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MOTTO 

 

 

Maka apabila kamu telah selesai  

(dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain.  

(Q.S Al-Insyirah {94}:7) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi ini berpedoman pada buku penulisan skripsi, tesis dan 

disertasi Institut Ilmu Al-Qur‟an (IIQ) Jakarta tahun 2017. Transliterasi Arab-

Latin mengacu pada berikut ini: 

1. Konsonan 

No. Arab Latin No. Arab Latin 

1.   a 16.  Th 

2.   b 17.  Zh 

3.   t 18.  „ 

4.   ts 19.  Gh 

5.   j 20.  F 

6.   h 21.  Q 

7.   kh 22.  K 

8.   d 23.  L 

9.   dz 24.  M 

10.   r 25.  N 

11.   z 26.  W 

12.   s 27.  H 

13.   sy 28.  ‟ 

14.   sh 29.  Y 

15.   dh    

 

2. Vokal 

Vokal tunggal  Vokal panjang  Vokal rangkap 

Fathah : a   : â  ...  : ai 
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Kasrah : i   : î  ....  : au 

Dhammah : u   : û  

3. Kata Sandang 

a. Kata sandang yang diikuti alif lam ( ) qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam ( ) qamariyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh: 

   : al-Baqarah    : al-Madînah 

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam ( ) syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam ( ) syamsiyah 

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan 

sesuai dengan bunyinya. Contoh: 

  : ar-rajul    : as-Sayyidah 

  : asy-syams    : ad-Dârimî 

c. Syaddah (Tasydîd) 

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang ( ), 

sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu 

dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydîd. Aturan ini 

berlaku secara umum, baik tasydîd yang berada di tengah kata, 

diakhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti 

oleh huruf-huruf syamsiyah. Contoh:  

  : Âmannâ billâhi 

 : Âmana as-Sufahâ‟u 

  : Inna al-ladzîna 

  : wa ar-rukka‟i 

d. Ta Marbûthah ( ) 

Ta Marbûthah ( ) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata 

sifat (na’at), maka huruf tersebut dialih akasarakan menjadi huruf 

“h”. Contoh: 
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   : al-Af‟idah 

  : al-Jâmi‟ah al-Islâmiyyah 

Sedangkan ta Marbûthah ( ) yang diikuti atau disambungkan (di-

washal) dengan kata benda (ism), maka dialih aksarakan menjadi 

huruf “t”. Contoh: 

  : Âmilatun Nâshibah.  

  : al-Âyat al-Kubrâ 

e. Huruf Kapital 

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi 

apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang 

Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal 

kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. 

Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, 

seperti cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold) dan ketentuan 

lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, 

maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata 

sandangnya. Contoh: „Alî Hasan al-Âridh, al-Asqallânî, al-Farmawî 

dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur‟an dan nama-

nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur‟an, Al-

Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya. 
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ABSTRAK 

 

Sri Devi Rosalina (NIM 14311429), Judul penelitian ini adalah “Peranan 

Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kecerdasan 

Spiritual Peserta Didik (Studi Kasus di SMP Islamiyah Ciputat Kota 

Tangerang Selatan).” Prodi Pendidikan Agama Islam Tahun 2018.  

 

Latar belakang penelitian ini adalah peranan guru Pendidikan Agama Islam  

sangat dibutuhkan agar mampu menumbuhkan kecerdasan spiritual pada 

siswanya. Bukan hanya memiliki kecerdasan intelektual, namun  peserta 

didik diharapkan dapat memiliki kecerdasan secara spiritual. Dengan inilah 

peserta didik dapat menjadi manusia seutuhnya atau insan kamil yang dapat 

menyikapi setiap permasalahan dan kejadian apapun yang dialaminya dengan 

berpegang teguh pada Allah dan Rasulnya. Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: bagaimana peranan guru Pendidikan Agama Islam 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik di SMP Islamiyah 

Ciputat Kota Tangerang Selatan. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek 

penelitian ini adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam berjumlah 

2 orang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: Wawancara, 

Observasi, dan Dokumentasi. Berdasarkan Penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa  peranan guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual peserta didik yaitu dengan  memberikan motivasi, 

membimbing, mendidik, memberikan keteladanan, memberikan hadiah, 

hukuman, mengadakan kegitan tadabbur alam, membiasakan membaca doa 

dan surat-surat pendek ketika sebelum belajar maupun setelah belajar serta 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan.  

 

Kata kunci: Peranan guru Pendidikan Agama Islam, meningkatkan 

kecerdasan spiritual. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan secara etimologi berasal dari kata “didik” yang berarti 

memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan), yaitu proses 

pengubahan sikap dan tata buku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses, cara, 

perbuatan mendidik. Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, 

karena manusia saat dilahirkan tidak mengetahui sesuatu apapun.
1
 

Sebagaimana firman Allah di dalam QS. An-Nahl [16]:78 sebagai berikut: 

 

 

“dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.” (QS. An-Nahl [16]:78) 

 

 Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas), bahwa:  “Pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif  mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara.” 

Menurut Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi 

Pendidikan Dasar dan Menengah yang memuat tentang Tingkat Kompetensi 

                                                           
1
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), Cet. ke-12, h. 

28 



2 
 

Inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kompetensi Inti 

meliputi sikap spritual, sikap sosial, pengetahuan dan ketrampilan. Ruang 

lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan 

berdasarkan Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti untuk mencapai 

kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
2
  

Pendidikan Islam menurut Omar Muhammad Al-Touny al-Syaebani, 

diartikan  sebagai “Usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan 

pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam 

sekitarnya melalui proses kependidikan.”
3
  

Sedangkan Marimba memberikan definisi pendidikan Islam sebagai 

“Bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Islam, menuju 

kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam”.
4
 

Dengan demikian pendidikan agama di sekolah adalah sebagai salah 

satu bentuk untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam meningkatkan 

pemahaman keagamaan, yakni meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

terhadap Allah Swt. serta kemuliaan akhlak. 

Pendidikan Agama Islam diberikan kepada sekolah umum dan 

sekolah agama (madrasah) negeri maupun swasta. Seluruh pendidikan yang 

diberikan di sekolah atau madrasah diorganisasikan dalam bentuk kelompok-

kelompok mata pelajaran yang disebut bidang studi dan dilaksanakan melalui 

sistem kelas. Dalam suatu program sekolah umum,  pengajaran dan 

pendidikan Islam meliputi 7 unsur/ materi pokok yaitu: Al-Qur‟an, Hadits, 

Keimanan,  Akhlak,  Bimbingan Ibadah, Syariah, Fiqh, dan Sejarah Islam. 

Hal tersebut merupakan perwujudan dari keserasian, dan keseimbangan 

                                                           
2
 Hasbullah, Dasar -Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Rajawali 

Press, 2012), h. 4 
3
 Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 5 

4
 Heri Gunawan,  Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), Cet. ke-1, h. 9 
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hubungan manusia dengan Allah Swt, diri sendiri, sesama manusia, makhluk 

lainnya maupun lingkungannya.
5
 

Secara umum tujuan Pendidikan Agama Islam  adalah untuk bertaqwa 

kepada Allah Swt. serta berakhlak mulia. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dikemukakan oleh beberapa tokoh Pendidikan Agama Islam  seperti: Al-

Attas menjelaskan bahwa: “Tujuan pendidikan Islam adalah untuk menjadi 

manusia yang baik. Kemudian dalam konferensi dunia Islam pertama tentang 

pendidikan Islam berkesimpulan bahwa: “Tujuan umum pendidikan Islam 

adalah manusia yang menyerahkan diri kepada Allah secara mutlak. Secara 

lebih rinci al-Abrasyi menjelaskan tujuan akhir pendidikan Islam adalah: 1) 

pembinaan akhlak; 2) menyiapkan anak didik untuk hidup di dunia dan 

akhirat; 3) penguasaan ilmu; dan 4) keterampilan bekerja dalam masyarakat. 

Berbagai kriteria ini dijadikan sebagai pedoman dalam penjabaran 

pendidikan Islam”.
6
 

Menurut Ary Ginanjar Agustian menjelaskan bahwa: “Kecerdasan 

spiritual (SQ) adalah kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna yaitu 

kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam konteks 

makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan 

atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibanding dengan yang lain.”
7
  

Menurut Toto Tasmara dalam bukunya Kecerdasan Ruhaniah yang 

dikutip oleh Abdul Wahab dan Umiarso mengatakan bahwa kecerdasan 

spiritual adalah “Kemampuan seseorang untuk mendengarkan hati nuraninya, 

                                                           
5
 Tim Pengembang Ilmu pendidikan, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, (Bandung: PT 

Imperial Bhakti Utama, 2007), h. 3 
6
 Tim Pengembang Ilmu pendidikan, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, h. 2 

7
 Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan 

Spritual ESQ, Jilid I, (Jakarta: Arga, 2001), h. 14 
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baik buruk dan rasa moral dalam caranya menempatkan diri dalam 

pergaulan.”
8
 

Dalam konteks pendidikan di sekolah/madrasah, maka program 

pendidikan perlu dirancang dan diarahkan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik dengan cara memfasilitasi, memotivasi, membantu, 

membimbing, melatih, dan memberi inspirasi, serta mengajar dan 

menciptakan suasana agar para peserta didik dapat mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas IQ, EQ, CQ, SQ. Pendidikan IQ menyangkut 

peningkatan kualitas Head agar peserta didik menjadi orang yang cerdas dan 

pintar. Pendidikan EQ menyangkut peningkatan kualitas Heart agar peserta 

didik menjadi orang yang berjiwa pesaing, sabar, rendah hati, menjaga harga 

diri (Self esteem), berempati, cinta kebaikan, mampu mengendalikan 

diri/nafsu (self control), dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. 

Pendidikan CQ menyangkut peningkatan kualitas Hand agar peserta didik 

nantinya dapat menjadi agent of change, mampu membuat inovasi atau 

menciptakan hal-hal yang baru. Pendidikan SQ menyangkut peningkat 

kualitas Honest agar peserta didik menjadi orang yang beriman dan bertakwa 

kepada Allah Swt, berakhlak mulia, bersikap amanah dalam memegang 

jabatan, dan memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, fathonah.
9
 

Peran guru Pendidikan Agama Islam  sangat dibutuhkan agar mampu 

menumbuhkan kecerdasan spiritual pada siswanya. Bukan hanya memiliki 

kecerdasan intelektual, namun peserta didik diharapkan dapat memiliki 

kecerdasan secara spiritual. Dengan inilah peserta didik dapat menjadi 

manusia seutuhnya atau insan kamil yang dapat menyikapi setiap 

permasalahan dan kejadian apapun yang dialaminya dengan berpegang teguh 

                                                           
8
 Abd Wahab dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h. 50 
9
Muhaimin, Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2012), h. 165-167 
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pada Allah dan Rasulnya. Untuk itu guru dapat meningkatkan kecerdasan 

spiritual peserta didik dengan cara membangun hal positif yang dapat 

meningkatkan kepribadian yang baik, seperti mengajak siswanya ikut serta 

dalam bakti sosial sehingga akan menanamkan sifat kerja sama dan tolong 

menolong dalam sesama. Guru PAI dapat merutinkan membaca Al-Qur‟an 

sebelum memulai pembelajaran agar penanaman keimanan dan kebiasaan 

baik melekat pada peserta didik. Guru PAI juga dapat membuka tempat 

bacaan pada jam istirahat yang memuat buku-buku Islami sebagai bahan 

wawasan atau pengetahuan peserta didik dalam meningkatkan kecerdasan 

intelektual dan spritual. 

Bagi seorang guru, khususnya guru pendidikan agama Islam, 

aspek spiritualitas merupakan aspek yang harus dimiliki yang 

membedakannya dengan guru bidang studi lainnya. Guru agama 

bukan sekedar sebagai “penyampai” materi pelajaran, tetapi lebih 

dari itu, ia adalah sumber inspirasi “spiritual” dan sekaligus sebagai 

pembimbing sehingga terjalin hubungan pribadi antara guru dengan 

anak didik yang cukup dekat dan mampu melahirkan keterpaduan 

bimbingan rohani dan akhlak dengan materi pengajarnnya.
 

Dalam meningkatkan kecerdasan spiritual di SMP Islamiyah 

Ciputat, guru PAI  melakukan berbagai hal misalnya mengajak 

siswanya ikut serta dalam kegiatan bakti sosial sehingga siswa dapat 

memiliki rasa empati dan toleransi kepada sesama, guru PAI juga 

mengajak para siswa belajar diluar kelas dan di ajak ketempat wisata 

dengan pemandangan alam yang indah (outdoor) sehingga siswa 

dapat mengagumi ciptaan Tuhan, misalnya wisata atau rihlah religi, 

guru PAI juga menceritakan kisah-kisah yang inspiratif untuk 

mendorong siswa memahami makna hidup dan membantu siswa 
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menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan cara yang tepat. 

