab: 

Yang pertama, jumlah jam pelajaran agamanya seminggu hanya dua 

jam tapi kita sudah memberikan satu jam untuk mentoring. Nah, 

mentoring itu untuk menambahkan hal-hal yang belum terpegang di 

pelajaran PAI tersebut. Ditambah motivasi dhuha dan guru-guru di 

tiap jam pelajaran selalu mengkaitkan pelajaran dengan hal-hal yang 

bersifat keagamaan. 

 

7. Apa faktor penghambat dalam proses meningkatkan kecerdasan 

spiritual siswa? 

Jawab: 

Untuk faktor penghambat, tidak semua anak-anak yang masuk  ke 

sini memiliki basic keagamaan yang baik. Mungkin ada juga yang 

memang basic keagamaannya kurang, sehingga saat datang kesini 

membaca Al-Qur’an tidak bisa, shalat pun tidak bisa, ini bisa menjadi 



faktor penghambat dalam proses meningkatkan kecerdasan spiritual 

siswa. 

  

8. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? 

Jawab: 

Biasanya kita dengan menggunakan buku mutaba’ah tadi itu menjadi 

alat komunikasi kita dengan orang tua. Orang tua juga harus ikut 

serta dalam mengontrol kegiatan ibadah mereka. Itu menjadi salah 

satu cara kita untuk mengatasi hambatan tersebut. Ada juga proses 

pendekatan keagamaan kita terhadap anak tersebut dengan semacam 

penambahan pelajaran seperti belajar cara berdoa, bacaan-bacaan 

ibadah itu kita ajarkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narasumber      Pewawancara 

Kepala Sekolah SMP Cita Mulia   Mahasiswi IIQ Jakarta 

 

 

Ahmad Nazarudin, S.Pd    Mia Fauziyah 



HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 

 

Hari/Tanggal  : 3 September 2018 

Tempat  : Mushalla SMP Cita Mulia Pamulang 

Narasumber   : Baja Raynor Pangestu 

Jabatan Narasumber : Siswa SMP Cita Mulia Pamulang 

 

1. Apakah kamu semangat dan senang mengikuti pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI)? 

Jawab: 

Senang karena seru dalam pembelajarannya. 

 

2. Apakah guru PAI sering melakukan pembiasaan kegiatan keagamaan 

selain di jam pelajaran? 

Jawab: 

Sering sih. Biasanya guru membiasakan kegiatan seperti shalat 

dhuha, puasa senin kamis, dan tilawah Al-Qur’an. 

 

3. Bagaimana cara guru PAI menyampaikan pembiasaan tersebut? 

Jawab: 

Nyampeinnya biasa sih, yang mudah dipahami. Biasanya 

disampaikan di kelas. 

 

4. Apakah guru memberikan penghargaan/reward kepada siswa yang 

baik dalam melakukan kegiatan keagamaan? 

Jawab: 

Iya ada. Berbentuk pujian seperti dibilang “baik” gitu. 

 

5. Kegiatan keagamaan apa saja yang kamu lakukan di sekolah? 

Jawab: 

Ngaji, shalat, ngafal Al-Qur’an, kegiatan qurban 

 

6. Apakah kegiatan keagamaan yang biasa kamu lakukan di sekolah, 

kamu kerjakan juga di rumah? 

Jawab: 

Iya dikerjakan seperti shalat dhuha dan ngaji Al-Qur’an tetap 

dilakukan di rumah 



HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 

 

Hari/Tanggal  : 3 September 2018 

Tempat  : Mushalla SMP Cita Mulia Pamulang 

Narasumber   : Ananda Prisca 

Jabatan Narasumber : Siswa SMP Cita Mulia Pamulang 

 

1. Apakah kamu semangat dan senang mengikuti pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI)? 

Jawab: 

Senang. Karena menambah ilmu. 

 

2. Apakah guru PAI sering melakukan pembiasaan kegiatan keagamaan 

selain di jam pelajaran? 

Jawab: 

Sering, kayak ngingetin shalat dhuha, shalat qabliyah dan ba’diyah 

dengan perhatian dan kesabaran. 

 

3. Bagaimana cara guru PAI menyampaikan pembiasaan tersebut? 

Jawab: 

Enak menyampaikannya. Karena biasanya menyampaikannya benar-

benar mengena pada semua siswa. 

 

4. Apakah guru memberikan penghargaan/reward kepada siswa yang 

baik dalam melakukan kegiatan keagamaan? 

Jawab: 

Ada. Pernah guru memberikan coklat gitu buat siswa yang rajin 

shalat tahajjud. 

 

5. Kegiatan keagamaan apa saja yang kamu lakukan di sekolah? 

Jawab: 

Shalat qabliyah-ba’diyah, terus kegiatan muharram, shalat fardunya, 

tahajjudnya. 

 

6. Apakah kegiatan keagamaan yang biasa kamu lakukan di sekolah, 

kamu kerjakan juga di rumah? 

Jawab: 



Dikerjain. Tapi kalau di sekolah shalat dhuhanya 4 raka’at tapi di 

rumah cuma 2 raka’at. biasanya kalau saya lupa sering diingatkan 

Bunda di rumah. 