Dan  dengan dilakukannya berbagai aktivitas spiritual tersebut, maka 

demikian kecerdasan spiritual siswa dapat di bentuk sejak dini. 
 

SMP Islamiyah Ciputat merupakan salah satu sekolah yang 

mengutamakan  Pendidikan Islam dalam melaksanakan pembelajaran. 

Banyak kegiatan keagamaan yang telah dilaksanakan seperti membiasakan 

peserta didik membaca Al-Qur‟an sebelum memulai pembelajaran, 

membiasakan shalat zuhur berjamaah dan membiasakan membaca buku-

buku Islami pada jam istirahat.  Namun diantara banyaknya kegiatan 

keagamaan yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa contoh  ditemukannya 

pelanggaran moralitas seperti siswa sering bolos shalat dan tidak  

memperhatikan guru ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Hal ini 

terjadi karena penanaman nilai-nilai spiritual belum berjalan serta belum 

tertanam dengan baik dalam diri siswa. Untuk  itu peran guru Pendidikan 

Agama Islam  sangat penting dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

peserta didik.
 

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa di SMP Islamiyah 

sudah ada penanaman nilai-nilai spiritual, tetapi masih ditemukan 

pelanggaran moralitas. Untuk itu  penulis tertarik  melakukan penelitian 

dengan judul: “Peranan Guru Pendidikan Agama Islam  Dalam 

Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik di SMP Islamiyah Ciputat 

Kota Tangerang Selatan”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Ada beberapa hal yang perlu ditekankan kenapa penulis memilih 

judul skripsi tersebut:  
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1. Peranan guru  Pendidikan Agama Islam  dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual peserta didik di SMP Islamiyah Ciputat Kota Tangerang Selatan. 

2. Perlu diupayakan tercapainya tujuan pendidikan Islam yaitu membina 

seluruh potensi yang dimiliki siswa secara seimbang terutama kecerdasan 

spiritual. 

3. Meraih prestasi dalam belajar bisa dipengaruhi oleh kecerdasan spiritual. 

4. Mayoritas dari setiap pelaksanaan pendidikan masih berorientasi pada 

aspek-aspek pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotor) saja, 

padahal pembelajaran yang berhasil adalah pembelajaran yang 

menyeimbangkan berbagai aspek antara lain aspek kognitif, 

psikomotorik, dan afektif yang menanamkan nilai-nilai sikap dan moral 

kepada peserta didik.  

5. Kurangnya kesadaran perserta didik dalam mengaplikasikan ilmu 

pendidikan agama Islam dalam kehidupan.  

6. Faktor pendukung dan penghambat guru Pendidikan Agama Islam  dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik di SMP Islamiyah 

Ciputat Kota Tangerang Selatan. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk lebih memperjelas dan memberi arah yang tepat sehingga tidak 

meluas, maka penulis membatasi penelitian sebagai berikut: 

1. Peranan guru Pendidikan Agama Islam  dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual peserta didik di SMP Islamiyah Ciputat Kota Tangerang Selatan. 

2. Faktor pendukung dan penghambat guru Pendidikan Agama Islam  dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik di SMP Islamiyah 

Ciputat Kota Tangerang Selatan. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana peranan guru  Pendidikan Agama Islam  dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual peserta didik di SMP Islamiyah Ciputat Kota 

Tangerang Selatan? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat guru Pendidikan Agama 

Islam dalam meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik di SMP 

Islamiyah Ciputat Kota Tangerang Selatan? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui peranan guru Pendidikan Agama Islam  dalam 

memotivasi siswa untuk mengembangkan kecerdasan spiritual di 

SMP Islamiyah Ciputat Kota Tangerang Selatan. 

b. Untuk mengetahui ragam faktor pendukung dan penghambat guru 

Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

peserta didik di SMP Islamiyah Ciputat Kota Tangerang Selatan. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan menambah wawasan keilmuan bagi praktisis 

pendidikan dan memperkaya wacana keilmuan dalam dunia 

pendidikan serta dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain dalam 

mengembangkan kajian sejenis. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang 

berkaitan tentang Peranan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik. 
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F. Tinjauan Pustaka 

 Pada tinjauan pustaka ini, penulis menemukan beberapa skripsi yang 

relevan dan berkaitan dengan judul diatas untuk dapat dijadikan 

pertimbangan penulis, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Arif Rahman Prasetyo,  dengan judul skripsi tentang  „‟Peran Guru Dalam 

Mengembangkan Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual Siswa 

di MTS Muhammadiyah Al Manar Kabupaten Demak”. Jurusan 

Psikologi dan Pendidikan Agama Islam  (2007).  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam mengembangkan 

kecerdasan spiritual, guru berperan sebagai pengajar, korektor, evaluator, 

penasihat, motivator, pembimbing, dan model atau teladan. Pengajaran 

diberikan berkaitan dengan masalah agama, khususnya ibadah. Koreksi 

dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap aktifitas siswa disekolah. 

Evaluasi diberikan kepada siswa atas pelanggaran yang dilakukan. 

Evaluasi tersebut berupa sanksi yang mendidik, seperti membaca Al-

Qur‟an ataupun shalat berjamaah. Nasihat diberikan pada siswa dalam 

kejujuran, kebermanfaatan bagi sesama, dan kemandirian diri. Motivasi 

diberikan pada siswa dalam muhasabah diri, penderitaan atas kegagalan, 

dan kesabaran atas penyakit. Bimbingan diberikan pada siswa dalam 

kekritisan berpesan berpikir. Sedangkan model atau teladan diberikan 

kepada siswa dalam ibadah, baik bersifat wajib seperti shalat berjamaah 

lima waktu, ataupun bersifat sunah seperti shalat dhuha dan tahajud. 

Persamaan skripsi ini dengan skripsi di atas adalah membahas tentang 

kecerdasan spiritual. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi di atas tidak 

hanya meneliti kecerdasan spiritual, tetapi juga meneliti tentang 

kecerdasan emosional. Dan skripsi di atas fokus pada sekolah yang 

berbasis agama yaitu MTS, sedangkan skripsi ini fokus pada sekolah 

umum yaitu SMP. 
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2. Muthea Hamidah, dengan judul skripsi tentang “Peran Guru Pendidikan 

Agama Islam  Sebagai Motivator Dalam Meningkatkan Kecerdasan 

Spiritual Siswa di SMP Negeri 3 Kedungwaru Tulung Agung”. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam  Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (2015).  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kecerdasan spiritual siswa di 

SMP Negeri 3 Kedungwaru sudah baik. Hal tersebut terlihat bahwa siswa 

memiliki kesadaran melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan atas 

perintah Allah  Swt. Dan banyak cara yang dilakukan oleh guru PAI 

seperti melalui keteladanan guru PAI itu sendiri, melibatkan peserta didik 

dalam kegiatan beribadah, dan guru mencerdaskan spiritual siswa melalui 

kisah. Adapun peningkatan kecerdasan spiritual siswa bisa dilihat dari 

kesadaran berhijab untuk para siswa ketika pembelajaran PAI 

berlangsung, adanya perubahan sikap dari siswa yang sebelumnya nakal 

menjadi lebih disiplin, dan peserta didik tidak perlu ditegur untuk 

melaksanakan shalat berjamaah.  

Persamaan skripsi ini dengan penulis skripsi di atas adalah membahas 

tentang   peran guru PAI dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

peserta didik dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaannya 

adalah penulis skripsi di atas membahas tentang peran guru PAI sebagai 

motivator, sedangkan skripsi ini membahas tentang peranan guru PAI 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik. 

3. Siti Fatimah, dengan judul skripsi tentang „‟Peran Guru Agama Dalam 

Mengembangkan Kecerdasan Emosional dan Spiritual Pada Anak di SMP 

Swasta Al-Hikmah Medan Marelang Pasar IV Barat”. Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (2017).  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peran guru PAI dalam 

mengembangkan kecerdasan spiritual akan membuat anak mampu 
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memaknai setiap keadaan sehingga tahu bagaimana harus bersikap dan 

berprilaku secara arif dalam berbagai situasi dan keadaan realitas yang 

dihadapinya. Adapun aspek kecerdasan spiritual yang dilakukan oleh 

guru yaitu siswa dibimbing agar memiliki moral dan akhlak yang baik 

ketika berada dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. 

Persamaan skripsi ini dengan penulis skripsi di atas adalah membahas 

tentang nilai-nilai spiritual pada siswa SMP. Sedangkan perbedaannya 

adalah skripsi di atas tidak hanya membahas tentang kecerdasan spiritual, 

tetapi juga membahas tentang kecerdasan emosional. 

4. Rina Anjar Sari, dengan judul skripsi tentang “Peran Guru PAI Dalam 

Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Siswa di SMAN 1 Sambungmacan, 

Sragen”. Jurusan  Pendidikan Agama Islam  Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan (2017). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran guru PAI dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual siswa di SMAN 1 Sambungmacan 

yaitu guru PAI berperan sebagai motivator, sebagai inisiator, sebagai 

fasilitator dalam meningkatkan kecerdasan spiritual melalui pembiasaan 

keagamaan seperti hafalan surat beserta artinya, shalat berjamaah dan 

melaksanakan shalat-shalat sunah seperti dhuha. Sebagai pengelola kelas 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual melalui pembiasaan keagamaan 

seperti kelas harus bersih dan berwudhu sebelum belajar.  

Persamaan skripsi ini dengan skripsi di atas adalah membahas tentang 

meningkatkan kecerdasan spiritual pada peserta didik. Sedangkan 

perbedaannya adalah skripsi di atas fokus meneliti di sekolah menengah 

atas yaitu SMA, sedangkan skripsi ini fokus pada sekolah menengah 

pertama yaitu SMP. 

5. Inggi Putri Pradana, dengan judul skripsi tentang “Peran Guru Pendidikan 

Agama Islam  (PAI) Dalam Membina Kecerdasan Spiritual Pada Siswa 
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Kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Beringin”. Jurusan Pendidikan Agama 

Islam  Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (2017).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran guru PAI sangat 

berpengaruh dalam membina kecerdasan spiritual siswa kelas XI IPS di 

SMAN 1 Beringin. Bentuk dari peran guru PAI ini yaitu dengan 

memberikan motivasi atau dukungan kepada siswa. Adapun faktor 

pendukung dalam membina kecerdasan spiritual siswa yaitu sesama guru 

mendukung kegiatan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada 

Allah Swt. meskipun tidak semua guru di SMAN 1 Beringin ini beragama 

Islam. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya sarana prasarana 

yang mendukung, kurangnya dukungan/motivasi dari orang tua tentang 

keagamaan, kurangnya kesadaran diri, dan kurangnya motivasi siswa 

dalam membagi waktu.  

Persamaan skripsi ini dengan skripsi di atas adalah membahas tentang 

kecerdasan spiritual terrhadap peserta didik. Sedangkan perbedaannya 

adalah penulis skripsi di atas lebih kepada pembinaan kecerdasan 

spiritual terhadap peserta didik, sedangkan skripsi ini membahas tentang 

peningkatan kecerdasan spiritual peserta didik. Dan objek yang diteliti 

memiliki jenjang pendidikan yang berbeda.  

 

G. Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam skripsi ini berpedoman pada buku panduan yakni, 

“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Skripsi/Tesis Institut Ilmu Al-Qur‟an 

(IIQ) Jakarta Tahun 2011”. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut: 

 Penulisan skripsi ini terdiri dari Lima Bab pembahasan yang di 

dalamnya terdapat sub-sub yang menjelaskan Bab yang akan dibahas, 

keterangan singkatnya seperti di bawah ini: 
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BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Identifikasi 

Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian, Tinjauan Pustaka dan Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORITIS, terdiri dari: Tinjauan tentang Peranan 

Guru Pendidikan Agama Islam, Tinjauan tentang Aspek Kecerdasan 

Spiritual, Tinjauan tentang Faktor Pendukung dan Penghambat Guru 

Pendidikan Agama Islam. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, terdiri dari: Tempat dan Waktu 

Penelitian, Jenis dan Metode Penelitian, Sumber Data, Jenis Data, Teknik dan 

Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN, terdiri dari gambaran umum SMP 

Islamiyah Ciputat Kota Tangerang Selatan. Objek penelitian yaitu kecerdasan 

spiritual siswa-siswi SMP Islamiyah Ciputat Kota Tangerang Selatan dan 

subyek penelitian yaitu keadaan guru dan siswa yang berada di SMP 

Islamiyah Ciputat Kota Tangerang Selatan, data responden hasil penelitian 

dan analisis data. 

BAB V PENUTUP, terdiri atas kesimpulan dan saran-saran yang berkenaan 

dengan penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Tinjauan Tentang Peranan Guru Pendidikan Agama  Islam 

1. Pengertian Peranan Guru Pendidikan Agama Islam 

a. Peranan 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

secara etimologi peranan berasal dari kata “peran”. Menurut 

terminologi peran adalah: “Perangkat tingkah laku yang 

diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam 

masyarakat.”
1
 

Selanjutnya, peranan menurut Soejono Soekanto adalah: 

“Aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.”
2
 

Menurut Dadi Permadi dan Daeng Arifin bahwa: “Peranan 

menuntut tanggung jawab, dan tanggung jawab akan menjadi 

beban yang harus dipikul oleh seseorang.”
3
 

Dengan demikian, peranan guru PAI dapat diartikan 

sebagai seperangkat tingkah laku dan tanggung jawab yang harus 

dimiliki guru PAI, atau tugas dan kewajiban guru PAI dalam 

pekerjaannya dan kedudukannya sebagai guru. 

 

 

                                                           
1
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Cet.  ke-10, h. 751 
2
 Soejono Soekanto, Patologi Sosial, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986),  h. 220 

3
Dadi Permadi dan Daeng Arifin, Kepemimpinan Transformasional Kepala 

Sekolah dan Komite Sekolah, (Bandung: PT Sarana Panca Karya Nusa, 2007), Cet. ke-1, h. 

78 
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b. Guru 

 Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2003 dibedakan antara pendidik dengan tenaga 

kependidikan. Tenaga kependidikan adalah “Anggota masyarakat 

yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 

penyelenggaraan pendidikan, sedangkan pendidik adalah tenaga 

kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, 

pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator dan 

sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta 

berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.”
4
 

 Moh. Fadhil al-Djamili menyebutkan bahwa: “Pendidik 

adalah orang yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang 

baik sehingga terangkat derajat kemanusiaanya sesuai dengan 

kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia.”
5
 Selanjutnya 

menurut Dadun Riadi pendidik adalah “Orang yang memikul 

pertanggung jawaban untuk mendidik.”
6
 

 Ahmad Tafsir mengatakan bahwa: “Pendidik dalam Islam 

sama dengan teori di Barat, yaitu siapa saja yang bertanggung 

jawab terhadap perkembangan peserta didik”. Sementara itu, Al-

Aziz dalam salah satu tulisannya, sampai pada kesimpulan bahwa 

pendidik adalah “Orang yang bertanggung jawab dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai religius dan berupaya 

                                                           
4
 Undang-Undang SISDIKNAS 2003 UU RI No Tahun  2003 Bab 1pasal 1 Point 5 

dan 6 
5
 Muhammad Fadhil al-Jamali, Tarbiyah al-Insan al-Jadid, (Al-Tunisiyah al- 

Syarikah, II ), h. 74 

 
6
 Dadun Riadi, dkk., Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017 ), 

Cet. ke-1, h. 104 
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menciptakan individu yang memiliki pola pikir ilmiah dan pribadi 

yang sempurna.”
7
 

Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, seorang guru 

mempunyai peran yang sangat besar dalam pembentukan karakter 

anak didik. A. Qodri memaknai guru adalah “Contoh (role 

model), pengasuh dan penasehat bagi kehidupan anak didik. 

Sosok guru sering diartikan sebagai digugu lan ditiru artinya, 

keteladanan guru menjadi sangat penting bagi anak didik dalam 

pendidikan nilai.” 

Menurut Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang 

Standar Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh dari empat 

kompotensi utama, yaitu kompotensi pedagogik, kepribadian, 

sosial, dan profesional. Keempat kompotensi tersebut terintegrasi 

dalam kinerja guru. Standar kompetensi guru mencakup 

kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi guru 

PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran pada 

SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK.
8
 

Jadi menurut penulis, pendidik adalah orang yang diberi 

tugas untuk memberi pengetahuan (transfer knowledge) dan 

membentuk karakter peserta didik sehingga menjadi muslim yang 

baik dan memiliki intelektual yang dapat bermanfaat untuk 

dirinya, agama dan lingkungan. Pendidik itu diibaratkan artist 

dalam panggung kelas, seperti halnya pendidik itu digugu dan 

ditiru. Jadi pendidik harus menjadi teladan yang baik dan dapat 

mencontohkan hal yang baik pula. Karena itulah seorang pendidik 

                                                           
7
 Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), Cet. ke-1 h. 165 
8
  Qodri A. Azizy, Pendidikan (Agama) untuk Membangun Etika Sosial, 

(Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003) h. 72 
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adalah pekerjaan yang mulia, karena setiap ilmu yang diberikan 

dengan tulus dan ikhlas akan menjadi ladang pahala baginya. 

c. Pendidikan Agama Islam 

Ahmad D. Marimba, menjelaskan bahwa: “Pendidikan 

adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama. Untuk mewujudkan kesempurnaan 

tersebut dibutuhkan bimbingan yang serius dan sistematis dari 

pendidik.”
9
 

Selanjutnya Hasan Langgulung mengemukakan bahwa: 

“Pendidikan sebenarnya dapat ditinjau dari dua segi; pertama, 

dari sudut pandangan masyarakat; kedua, dari sudut pandangan 

individu. Dari segi pandangan masyarakat pendidikan berarti 

pewarisan kebudayaan dan generasi tua ke generasi muda, agar 

hidup masyarakat tetap berkelanjutan, dengan kata lain, 

masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya yang ingin disalurkan 

dari generasi ke generasi agar identitas masyarakat tersebut tetap 

terpelihara dilihat dari segi pandangan individu. Pendidikan 

berarti pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan 

tersembunyi. Manusia mempunyai berbagai bakat dan 

kemampuan yang kalau dikelola secara cerdas bisa berubah 

menjadi emas dan intan.
10

 

Menurut penulis, pendidikan adalah usaha yang dilakukan 

pendidik dalam membimbing, mengayomi, memotivasi, memberi 

ilmu dan memperbaiki akhlak peserta didik melalui proses 

                                                           
9
 Ahmad D. Marimba,  Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Al-

Ma’arif, 1987),  h. 19 
10

 Hasan Langgulung, Pemikiran tentang Pendidikan Islam, (Bandung: Al-

Ma’arif, 1980),  h. 94 
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pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah, agar peserta didik 

dapat menjadi individu yang memiliki kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan kecerdasan 

qalbiyah. Pendidikan merupakan kebutuhan hidup bagi manusia, 

karena manusia di saat dilahirkan tidak mengetahui sesuatu 

apapun. Dengan pendidikan manusia dapat mengetahui, 

memahami dan mengerti sesuatu dengan proses belajar. Tentunya 

pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam menjalani 

kehidupan, agar hidup kita lebih berarti dan bermakna. Dan 

dengan belajarlah manusia perlahan dapat memulai kehidupan 

dengan baik dan terarah. Oleh karena itu di Indonesia bahkan di 

negara manapun selalu mengedepankan pendidikan. 

Secara sederhana pendidikan Islam dapat diartikan sebagai 

pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam 

sebagaimana yang tercantum dalam dalam Al-Qur’an dan Hadits 

serta dalam pemikiran para ulama dan dalam praktek sejarah umat 

Islam.
11

 

Pendidikan Agama Islam merupakan ilmu yang pokok 

bahasannya mengenai keimanan kepada Allah Swt, cara 

beribadah kepada-Nya, serta pengaturan hubungan baik antar 

sesama manusia dan juga dengan makhluk lainnya berdasarkan 

Al-Qur’an dan Sunah. Pembahasan nilai-nilai ajaran tersebut 

dilakukan melalui bimbingan, kegiatan belajar mengajar, latihan, 

dan penggunaan pengalaman masing-masing.
12

 

Ilmu Pendidikan Islam adalah teori pendidikan yang 

berdasarkan ajaran Islam untuk dipedomani dalam praktek 

                                                           
11

 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan,  (Jakarta: Prenada  Media,  2003),  h. 

161 
12

 Muhammad Latif, Pendidikan Agama  Islam, (Jakarta:  2006),  h. 2 
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pendidikan. Menurut Ahmad Tafsir, dalam Ilmu pendidikan Islam 

sekurang-kurangnya dapat menyediakan teori mengenai 

pendidikan di rumah tangga, pendidikan di masyarakat dan 

pendidikan di sekolah. Sedangkan pelaksanaan pendidikan sesuai 

dengan apa yang terkandung dalam istilah ta’lim, ta’dib dan 

tarbiyah.
13

 

Menurut Zakiah Daradjat pendidikan agama Islam adalah 

“Pendidikan dengan melalui ajaran agama Islam, pendidik 

membimbing dan mengasuh anak didik agar dapat memahami, 

menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam sebagai 

pandangan hidup untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan 

di dunia maupun di akhirat.”
14

 

Pendapat yang lain mengatakan bahwa: “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.”
15

 

Wahab dkk memaknai guru PAI adalah “Guru yang 

mengajar mata pelajaran Aqidah Akhlak, Al-Qur’an Hadis, Fiqih 

atau Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di Madrasah.
16

 Hal ini 

sesuai dengan Peraturan Menteri Agama R.I. No. 2/2008, bahwa 

                                                           
13

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), Cet. ke-12, h. 

28 
14

 Zakiah Daradjat, dkk., Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) h. 

86 
15

 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran 

dan Kepribadian Muslim, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,  2006),  h. 6 
16

 Wahab,  dkk.,  Kompetensi Guru Agama Tersertifikasi, (Semarang: Robar 

Bersama,  2011),  h. 63 
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mata pelajaran PAI di Madrasah Tsanawiyah terdiri atas empat 

mata pelajaran, yaitu: Al-Qur’an Hadis, Aqidah Akhlak, Fiqih, 

dan Sejarah Kebudayaan Islam.”
17

 

Tayar Yusus mengartikan bahwa: “Pendidikan agama 

Islam sebagai usaha dasar generasi tua untuk mengalihkan 

pengalaman, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan kepada 

generasi muda agar kelak menjadi manusia bertakwa kepada 

Allah Swt.” Sedangkan menurut A. Tafsir mengemukakan bahwa 

“Pendidikan agama Islam adalah “bimbingan yang diberikan 

seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal 

sesuai dengan ajaran Islam.”
18

 

Telah dikemukakan beberapa pendapat dari para pakar 

pendidikan tentang Pendidikan Agama Islam, dapat disimpulkan 

menurut penulis, pengertian guru PAI adalah guru yang mengajar 

mata pelajaran Aqidah akhlak, Al-Qur’an Hadis, Fiqih dan 

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di sekolah/ madrasah, tugasnya 

membentuk anak didik menjadi manusia beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, membimbing, mendidik dan 

memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik, ahli dalam 

materi dan cara mengajar materi itu, serta menjadi suri tauladan 

bagi anak didiknya. 

 

 

 

 

                                                           
17

 Peraturan  Menteri Agama R.I. Nomor 02 Tahun 2008,  Standar Kompetensi 

Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan  Bahasa Arab di Madrasah, Bab II 
18

Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis 

Kompetensi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 130 
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2. Tugas dan Tanggung Jawab Guru Pendidikan Agama Islam 

a. Tugas Guru 

Menurut Ramayulis, keutamaan seorang pendidik 

disebabkan oleh tugas mulia yang diembannya. Tugas yang 

diemban seporang pendidik hampir sama dengan tugas Rasul. 

1) Tugas secara umum, adalah: 

  Sebagai “waratsat al-anbiya’, yang pada hakikatnya 

mengpemban misi rahmat li al-alamin, yakni suatu misi yang 

mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum-

hukum Allah, guna memperoleh keselamatan dunia dan 

akhirat. Kemudian misi ini dikembangkan kepada 

pembentukan kepribadian yang berjiwa tauhid, kreatif 

beramal dan bermoral tinggi. 

2) Tugas secara khusus, adalah: 

a) Sebagai pengajar (intruksional) yang bertugas 

merencanakan program  pengajaran dan melaksanakan 

program yang telah disusun, dan memberikan penilaian 

setelah program itu dilaksanakan. 

b) Sebagai pendidik (edukator) yang mengarahkan peserta 

didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian Islam, 

ppseiring dengan tujuan Allah menciptakan manusia. 

c) Sebagai pemimpin (managerial) yang memimpin dan 

mengendalikan diri sendiri, peserta didik dan masyarakat 

yang terkait. Menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, 

pengorganisasian, pengontrolan, partisipasi atas program 

yang dilakukan itu.
19

 Oleh sebab itu, pemimpin 

diharapkan memiliki kemampuan dalam menjalankan 
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 Ramayulis,  Ilmu Pendidikan Islam, h. 110-111 
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kepemimpinanya karena apabila tidak memiliki 

kemampuan untuk memimpin, maka tujuan yang ingin 

dicapai tidak akan dapat tercapai secara maksimal.
20

 

Mengingat ruang lingkup pekerjaan guru seperti yang 

dilukiskan diatas, maka fungsi atau tugas guru menurut Zakiyah 

Daradjat  meliputi: 

1) Tugas pengajaran atau guru sebagai pengajaran 

2) Tugas bimbingan dan penyuluhan atau guru sebagai 

pembimbing dan pemberi bimbingan 

3) Tugas administrasi atau guru sebagai pemimpin (manajer 

kelas).
21

 

 Tugaps guru identik dengan dakwah Islamiyah yang 

bertujuan mengajak umat Islam untuk berbuat baik. Di dalam Al-

Qur’an surat Al-Imran ayat 104 Allah Swt. berfirman:  

 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf 

dan mencegah dari yang munkar, dan merekalah orang-

orang yang beruntung.” (QS. Al-Imran [3]:104) 

  Dalam tafsir Nurul Qur’an menjelaskan bahwa: “Untuk 

menganjurkan kebenaran dan melarang keburukan bisa dilakukan 

dengan dua cara: 1) bisa dilakukan sebagai suatu tugas 

umum/tugas publik, yang setiap orang harus melakukannya 

sejauh yang dia mampu; 2) kewajiban bagi orang-orang yang 

tidak berpengetahuan untuk menerimanya dan mengikutinya 

dengan sungguh-sungguh”. 
22
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 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2004), h. 92 
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 Zakiah  Daradjat,  dkk.,  Metodik  Khusus  Pengajaran  Agama  Islam  (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2001),  h. 264-265 
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 Allamah Kamal Faqih Imani, Tafsir Nurul Qur’an, (Jakarta: Al-Huda, 2005),  h. 
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  Sedangkan dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan yang 

dimaksud dengan ayat ini adalah: “Haruslah ada sebagian orang 

dari umat Islam yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah 

kemungkaran. Walaupun pada dasarnya ini wajib bagi setiap 

orang Islam”.
23

 

  Abdul Majid mengatakan bahwa tugas guru Pendidikan 

Agama Islam adalah: “Berusaha secara sadar untuk membimbing, 

mengajar dan/ atau melatih siswa agar dapat: (1) meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt yang telah 

ditanamkan dalam lingkungan keluarga; (2) menyalurkan bakat 

dan minatnya dalam mendalami bidang agama serta 

mengembangkannya secara optimal, sehingga dapat dimanfaatkan 

untuk dirinya sendiri dan dapat pula bermanfaat bagi orang lain; 

(3) memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan 

dan kelemahan-kelemahannya dalam keyakinan, pemahaman dan 

pengamalan ajaran Islam dalam sehari-hpari; (4) menangkal dan 

mencegah pengaruh negative dan kepercayaan, paham atau 

budaya lain yang membahayakan dan menghambat 

perkembangan keyakinan siswa; (5) menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial 

yang sesuai dengan ajaran Islam; (6) menjadikan ajaran Islam 

sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagian hidup di 

dunia dan akhirat”.
24

 

b. Tanggung Jawab Guru 

Tanggung jawab pendidik sebagaimana disebutkan oleh 

Abd al-Rahman al-Nahlawi adalah: “Mendidik individu supaya 

beriman kepada Allah dan melaksanakan syari’at-Nya, mendidik 

diri supaya beramal saleh, dan mendidik masyarakat untuk saling 

menasehati dalam melaksanakan kebenaran, saling menasehati 
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 Shalah Abdul Fattah Al- Khalidi, Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, (Jakarta: 

Maghfirah Ppustaka,  2017), Cet. ke-1, h. 106 
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agar tabah dalam menghadapi kesusahan beribadah kepada Allah 

serta menegakkan kebenaran”.
25

 

Paters dan Amstrong membagi tugas dan tanggung jawab 

guru menjadi lima kategori, yakni: 

1) Guru bertanggung jawab dalam pengajaran 

Guru harus membimbing siswa agar mereka memperoleh 

keterampilan-keterampilan, pemahaman, perkembangan 

berbagai kemampuan, kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan 

perkembangan sikap serasi. 

2) Guru bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan 

Guru memberikan tekanan kepada tugas, meberikan bantuan 

kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. 

Tugas ini merupakan aspek mendidik, sebab tidak hanya 

berkenaan dengan penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi 

juga menyangkut pengembangan kepribadian dan 

pembentukan nilai-nilai para siswa. 

3) Guru bertanggung jawab mengembangkan kurikulum 

Dalam hubungan ini guru dapat melakukan banyak hal, 

antara lain: menyarankan ukuran-ukuran yang mungkin dapat 

digunakan dalam memilih bahan kurikulum, berusaha 

menemukan minat, kebutuhan dan kesanggupan siswa, 

berusaha menemukan cara-cara yang tepat agar antara 

sekolah dan masyarakat terjalin hubungan kerja sama yang 

seimbang, mempelajari isi dan bahan pelajaran pada setiap 

kelas dan meninjaunya dalam hubungan dengan praktik 

sehari-hari. 
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4) Tanggung jawab dalam mengembangkan profesional guru 

Guru sangat perlu meningkatkan peranan dan kemampuan 

profesionalnya. Peningkatan kemampuan itu meliputi 

kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas-tugas di dalam sekolah dan 

kemampuannya yang diperlukan untuk merealisasikan 

tanggung jawabnya diluar sekolah. Kemampuan-kemampuan 

itu harus dipupuk dalam diri pribadi guru sejak ia mengikuti 

pendidikan guru sampai ia bekerja. 

5) Tanggung jawab dalam membina hubungan dengan 

masyarakat 

Guru tak mungkin melaksanakan pekerjaanya secara efepktif, 

jika seorang guru tidak mengenal masyarakat seutuhnya dan 

secara lengkap. Harus dipahami dengan baik tentang pola 

kehidupan, kebudayaan, minat, dan kebutuhan masyarakat, 

karena perkembangan sikap, minat, aspirasi anak sangat 

banyak dipengaruhi oleh masyarakat sekitarnya. Ini berarti, 

bahwa dengan mengenal masyarakat, guru dapat mengenal 

siswa dengan menyesuaikan pelajarannya secara aktif.
26

 

 

3. Syarat-Syarat Guru  

Ahmad tafsir mengutip pendapat Soejono menyebutkan bahwa 

syarat guru dalam pendidikan Islam adalah sebagai berikut: 

a. Tentang umur, harus sudah dewasa 

b. Tentang kesehatan, harus sehat jasmani dan rohani 

c. Tentang kemampuan mengajar, ia harus ahli 
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d. Harus berkesusilaan dan berdedikasi tinggi.
27

 

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen Pasal 8 bahwa: “Guru wajib memiliki 

kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani 

dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional.”
28

  

Menurut Muri Yusuf,  pendidik adalah: “Individu yang dewasa 

dan bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohaninya. Hal utama yang 

dituntut bagi pendidik adalah kesediaan dan kerelaan untuk menerima 

tanggung jawab sebagai pendidik, sehingga proses pendidikan 

berjalan dengan baik. Disamping itu pendidik juga haruslah seorang 

dewasa, jujur, sabar, sehat jasmani dan rohani, susila, ahli, terampil, 

terbuka, adil, luas horizon cakrawala pandangannya dan kasih 

saying.”
29

 

Asep Mahfudz mengatakan bahwa syarat yang harus dimiliki 

guru dalam mengembangkan pendidikan yang memiliki perspektif 

global adalah: “Kemampuan konseptual. Yakni berkenaan dengan 

peningkatan pengetahuan guru dalam konteks isu-isu global. Guru 

harus belajar mengenai isu, dinamika, sejarah dan nilai-nilai global.”
30

 

Terkait dengan kompetensi pendidik, pemerintah telah 

merumuskan empat jenis kompetensi guru, sebagaimana tercantum 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, yaitu: (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi 

kepribadian, (3) kompetensi profesional, dan  (4) kompetensi sosial. 

Dengan memiliki keempat kompetensi tersebut, diharapkan para 

pendidik (guru) bisa menjalankan tugasnya secara profesional. 

Kompetensi yang harus dimiliki pendidik itu sungguh sangat ideal, 
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karena itu, pendidik harus selalu belajar dengan tekun di sela-sela 

menjalankan tugasnya.
31

 

 

4. Sifat- Sifat Guru 

Muhammad Athiyah al-Abrasyi dalam bukunya al-Tarbiyah 

al-Islamiyah, menyebutkan bahwa sebaiknya guru dalam Islam 

memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 

a. Bersifat zuhud, maksudnya tidak mengutamakan materi mengajar 

dilakukan karena mencari nafkah dengan jalan menyalin 

(menulis) buku-buku pelajaran, kemudian menjualnya kepada 

orang-orang yang ingin membeli. Walaupun kemudian teori ini 

mendapatkan kritikan, karena menerima gaji tidak bertentangan 

dengan maksud mencari keridhaan Allah dan kezuhudan, karena 

betapapun zuhudnya, tetap saja mereka membutuhkan uang untuk 

memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. 

b. Bersih tubuhnya, sehingga penampilan lahiriahnya 

menyenangkan. 

c. Ikhlas atau tidak ria dan bersikap jujur dalam pekerjaan.  

d. Bersifat pemaaf, yakni harus memiliki sifat pemaaf terhadap 

murid-muridnya, sanggup menahan diri, menahan amarah, 

berlapang hati, banyak bersabar, berkepribadian dan memiliki 

harga diri, menjaga kehormatan, dan menghindarkan hal-hal yang 

hina. 

e. Bersifat kebapakan, yakni mencintai muridnya seperti mencintai 

anaknya sendiri. 

f. Mengetahui karakter murid, mencakup pembawaan, kebiasaan, 

perasaan, dan pemikiran. 
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g. Menguasai mata pelajaran yang akan diajarkannya, dan 

memperdalam pengetahuannya tentang mata pelajaran tersebut.
32

 

 

5. Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam 

Kompetensi profesional yang dimaksud adalah kemampuan 

guru untuk menguasai masalah akademik yang sangat berkaitan 

dengan pelaksanaan proses belajar mengajar, sehingga kompetensi ini 

mutlak dimiliki guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik 

dan pengajar.  

Usman dalam bukunya yang berjudul Menjadi Guru Profesinal 

menyatakan, bahwa: “Guru yang profesional adalah orang yang 

memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, 

sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru 

dengan kemampuan yang maksimal.”
33

 

Adapun kompetensi profesional yang dikembangkan oleh 

proyek pembina guru adalah sebagaimana yang telah dikemukakan 

oleh Nana Sudjana yaitu: “Menguasai bahan, mengelola program 

belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan media atau sumber 

belajar, menguasai landasan pendidikan, mengelola interaksi belajar-

mengajar, menilai prestasi belajar mengajar, mengenal fungsi 

bimbingan dan penyuluhan, mengenal dan menyelenggarakan 

administrasi sekolah, memahami dan menafsirkan hasil penelitian 

guna keperluan pengajaran.”
34

 

P3G (Proyek Pembinaan Pendidikan Guru) berangkat dari 

analisis tugas seorang guru, baik sebagai pengajar, pembimbing, 

maupun sebagai administrator kelas membagi kompetensi guru dalam 

sebuah kompetensi, yaitu: (1) menguasai bahan, (2) mengelola 

program belajar mengajar, (3) mengelola kelas, (4) menggunakan 
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media/sumber belajar, (5) menguasai landasan pendidikan, (6) 

mengelola interaksi belajar mengajar, (7) menilai prestasi belajar, (8) 

mengenal fungsi dan layanan, (9) mengenal dan menyelenggarakan 

administrasi sekolah, (10) memahami dan menafsirkan hasil penelitian 

guru guna keperluan pengajaran.
35

 

Dan tentunya guru yang professional dapat menempatkan diri 

dengan baik, kapan dan dimanapun ia berada, serta dapat berinteraksi 

dengan baik kepada siapapun. Sebagai guru dalam memberikan 

pelajaran harus menggunakan metode dan cara yang tepat, agar yang 

diajarkan dapat menerima dengan baik tanpa ada rasa kecewa dan 

jengkel. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nahl ayat 125 

Allah SWT berfirman:  

 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu 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.” (QS. An-Nahl [16]: 125) 

 

Dengan berpedoman pada makna Al-Qur’an tersebut, maka 

ada dua pendekatan yang dipakai untuk menyeru orang lain agar patuh 

terhadap perintah Allah, yakni hikmah dan mauidzah (nasehat).
36

 

Dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa: “Allah Swt. 

menyuruh Rasulullah Saw. agar mengajak makhluk kepada Allah 

dengan hikmah, yakni dengan berbagai larangan dan perintah yang 

terdapat di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, agar mereka waspada 

terhadap siksa Allah. Firman Allah, “dan bantahlah mereka dengan 
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cara yang baik, “berdialog-lah dengan mereka dengan lembut, halus, 

dan sapaan yang sopan, sebagaimana hal ini pun diperintahkan Allah 

kepada Musa dan Harun tatkala diutus menghadap Fir’aun.”
37

 

Jadi dari penjelasan di atas, mengenai profesionalisme guru 

dapat penulis simpulkan bahwa guru yang profesional bukanlah guru 

yang hanya dapat mengajar dengan baik, tetapi juga dapat mendidik 

dengan cara yang baik pula. Guru juga harus dapat meningkatkan 

pengetahuannya dari waktu ke waktu, sesuai dengan perkembangan 

zaman, agar dapat selaras dan sesuai dengan perkembangan-

perkembangan yang ada. Dan guru yang profesional juga adalah guru 

yang dapat mennggunakan metode dan media yang tepat sesuai 

dengan kebutuhan belajar siswa, agar tercaipailah tujuan pembelajaran 

yang diinginkan. 

 

6. Peran Guru Pendidikan Agama Islam 

  Peran guru pendidikan agama Islam yang penulis maksud 

disini adalah bagaimana cara guru dalam  meningkatkan nilai-nilai 

spiritual terhadap peserta didik. Pekerjaan jabatan guru agama adalah 

luas, yaitu untuk membina seluruh kemampuan-kemampuan dan 

sikap-sikap yang baik dari murid sesuai dengan ajaran Islam.  

  Para pakar pendidikan Islam dengan berbagai ungkapan pada 

umumnya sepakat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membina 

pribadi yang berakhlak.
38

 Kehadiran guru dalam proses 

pembelajaran mempunyai peran yang penting. Peran 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 
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kebiasaan dan keteladanan, yang diharapkan dan hasil proses 

pembelajaran, yang tidak dapat dicapai melalui pendidik.
39

 

  Banyak peranan yang diperlukan dari guru sebagai pendidik, 

atau siapa saja yang menerjunkan diri manjadi guru. Menurut Moh. 

Uzer Usman semua peranan yang diharapkan dari guru dapat 

diuraikan seperti di bawah ini yaitu: 

a. Guru Sebagai Pembimbing 

Peran guru sebagai pembimbing sangat dipentingkan 

kehadirannya di sekolah. Karena gurulah yang akan membimbing 

anak didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap. Tanpa 

bimbingan, anak didik akan mengalami kesulitan dalam 

menghadapi perkembangan dirinya.  

b. Guru Sebagai Pengelola Kelas 

Dalam peranannya sebagai pengelola kelas (learning 

manager), guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai 

lingkungan belajar serta merupakan aspek dari lingkungan 

sekolah yang perlu diorganisasi. Lingkungan ini diatur dan 

diawasi agar kegitan-kegiatan belajar terarah kepada tujuan-

tujuan pendidikan. Pengawasan terhadap belajar lingkungan itu 

turut menentukan sejauh mana lingkungan tersebut menjadi 

lingkungan belajar yang baik. Lingkungan yang baik ialah yang 

bersifat menantang dan merangsang siswa untuk belajar, 

memberikan rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan. 

c. Guru Sebagai Mediator dan Fasilitator 

Sebagai mediator guru hendaknya memiliki pengetahuan 

dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan karena 
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media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih 

mengefektifkan proses belajar mengajar. Dengan demikian media 

pendidikan merupakan dasar yang sangat diperlukan yang bersifat 

melengkapi dan merupakan bagian integral demi berhasilnya 

proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. 

d. Guru Sebagai Evaluator 

Setiap jenis pendidikan atau bentuk pendidikan pada 

waktu-waktu tertentu selama satu periode pendidikan orang selalu 

mengadakan evaluasi, artinya pada waktu-waktu tertentu selama 

satu periode pendidikan selalu mengadakan penilaian terhadap 

hasil yang telah dicapai, baik oleh pihak terdidik maupun oleh 

pendidik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau belum, dan apakah 

materi yang diajarkan sudah cukup tepat. Semua pertanyaan 

tersebut akan dapat dijawab melalui kegiatan evaluasi atau 

penilaian.
40

 

Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah ada beberapa 

peranan guru yang harus dilaksanakan antara lain sebagai berikut: 

a. Guru Sebagai Korektor 

Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai yang 

baik dan mana nilai yang buruk. Kedua nilai yang berbeda ini 

harus betul-betul dipahami dalam kehidupan di masyarakat. 

Kedua nilai ini mungkin telah anak didik miliki dan mungkin pula 

telah mempengaruhinya sebelum anak didik masuk sekolah. 

Semua nilai yang baik harus guru pertahankan dan semua nilai 

yang buruk harus disingkirkan dari jiwa dan watak anak didik. 
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Bila guru membiarkannya, berarti guru telah mengabaikan 

peranannya sebagai seorang korektor, yang menilai dan 

mengoreksi semua sikap, tingkah laku, dan perbuatan anak didik.  

b. Guru Sebagai Inspirator 

Sebagai inspirator, guru harus dapat memberikan ilham yang baik 

bagi kemajuan belajar anak didik. Persoalan belajar adalah 

masalah utama anak didik. Guru harus dapat memberikan 

petunjuk (ilham) bagaimana cara belajar yang baik. 

c. Guru Sebagai Motivator 

Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik 

agar bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan 

motivasi, guru dapat menganalisis motof-motif yang 

melatarbelakangi anak didik malas belajar dan menurun 

prestasinya di sekolah. Setiap saat guru harus bertindak sebagai 

motivator, karena dalam interaksi edukatif tidak mustahil ada di 

antara anak didik yang malas belajar dan sebagainya. 
41

 

 

B. Tinjauan Tentang Kecerdasan Spiritual 

1. Pengertian Kecerdasan Spiritual 

Secara konseptual kecerdasan spiritual terdiri atas gabungan 

kata kecerdasan dan spiritual.
42

 Kecerdasan berasal dari kata cerdas 

yang secara harfiah berarti sempurna perkembangan akal budinya, 

pandai dan tajam pikirannya.
43

 Kecerdasan sangat penting dalam 

kehidupan. Dengan kecerdasan seseorang mampu berpikir dengan 
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baik, rasional dan terarah, maka orang yang cerdas akan lebih cepat 

dalam hal apapun. Karena ia mempunyai teori dan tehnik tersendiri 

dalam mengembangkan kreativitas dan pengetahuan. 

Menurut Freeman, kecerdasan dipandang sebagai: “Suatu 

kemampuan yang dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu 

kemampuan adaptasi, kemampuan belajar, dan kemampuan abstrak”. 

Sedangkan menurut Binet, kecerdasan adalah: “Kecenderungan 

untuk mengambil dan mempertahankan pilihan yang tetap, kapasitas 

untuk beradaptasi dengan maksud memperoleh tujuan yang 

diinginkan dan kekuatan untuk autokritik.”
44

 

Mengenai kecerdasan tak akan sempurna tanpa spiritual 

keagamaan. Dan dengan spiritual hidup lebih dekat dengan Tuhan 

dan akan merasakan kebahagiaan hakiki yang bersumber dari kalbu. 

Pengetahuan saja tak akan cukup jika tanpa spiritual. Karena 

spiritual memberikan dorongan dan semangat kepada seseorang 

untuk menjalani kehidupan dengan baik dan terarah. 

Spiritualitas juga dapat dimaknai  sebagai nilai-nilai kebaikan 

alami yang berasal dari Tuhan atau sering disebut sifat “Ilahiah” di 

dalam diri anak. Hal ini yang mendasari pemikiran kami bahwa 

pendidikan karakter juga mencakup mengoptimalkan potensi 

spiritual anak. Contoh kisah Junior yang membawakan gelas karena 

menyayangi ibunya yang sedang batuk. Seperti kata-kata yang 

diucapkan Leopold, spiritual membuat dirinya bahagia karena 

merasakan cinta dan selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Spiritual 

dapat kita maknai sebagai komunikasi dengan Tuhan terutama untuk 
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mendengar jawaban setiap pertanyaan kritis anak tentang hal-hal 

yang menarik perhatian di sekelilingnya.
45

 

Kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberi 

makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku, dan kegiatan, serta 

mampu menyinergikan IQ, EQ, dan SQ secara komprehensif.
46

 

Menurut  Sinetar dan Khavari, kecerdasan spiritual 

merupakan: “Pikiran yang mendapat inspirasi, dorongan, dan 

efektivitas yang terinspirasi penghayatan ketuhanan di mana kita 

menjadi bagian di dalamnya. Kecerdasan spiritual yang sejati 

merupakan kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan 

persoalan makna dan nilai, tidak saja terhadap manusia, tetapi juga 

di hadapan Allah Swt.”
47

 

Menurut Danah Zohar dan Ian Marshal, kecerdasan spiritual 

adalah: “Kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau value, 

yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam 

konteks makna yang lebih luas. Kecerdasan untuk menilai  bahwa 

tindakan/jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan 

yang lain.”
48

  

Zohar dan Marshal menjelaskan bahwa: “Kecerdasan 

spiritual memberi rasa moral, kemampuan untuk menyesuaikan 

aturan yang kaku dibarengi dengan pemahaman dan cinta. Manusia 

menggunakan SQ untuk bergulat dengan permasalahan baik dan 

buruk, jahat dan kebenaran, serta untuk membayangkan 
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kemungkinan yang belum terwujud untuk bermimpi, bercita-cita, 

dan mengangkat derajat diri kita dari kerendahan.”
49

 

Zohar dan Marshall, mengemukakan beberapa indikator dari 

kecerdasan spiritual yang tinggi, yaitu kemampuan untuk menjadi 

fleksibel, derajat kesadaran diri yang tinggi, kecakapan untuk 

menghadapi dan menggunakan serangan, kecakapan untuk 

menghadapi dan menyalurkan/memindahkan rasa sakit, kualitas 

untuk terilhami oleh visi dan nilai, enggan melakukan hal yang 

merugikan, kecenderungan melihat hubungan antara hal yang 

berbeda (keterpaduan), ditandai oleh kecenderungan untuk bertanya 

mengapa, mencari jawaban mendasar, dan mandiri.
50

 

Menurut Marsha Sinetar, kecerdasan spiritual adalah: 

“Pemikiran yang terilhami. Kecerdasan ini diilhami oleh dorongan 

dan efektivitas, keberadaan atau hidup Ilahia yang mempersatukan 

kita sebagai makhluk ciptaan Allah Swt”.
51

 

Selanjutnya menurut Ari Ginanjar Agustian, 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 dan 

memiliki pola pemikiran tauhid (integralistik) serta berprinsip hanya 

karena Allah.
52

 Suharsono mendefinisikan kecerdasan spiritual 

adalah suatu kecerdasan yang menghasilkan karya kreatif dalam 
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berbagai kehidupan, karena upaya manusia yang suci bertemu 

dengan inspirasi Ilahi.”
53

  

 

2. Ciri-Ciri Kecerdasan Spiritual 

Menurut Ramayulis ciri-ciri kecerdasan spiritual terbagi 

menjadi tiga bagian yaitu: 

a. Bersikap Asertif 

Bila seseorang mempunyai kedalaman pemahaman 

tentang sifat ke Maha Esaan Tuhan, seseorang tidak mudah 

gamang oleh tekanan-tekanan duniawi seseorang tidak takut 

ketika berhadapan dengan seorang pemimpin, tidak gugup ketika 

berhadapan dengan seorang profesor dan tidak gemetar ketika 

berhadapan dengan atasan, karena mereka semua hanya relatif 

lebih baik dari suatu sisi, karena kelebihan mereka tidak 

langgeng, dan karena masih ada yang Maha Kuat, Maha kaya, 

Maha Berilmu dan Maha Berkuasa. Dengan kesadaran tersebut 

maka seseorang akan bersifat asertif ketika berhadapan dengan 

siapa saja. 

b. Berusaha Mengadakan Inovasi 

Kecerdasan spiritual juga mendorong untuk selalu 

mencari inovasi-inovasi untuk meghasilkan sesuatu yang lebih 

baik dari apa yang saat ini telah dicapai oleh manusia. Seseorang 

menyadari masih sangat banyak ruang untuk peningkatan 

kualitas hidup manusia. Masih banyak fakta-fakta dan sumber 

daya semesta yang belum tergali dan terolah oleh manusia. 

Untuk selalu terdorong kearah kemajuan. 
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c. Berpikir Lateral 

Kecerdasan spiritual akan mendorong untuk berpikir 

lateral yakni, pada saat sifat `keunggulan yang dimiliki manusia, 

maka ada sifat Maha bila otak kita berpikir tentang rasionalitas, 

maka ada yang Maha Pencipta, Maha Menentukan, dan Maha 

Pemelihara. Bila otak kanan berpikir tentang emosional, maka 

ada Yang Maha Penyayang, Maha Pemaaf, dan Maha Pembalas 

yang mempunyai emosi jauh dari jangkauan nilai-nilai emosi 

manusia.
54

 

 

3. Mengembangkan Kecerdasan Spiritual 

  Kecerdasan spiritual dapat dikembangkan dengan berbagai 

cara diantaranya adalah:  

a. Melalui Iman  

M. Utsman Najatia menjelaskan iman adalah: “Sumber 

ketenangan batin dan keselamatan kehidupan. Iman, tauhid dan 

ibadah kepada Allah menimbulkan sikap istiqamah dalam 

perilaku. Di dalamnya terdapat pencegahan dan terapi 

penyembuhan terhadap penyimpangan, penyelewengan dan 

penyakit jiwa, Seorang mukmin yang berpegang teguh kepada 

agamanya, maka Allah akan menjaga semua ucapan dan 

perbuatannya”.
55

 

b. Melalui Ibadah  

Ibadah yang dikerjakan oleh seseorang dapat 

membersihkan jiwanya, bertambah banyak ia beribadah 

bertambah bersih jiwanya. Di dalam ajaran Islam Tuhan itu 

dilukiskan sebagai zat yang maha suci ia tidak bisa didekati 

kecuali oleh orang yang suci jiwanya. Ibadah baik ibadah wajib, 
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maupun ibadah sunnah dapat meningkatkan kecerdasan jiwa. 

Jiwa yang bersih salah satu indicator kecerdasan spiritual.
56

 

Kecerdasan spiritual (SQ) bersumber dari batin dan jiwa yang 

merupakan bagian terdalam dari diri manusia yang menggerakkan 

pikiran, tindakan dan perbuatan lainnya. Mengembangkan 

kecerdasan spiritul perlu diasa sejak dini dengan berbagai macam 

aspek pengembangan spiritual. Berikut ini menurut Akhmad 

Muhaimin Azzer ada beberapa cara lainnya dalam mengembangkan 

kecerdasan spiritual anak yaitu: 

a. Membimbing Anak Menemukan Makna Hidup 

Menemukan makna hidup merupakan suatu hal yang 

sangat penting dalam kehidupan. Karena hidup akan terasa 

hampa apabila kita tidak memiliki tujuan dalam hidup ini. 

Adapun bimbingan-bimbingan yang dapat diarahkan kepada 

anak adalah membiasakan diri berpikir positif dan menggali 

hikmah di setiap kejadian. 

b. Melibatkan Anak dalam Beribadah 

Kecerdasan spiritual sangat erat kaitannya dengan 

kejiwaan. Demikian pula dengan kegiatan ritual keagamaan atau 

ibadah. Keduanya bersinggungan erat dengan jiwa atau batin 

seseorang. Apabila jiwa atau batin seseorang mengalami 

pencerahan, sangat muda baginya seseorang mendapatkan 

kebahagiaan dalam hidup. Oleh karena itu, agar anak-anak 

mempunyai kecerdasan spiritual yang baik, perlu dilibatkan 

dalam beribadah semenjak usia dini. 
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c. Mengunjungi Saudara yang Berduka 

Mengunjungi saudara yang dimaksudkan disini adalah 

saudara yang berhubungan dengan kekerabatan maupun saudara 

sesama manusia. 

1. Mengunjungi saudara yang sedang bersedih 

2. Mengunjungi saudara di panti asuhan 

3. Mengunjungi saudara yang sedang sakit 

4. Mengunjungi saudara yang sedang ditinggal  mati 

d. Mencerdaskan Spiritual Melalui Kisah 

Kecerdasan spiritual anak dapat ditingkatkan melalui 

kisah-kisah agung, yakni dari orang-orang dalam sejarah yang 

mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi. Metode ini dinilai 

sangat efektif karena anak-anak pada umumnya sangat 

menyukai cerita. Di sinilah sesungguhnya orang tua dan guru  

dapat berperan aktif menceritakan kepada anak-anak tentang 

kisah-kisah agung agar kecerdasan spiritualnya dapat 

berkembang dengan baik. Orangtua dapat saja menceritakan 

kisah para Nabi, para sahabat yang dekat dengan Nabi, orang-

orang yang terkenal kesalehannya, atau tokoh-tokoh yang 

tercatat dalam sejarah karena mempunyai kecerdasan spiritual 

yang tinggi. 

e. Melejitkan Kecerdasan Spiritual dengan Sabar Dan Syukur 

Menghadapi persoalan yang semakin hari kian kompleks, 

dibutuhkan kecerdasan spiritual yang baik agar seseorang dapat 

melaluinya dengan baik. Oleh karena itu, agar anak-anak kita di 

masa depan dapat menghadapi persoalan dengan baik dan 

kehidupannya bisa berbahagia, kita sebagai orang tua 

semestinya memberikan bimbingan kepada mereka. Bimbingan 
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yang dapat kita berikan adalah melatihnya untuk bisa menjadi 

manusia yang mampunyai sifat sabar dan syukur. Dua sifat 

tersebut dipercaya bisa melejitkan kecerdasan spiritual.
57

 

Menurut Danah Zohar dan Ian Marshall ada banyak cara 

yang bisa dilakukan orang tua dan guru untuk menumbuhkan 

kecerdasan spiritual yang optimal pada anaknya. Beberapa cara 

tersebut diantaranya adalah: 

a. Melalui doa dan ibadah 

b. Melalui cinta dan kasih sayang 

c. Melalui keteladan orang tua 

d. Melalui cerita/dongeng yang mengandung hikmah spiritual 

e. Membentuk kebiasaan bertindak dalam kebajikan 

f. Mengasah dan mempertajam hati nurani 

g. Menerapkan pola asuh yang positif.
58

 

  Selain itu, Danah Zohar mengemukakan tujuh langkah untuk 

meningkatkan kecerdasan spiritual, yakni sebagai berikut: 

 

a. Seorang harus menyadari di mana dirinya sekarang. 

b. Merasakan dengan kuat bahwa dia ingin berubah. 

c. Menemukan dan mengatasi rintangan. 

d. Menggali banyak kemungkinan untuk melangkah maju. 

e. Menetapkan hati pada sebuah jalan. 

f. Dan akhirnya, sementara melangkah di jalan yang dipilih sendiri, 

harus tetap sadar bahwa masih ada jalan-jalan yang lain.
59
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4. Menumbuhkan Potensi Kecerdasan Anak 

  Menurut Didik Hermawan untuk menumbuhkan kecerdasan 

anak, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh orang 

tua. Di antaranya adalah: 

a. Menyediakan Lingkungan yang Membangun 

Lingkungan adalah tempat anak tumbuh dan belajar. 

Lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap 

tumbuh kembang anak di masa selanjutnya. Baik berupa 

pertumbuhan fisik, emosi, kognisi, maupun bahasa. Untuk itulah 

harus menyiapkan lingkungan yang memungkinkan anak mampu 

tumbuh dan berkembang secara optimal. 

b. Stimulasi dengan Alat Permainan 

Stimulasi adalah perangsangan yang datangnya dari 

lingkungan di luar individu anak. Anak yang banyak 

mendapatkan stimulasi akan lebih cepat berkembang dari pada 

anak yang kurang atau bahkan tidak mendapat stimulasi. Salah 

satu alat stimulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan 

memberikan alat permainan buat anak. 

c. Menciptakan Keyakinan Positif Anak 

Sebagai orang tua seharusnyalah tidak membebani anak 

dengan komentar-komentar yang negatif dalam menggambarkan 

anak-anak dan perilaku belajar. Untuk itulah, apapun yang terjadi 

pada anak, berusahalah untuk berfikir positif dan meyakinkan 

kepada anak bahwa ia bisa dan mampu dalam hal tersebut. 

 

 

                                                                                                                                                    
 

 



44 
 

d. Temukan Minat dan Keterampilan Anak 

Orang tua harus menjadi “detektor” yang ulung dalam 

melacak dan menemukan sebanyak mungkin bakat serta 

kemampuan anak. Hal ini memang tidak mudah dilakukan, akan 

tetapi dengan kesabaran dan pengamatan secara serius perilaku 

anak maka orang tua akan menemukan minat dan bakat anak. 

e. Menumbuhkan Harga Diri Anak 

Saat anak masih kecil, berusahalah menumbuhkan harga 

diri mereka dengan menghabiskan banyak waktu bersama 

mereka, mendengarkan mereka, bermain bersama mereka, dan 

memperteguh mereka. Luangkan waktu untuk mereka, walaupun 

sesibuk apapun.
60

 

 

C. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT GURU 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN 

KECERDASAN SPIRITUAL  

1. Faktor Internal 

a. Kesehatan 

Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar 

pengaruhnya terhadap kemampuan belajar. Bila seseorang selalu 

tidak sehat, sakit kepala, demam, pilek, batuk, dan sebagainya, 

dapat mengakibatkan tidak bergairah untuk belajar. 

Demikian pula halnya jika kesehatan rohani (jiwa) 

kurang baik, misalnya mengalami gangguan pikiran, perasaan 

kecewa karena konflik dengan pacar, orang tua atau karena sebab 

lainnya, ini dapat mengganggu atau mengurangi semangat 

belajar. Karena itu pemeliharaan kesehatan sangat penting bagi 
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setiap orang baik fisik maupun mental, agar badan tetap kuat, 

pikiran selalu segar dan bersemangat dalam melaksanakan 

kegiatan belajar. 

b. Inteligensi dan bakat 

Selanjutnya, bila seseorang mempunyai inteligensi 

tinggi dan bakatnya ada dalam bidang yang di pelajari, maka 

proses belajarnya akan lancar dan sukses bila dibandingkan 

dengan orang yang memiliki bakat saja tetapi inteligensinya 

rendah. Demikian pula, jika dibandingkan dengan orang yang 

inteligensinya tinggi tetapi bakatnya tidak ada dalam bidang 

tersebut, orang berbakat lagi pintar (inteligensi tinggi) biasanya 

orang yang sukses dalam kariernya. 

c. Minat belajar  

Minat dapat timbul karena daya tarik dari luar dan juga 

datang dari hati sanubari. Minat yang besar terhadap sesuatu 

merupakan modal yang besar artinya untuk mencapai/ 

memperoleh benda atau tujuan yang diminati itu. Timbulnya 

minat belajar disebabkan sebagai hal, antara lain karena 

keinginan yang kuat untuk menaikkan martabat atau memperoleh 

pekerjaan yang baik serta ingin hidup senang dan bahagia.
61

  

 

2. Faktor Eksternal 

a. Motivasi Orang Tua 

Pendidik dalam lingkungan keluarga, adalah orang tua. 

Hal ini disebabkan karena secara alami anak-anak pada masa 

awal kehidupannya berada di tengah-tengah ayah dan ibunya. 

Oleh karena itu dari merekalah anak-anak mengenal 
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pendidikannya. Dasar pandangan hidup, sikap hidup, dan 

keterampilan hidup banyak tertanam sejak anak berada di tengah 

orang tuanya.
62

 

Peran orang tua sangatlah penting, terutama dalam 

mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang berlandaskan Al-Qur’an 

dan Hadis seperti mengajarkan anak untuk selalu bersyukur, 

berkata jujur, berbuat baik, saling tolong menolong dan saling 

memberi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 

12 Allah SWT berfirman:  

 

 

  “Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada 

Luqman, Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan 

Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka 

Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan 

Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya 

Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (Q.S Luqman 

{31}:12) 

Mengacu pada teori motivasi yang dikemukakan 

Abraham Maslow, kecerdasan spiritual sangat terkait dengan 

aktualisasi diri (self actualization) atau pemenuhan tujuan hidup, 

yang merupakan tingkatan motivasi yang tertinggi.
63

 

Motivasi pada dasarnya dapat membantu dalam 

memahami dan menjelaskan perilaku individu, termasuk 

perilaku individu yang sedang belajar. Ada beberapa peranan 

penting dari motivasi dalam belajar dari pembelajaran, antara 

lain dalam (a) menentukan hal-hal yang dapat dijadikan penguat 

belajar, (b) memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai, (c) 
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menentukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar, (d) 

menentukan ketekunan belajar.
64

 

Oleh karena itu peran orang tua dalam memberikan 

motivasi, nasehat dan dorongan sangat penting dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual. Motivasi yang baik akan 

memberikan dorongan dan semangat yang baik pula bagi anak-

anak dalam melakukan kebaikan. Dalam hal ini orang tua dapat  

memberikan motivasi spiritual berupa kisah-kisah teladan yang 

mempunyai inspirasi, memberikan teladan berupa perbuatan 

yang baik misalnya berdoa sebelum makan, sholat berjamaah 

dan dapat pula memberikan reward atau hadiah ketika anak 

mampu dan telah berusaha melakukan kebaikan, agar dapat 

memberikan semangat bagi anak, seperti ketika anak mampu 

berpuasa maka orang tua dapat memberikan hadiah sebagai 

motivasi dan apresiasi untuk anak. 

b. Lingkungan Keluarga 

Keluarga adalah ayah, ibu, dan anak-anak serta famili 

yang menjadi penghuni rumah.
65

 Keluarga merupakan 

lingkungan pertama dan utama bagi anak, oleh karena itu 

kedudukan keluarga dalam pengembangan kepribadian anak 

sangatlah dominan. Dalam hal ini, orang tua mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam menumbuhkembangkan fitrah  

beragama anak.
66

 

Kehidupan beragama yang baik dalam keluarga 

merupakan syarat mutlak yang harus dibangun orang tua. Iklim 

keagamaan dan budaya keluarga yang diresapi secara mendalam 

nilai-nilai  agama, menjadi sarana yang mendorong anak untuk 

optimal mengembangkan kebermaknaan spiritual-nya secara 
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optimal. Sebab nilai-nilai spiritual ini menjadi cedoman pokok 

bagi keluarga dalam menjalani kehidupannya sehari-hari.
67

 

c. Lingkungan Masyarakat 

Jika keluarga adalah komunitas masyarakat yang 

terkecil, maka masyarakat adalah komunitas yang terbesar.
68

 

Salah satu yang mempengaruhi perkembangan kebermaknaan 

spiritual pada anak adalah pengaruh lingkungan masyarakat yang 

positif. Bisa kita bayangkan seandainya anak-anak kita hidup di 

tengah tengah masyarakat yang gemar bermain judi, minuman 

keras, pornografi, narkoba, atau masyarakat yang mendukung 

seks bebas, ini jelas bukan lingkungan yang positif bagi anak 

dalam mengembangkan kecerdasan spiritualnya.  

Misalnya jika setiap kali anak berjalan di 

lingkungannya dia selalu melihat orang-orang sedang bermain 

judi, pornografi atau sedang pesta minuman keras, dan 

melakukan perbuatan buruk lainnya, tentu saja hal ini akan 

berpengaruh pada perkembangan kepribadian anak selanjutnya. 

Untuk itulah sangat perlu orang tua memilih tempat tinggal pada 

lingkungan masyarakat yang bersih dari perbuatan melanggar 

nilai-nilai moral spiritual.
69

 

d. Lingkungan Teman Sebaya dan Narkoba 

Banyak anak-anak yang terjerumus dalam penyalah 

gunaan narkoba pertama kali dipengaruhi oleh teman sebayanya. 

Dengan alasan setia kawan dan solidaritas, atau alasan biar 

dianggap modern. Akhirnya para remaja ini mencoba-coba 

narkoba. Pada akhirnya dari sekedar mencoba-coba mereka 
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kemudian menjadi pecandu berat dan semakin dalam narkoba 

yang menghancurkan masa depan itu. 

Untuk itulah sangat perlu bagi anak untuk memilih 

teman-teman sebayanya. Jika anak memilih teman sebaya yang 

baik, maka pengaruhnya pada anak juga akan baik. Sebaliknya 

jika banyak teman sebaya anak tidak baik, maka pengaruhnya 

akan buruk pada anak. Perlu diingat bahwa anak sangat mudah 

sekali meniru apa saja yang dilihatnya, jika ditambah dengan 

pengaruh paksaan negatif dari teman sebayanya maka akan 

mudah sekali anak terjerumus dalam perbuatan yang buruk. 

Orang tua untuk itu perlu mengingatkan anak agar memilih 

teman-teman  yang memberikan pengaruh positif.
70
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis dilakukan 

dengan cara-cara tertentu dan terencana dalam mengkaji, mempelajari atau 

menyelidiki suatu permasalahan untuk memperoleh pengetahuan teoritik 

yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan atau digunakan 

untuk pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi.
1
 Langkah yang 

ditempuh oleh seseorang atau badan/kelompok untuk mengetahui keadaan, 

situasi atau bahkan keberadaan sesuatu. Penelitian bertujuan untuk 

meningkatkan hasil untuk apa saja yang sedang ia teliti.
2
 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMP Islamiyah Jl. Kihajar 

Dewantara No. 23, Ciputat, Tangerang Selatan. Penelitian ini dilakukan 

dari bulan april 2018 sampai dengan bulan agustus 2018.  

 

B. Jenis dan Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif (qualitative research) adalah suatu penelitian yang bertujuan 

untuk menggambarkan (deskripsi) dan menganalisis fenomena, 

peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang 

secara perorangan (individual) maupun kelompok. Beberapa deskripsi 

digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan menjelaskan yang 

mengarah pada penyimpulan.
3
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Menurut Miles dan Huberman, metode kualitatif berusaha 

mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, 

kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari 

secara menyeluruh, rinci, dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah.
4
 

Bila dilihat dari segi tempat penelitian, penelitian ini termasuk 

dalam jenis penelitian lapangan (field research) yang berusaha 

mengadakan penelitian ke lokasi secara langsung dengan maksud 

memperoleh data-data yang akurat, cermat dan lebih lengkap. Sementara 

jika ditinjau dari sudut kemampuan atau kemungkinan suatu penelitian 

dapat memberikan informasi atau penjelasan, maka penelitian ini 

termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. 

 

C. Sumber Data 

   Data merupakan keterangan-keterangan mengenai suatu keadaan 

atau masalah dalam bentuk angka (golongan) seperti angka 1, 2, 3 dan 

seterusnya maupun bentuk kategori, seperti baik, buruk, tinggi, rendah 

dan sebagianya.
5
 Dalam penelitian ini data yang akan peneliti gunakan 

adalah data kualitatif. Karena data kualitatif dijelaskan dengan bentuk 

kategori.  

 Sumber data dalam penelitian merupakan salah satu bagian 

penting dalam penelitian. Pentingnya data untuk memenuhi dan 

membantu serangkaian permasalahan yang terkait dengan fokus 

penelitian. Sumber data penelitian yang penerapannya dilakukan pada 

jenis penelitian kualitatif.  
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Jadi, yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah 

semua guru pendidikan agama Islam yang ada di SMP Islamiyah Ciputat 

Kota Tangerang Selatan yang akan memberikan data yang valid terhadap 

objek penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber data. Adapun 

penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu: 

1. Data primer adalah data utama yang diambil langsung dari para 

informan dengan menggunakan instrumen observasi. Informannya 

adalah  guru Pendidikan Agama Islam di SMP Islamiyah Ciputat Kota 

Tangerang Selatan sebanyak 2 orang. 

2. Data sekunder adalah data yang bersifat pendukung yang bersumber 

dari dokumen-dokumen serta hasil wawancara yang dilakukan untuk 

mendukung data utama penelitian ini. 

 

D. Jenis Data 

Moleong mengklasifikasikan jenis data dalam beberapa jenis 

yang masing-masing mempunyai ciri dan kegunaan yang saling 

melengkapi, yaitu: 

1. Observasi, kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau 

diwawancarai sebagai sumber utama dapat dicatat melalui catatan 

tertulis atau melalui perekaman video/audio tape, pengambilan foto 

atau film. 

2. Sumber tertulis, bahan data yang berasal dari sumber tertulis dapat 

dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen 

pribadi, dan dokumen resmi. 

3. Foto (dokumen), foto dapat menghasilkan data deskriptif yang cukup 

berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan 

hasilnya sering dianalisa secara induktif. 
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4. Statistik, dalam penelitian kualitatif, data statistik dapat digunakan 

sebagai sumber data tambahan. 

Jenis data yang berupa kata-kata dan tindakan diperoleh peneliti 

melalui wawancara dan observasi dengan menggunakan alat perekam 

berupa telepon genggam dan kamera. Sedangkan untuk sumber tertulis 

peneliti peroleh dari buku sumber, data arsip SMP Islamiyah Ciputat 

yang berkaitan dengan penelitian skripsi. 

 

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen 

pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan lebih mudah.
6
 Adapun teknik  penelitian yang 

digunakan dalam pengumpulan data-data penelitian ini adalah yaitu : 

1. Observasi 

Observasi yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan 

mengamati langsung terhadap objeknya.
7
 Observasi adalah 

pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala 

yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data 

apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat 

secara sistematis, dan dapat di kontrol keandalannya 

(realibilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya). Observasi 

merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses 
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biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang 

terpenting ialah pengamatan dan ingatan si peneliti.
8
  

Observasi adalah salah satu metodologi untuk memahami 

lebih dekat sasaran yang  langsung diteliti dengan melakukan 

pengamatan terhadap objek yang diteliti. Pengamatan difokuskan 

pada peran guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam 

mengembangkan kecerdasan spiritual peserta didik di SMP 

Islamiyah Ciputat Kota Tangerang Selatan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah Tanya jawab lisan antara dua orang atau 

lebih secara langsung. Pewawancara disebut  interviewer, sedangkan 

orang yang diwawancarai disebut interviewee.
9
 Wawancara adalah 

metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung.
10

 

Wawancara adalah salah satu cara mengumpulkan data. Hal 

ini harus dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan data yang 

detail dan valid. Metode wawancara peneliti arahkan kepada para 

informan. Peneliti berperan aktif untuk bertanya dan memancing 

pembicaraan menuju masalah tertentu kepada sumber data atau 

informan agar memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada 

sehingga diperoleh data penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk 

mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang peranan guru 

PAI dalam meningkatkan kecerdasan  spiritual peserta didik di SMP 

Islamiyah Ciputat Kota Tangerang Selatan. Informan dari 

wawancara ini berjumlah 2 orang yaitu Bapak Drs. Muhammad 

                                                           
 

8
. Amirul Hadi dan Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung : CV 

Pustaka Setia, 2005), h. 94 

 
9
 Amirul Hadi dan Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan, h. 97 

 
10

 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2005), h. 136 
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Amim dan Ibu Hj. Nurwahdah, S.Ag selaku guru Pendidikan Agama 

Islam (PAI) di SMP Islamiyah Ciputat Kota Tangerang Selatan. 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah 

pengambilan data melalui dokumen-dokumen.
11

 Data-data yang 

dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data 

sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik 

observasi, wawancara, dan angket cenderung merupakan data primer 

atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.  

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi diartikan 

sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan 

tertulis atau gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam 

berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data 

yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, 

catatan harian, bografi, simbol, artefak, foto, sketsa, dan data lainnya 

yang tersimpan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-

data mengenai daftar pofil lembaga, nama guru, nama peserta didik, 

serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembelajaran PAI 

untuk mengembangkan kecerdasan spiritual peserta didik SMP 

Islamiyah Kota Tangerang Selatan. 

 

F. TEKNIK ANALISIS DATA 

Pengertian analisis data menurut Sopyan Effendi dan Masri 

Singgarimbun sebagaimana dikutip oleh Saipul Annur adalah proses 

penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

                                                           
 

11
 Amirul Hadi dan Haryno, Meodologi Penelitian Pendidikan, h. 110  
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diinterprestasikan.
12

 Analisis data melibatkan pengerjaan data, organisasi 

data, pemilahan menjadi satuan-satuan tertentu, sintesis data, pelacakan 

pola, penemuan hal-hal yang penting dan dipelajari, dan penentuan apa 

yang harus dikemukakan kepada orang lain. 

Analisis berarti mengkaji data yang diperoleh dari lapangan 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan akan dipelajari,  dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain. Adapun Prosedur pengembangannya data kualitatif adalah: 

1. Data Collecting, Yaitu proses pengumpulan data 

2. Data Editing, Yaitu proses pembersihan data, artinya memeriksa 

kembali jawaban apakah cara menjawabnya sudah benar 

3. Data Reducting, Yaitu data yang disederhanakan, diperkecil, 

dirapihkan, diatur, dan dibuang yang salah 

4. Data Display, Yaitu Penyajian data dalam bentuk deskriptif verbalitas 

5. Data Verifikasi, Yaitu pemeriksaan kembali dari pengulangan data 

6. Data Konkulsi, Yaitu perumusan kesimpulan hasil penelitian yang 

disajikan, baik perumusan secara umum ataupun khusus.
13

  

Dikarenakan penelitian ini bersifat kualitatif, maka proses 

analisis data dilakukan pada saat proses pengumpulan data dan setelah 

pengumpulan data selesai. Proses ini harus dilakukan secara cermat dan 

teliti sebelum disajikan, supaya laporan tersebut benar-benar tersajikan 

secara sempurna dan utuh. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka peneliti melakukan 

analisis data terhadap data sekunder dan data primer yang telah 

                                                           
12

 Saipul Annur, Metodologi Penelitian Pendidikan Analisis Data Kuantitatif dan 

Kualitatif, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2005), Cet ke-1, h. 105 
13

 Ahmad Tanzah,  Metode  Penelitian Praktis, (Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu, 

2004), h. 31 
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terkumpul dengan teknik analisis data deskriptif melalui cara memilah-

milah data, mengklarifikasi data, dan menginterpretasikan hasil temuan 

di lapangan agar data tersebut dapat disajikan secara sempurna, sehingga 

mudah untuk ditarik sebuah kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SMP Islamiyah Ciputat Kota Tangerang 

Selatan 

  Berdiri sejak tahun 1965, menjadikan Yayasan Islamiyah 

Ciputat sebagai yayasan pendidikan tertua di Ciputat. Dengan 

berbekal pengalaman lebih dari 40 tahun, yayasan ini dapat 

menghasilkan anak didik yang berkualitas. Seperti kata pepatah 

“makin tua makin jadi”, yayasan ini telah mendirikan lembaga 

pendidikan dengan jenjang pendidikan yang beragam mulai dari 

tingkat menengah pertama (SMP Islamiyah Ciputat) serta perguruan 

tinggi (STIE Islamiyah Ciputat). 

 Tokoh pendiri di balik keberadaan yayasan ini adalah Drs. H. 

Zarkasih Noer yang mempelopori pembangunan Yayasan Islamiyah 

Ciputat ini. Awalnya proses kegiatan belajar mengajar terpaksa 

dilakukan di gedung sekolah swasta lain karena yayasan belum 

mempunyai gedung sendiri. Namun kini Yayasan Islamiyah Ciputat 

telah memilki gedung sendiri. Beberapa kegiatan ekstrakurikuler 

seperti paskibra, marawis atau futsal menjadi sarana bagi anak didik 

Yayasan Islamiyah untuk menyalurkan minat, bakat dan kreatifitas 

mereka. 

 Mengedepankan pendidikan berorientasi pada prinsip-prinsip 

Islam yang bernaungan IPTEK & IMTAQ merupakan visi dari 

yayasan ini dalam mendidik dan membimbing anak didiknya agar 

menjadi insan-insan muda yang berkualitas, berprestasi serta 

berakhlak baik. Terlebih lagi dengan adanya dukungan sekolah 

layanan info penting kepada orang tua/wali murid. Diharapkan 
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lulusan yayasan ini selain memiliki wawasan IPTEK yang luas juga 

memahami, mendalami dan menguasai kaidah serta ajaran Islam yang 

telah ditanamkan kepada mereka selama mengenyam bangku 

pendidikan di Yayasan Islamiyah Ciputat. Kedua hal tersebut dirasa 

bisa menjadi bekal bagi masa depan mereka. 

 

2. Visi Misi dan Tujuan SMP Islamiyah Ciputat Kota Tangerang 

Selatan 

a. Visi Sekolah 

Terbentuknya manusia yang unggul dalam Iman, Ilmu dan Amal 

yang berhaluan Ahlussunnah Waljamaah. 

b. Misi Sekolah 

1) Membentuk siswa yang berakhlakul karimah 

2) Meningkatkan prestasi siswa baik dalam kegiatan intrakurikuler 

maupun extrakurikuler 

3) Mengantarkan siswa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

4) Menjunjung tinggi dan melaksanakan kaidah-kaidah ASWAJA 

c. Tujuan Sekolah 

1) Memenuhi siswa yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi 

2) Memenuhi akan pendidikan yang bermutu dan bernuansa 

IMTAQ dan IPTEK 

3) Memenuhi akan pendidikan yang transparan, akuntable, efektif 

dan partisipasif.  

4) Memenuhi akan tata kelola pendidikan yang baik 
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3. Guru dan Tenaga Kependidikan  

DAFTAR PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR 

SMP ISLAMIYAH CIPUTAT 

TAHUN PELAJARAN 2017-2018 

      

NO NAMA 
MAPEL KELAS JUMLAH 

JAM 

7 8 9 

1 Mudalih, S.Ag.     
IPS 

Terpadu 
8 

2 Nurwahdah, S.Ag.   Pend.Agama   10 

3 Subhan Prakarsa     TIK 12 

4 Saan Saputra, S.Pd.   Seni Budaya 
Seni 

Budaya 
22 

5 Dra Wiwin Alawiyah Prakarya PPKn   20 

6 Sarmuji, S.Pd.     
IPS 

Terpadu 
20 

7 Faiz Fikri, S.Ag. PAI, BTQ     25 

8 Ade Laily, S.Ag. PPKn     15 

9 Sri Heriawati, S.Pd. 
IPA 

Terpadu 
    

25 

 

10 Drs. M. Amim     PAI, BTQ 24 

11 Sumarja, S.S.     
PPKn, 

Aswaja 
24 

12 Wiwi Tarwiyah, S.E.   IPS Terpadu   24 

13 Husen Sakilin, S.Pd. Matematika   Matematika 28 

14 Lina Muzaimah, S.Pd.     IPA 36 
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Terpadu 

15 Muawanah, S.Pd     
Bahasa 

Inggris 
24 

16 Sri Nurhayati, S.Pd 
IPS 

Terpadu 
    12 

17 Bagus Hartono   PJOK PJOK 22 

18 Ida Farida, S.Pd.   IPA Terpadu   30 

19 Rahmatullah, S.Si Matematika   Matematika 33 

20 
Lisa Purnama Sari, 

S.Pd 

Bhs. 

Indonesia 
  

Bhs. 

Indonesia 
46 

21 Anggi Pranata S.Pd 
Bahasa 

Inggris 
    20 

22 
Mega Nurwulan A, 

S.S 
  

Bahasa 

Inggris 
  30 

23 
M. Gebes Toyalisi, 

S.S.I. 
ASWAJA 

BTQ, 

ASWAJA 
  30 

24 Aulia Herdiana, S.Pd 
Bhs. 

Indonesia 

Bhs. 

Indonesia 
  45 

25 
M. Hafidz Thoyib, 

S.Kom 
PJOK     10 

26 Miftahussurur 
Bahasa 

Inggris 
  

Bahasa 

Inggris 

17 

 

27 Abdul Latif Awaludin 
Seni 

Budaya 
    10 

28 
Viny Krisni Rahmi 

M., S.Pd. 
  Matematika   30 

29 Nur Kholikul Ulum   TIK   10 
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Jumlah JTM 662 

 

4. Jumlah Guru Mata Pelajaran 

No Mata Pelajaran Jumlah Keterangan 

1 IPS Terpadu 3  

2 PPKN 3  

3 Prakarya 1  

4 ASWAJA 2  

5 Seni Budaya 2  

6 Pendidikan Agama Islam 2  

7 BTQ 3  

8 IPA Terpadu 3  

9 PJOK 2  

10 Bahasa Indonesia 2  

11 Matematika 3  

12 TIK 2  

13 Bahasa Inggris 4  

 

5. Jumlah Siswa  

  

KEADAAN SISWA SECARA UMUM 

   

                Jumlah 

Murid 
Jumlah 

Murid 
Jumlah 

  

 Kelas/ Romb Keluar Masuk Jumlah 

 Tingkat Belajar 
L P L P L P 

 

Keseluruhan 
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VII 6 101  101 202         0 202 

 VIII 8 121 109 230         0 230 

 IX 6 166 145 311         0 311 

 Jumlah 20 388 355 743 0 0 0 0 0 743 

  

6. KEADAAN SISWA SECARA KHUSUS 

a. Kelas VII 

KELAS VII I VII 2 VII 3 VII 4 VII 5 KET 

LAKI-LAKI 15 20 18 17 22  

PEREMPUAN 17 17 18 15 12  

JUMLAH 32 37 36 32 34  

 

b. Kelas VIII 

KELAS VIII I VIII 2 VIII 3 VIII 4 VIII 5 KET 

LAKI-LAKI 8 19 25 18 23  

PEREMPUAN 22 17 16 20 19  

JUMLAH 30 36 41 38 42  

 

c. Kelas IX 

KELAS IX I IX 2 IX 3 IX 4 IX 5 IX 6 KET 

LAKI-LAKI 16 22 21 22 16 17  

PEREMPUAN 18 18 17 17 17 19  

JUMLAH 34 40 38 39 33 36  
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7. Sarana dan Prasarana  

a. Tanah  

MILIK PEMERINTAH YAYASAN PERORANGAN JUMLAH 

Luasnya - 1300 - 1300 

Tahun Beli - 1998 - - 

Bangunan Jumlah Baik Rusak Ringan Rusak Berat 
Rusak 

Total 

Unit           

Ruang Kelas 14 11 3 - - 

Ruang Kep 

Sek 1 - - - - 

Ruang 

Labotarium 1 - - - - 

Ruang 

Perpustakaan 1 - - - - 

Ruang TU 1 - - - - 

Ruang BP 1 - - - - 

Ruang 

Makan - - - - - 

Mushalla 1 - - - - 

Kantin 2 - - - - 

Toilet  

Murid dan 

Guru 10 6 4 - - 
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b. Data Ruang 

 

Jenis Ruang Jumlah 
Ukuran 

(m2) 

Jenis 

Ruang/Lahan 
Jumlah 

Ukuran 

(m2) 

Ruang Kelas 16  7 x 9 
Ruang 

Kesenian 
1 7 x 9 

Perpustakaan 1 7 x 9 R.L.Komputer 1 7 x 9 

R. Lab. IPA 1 7 x 9 
Lapangan 

Olah Raga 
1 12 x 14 

R. Lab. IPA 1 7 x 9    

No Nama / Jenis Barang 
Kondisi 

Jumlah 
Baik Sedang Rusak 

1 Meja Murid 608 21 15 644 

2 Kursi Murid 1288 30 40 1358 

3 Meja Guru 4 7 3 14 

4 Kursi Guru 5 5 4 14 

5 Lemari Kelas       0 

6 Papan Tulis 9 5   14 

7 Kursi Tamu 3     3 

8 Komputer 4     4 

9 Lab. Bahasa 1     1 

10 Lab. IPA 1     1 

11 TU 1     1 

12 Meja Ruang TU 3     3 

13 Kursi Makan       0 
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c. Keadaan Perkakas Sekolah 

8. Data Tenaga Pendidik dan Pendidikan 

Jumlah Tenaga 

Pendidik/Kependidikan 
SMP Swasta 

Guru Honorer/ Guru 

Bantu 
25 

Guru PNS 

Diperbantukan (DPK) 
1 

Pustakawan 1 

Staf Tata Usaha 4 

 

B. Hasil Observasi 

a. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP ini 

berbasis keagamaan atau disebut dengan SMP Islamiyah. Jika di 

SMP lainnya mata pelajaran agama hanya ada di mata pelajaran PAI 

saja, maka di SMP Islamiyah terdapat mata pelajaran tambahan 

seperti BTQ dan Aswaja yang dapat meningkatkan keagamaan siswa. 

Dengan adanya BTQ peserta didik akan lebih paham dan mengerti 

mengenai tajwid agar dapat diterapkan ketika membaca Al-Qur‟an 

sehingga bacaan Al-Qur‟an siswa lebih baik dari sebelumnya. Dan 

untuk aswaja sendiri terdapat pembelajaran mengenai shalawat, zikir 

dan pembelajaran fiqih yang lebih rinci. Untuk kurikulum yang 

digunakan di SMP Islamiyah pada kelas VII dan kelas VIII memakai 

Kurikulum 13 atau Kurtilas dikarenakan ruangan dan media untuk 

kelas tersebut masih memadai. Sedangkan kelas IX masih 

14 Telepon 1     1 

15 Kursi Ruang TU 3     3 
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menggunakan KTSP. Hal ini karena kurangnya sarana dan prasarana 

berupa ruangan kelas dan mushollah. 

b. Proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Islamiyah 

dilaksanakan di dalam kelas karena kurangnya sarana dan prasarana. 

Namun untuk praktek shalat dilaksanakan di mushollah. Sebelum 

pembelajaran dimulai guru menugaskan setiap anak secara 

bergantian disetiap pertemuannya untuk memimpin teman- temannya 

membaca do‟a dan surat-surat pilihan di dalam juz „amma. Ini 

dimaksudkan agar mereka terbiasa membaca do‟a sebelum 

melakukan sesuatu. Kemudian setelah itu guru akan mereview 

pelajaran minggu lalu yang sudah diajarkan dengan metode tanya 

jawab secara rebutan. Apabila siswa-siswi dapat menjawabnya 

mereka akan diberikan poin oleh guru, poin yang paling banyaklah 

yang akan mendapatkan reward dari guru. Dan yang mendapatkan 

poin sedikit akan menjadi bahan evaluasi guru untuk lebih 

memperhatikan siswa-siswinya dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Setelah itu materi pelajaran yang baru bisa dimulai 

dengan mengajarkan teori terlebih dahulu. Metode dan media yang 

digunakan disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. 

c. Media yang digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

yaitu menggunakan LCD proyektor, papan tulis, video dan gambar. 

Terkadang juga guru pendidikan agama islam menggunakan bahan-

bahan tambahan lainnya seperti kertas karton, spidol warna dan 

kertas origami untuk membantu peserta didik agar lebih mudah 

memahami sesuai dengan materi yang diajarkan. 

d. Pendidikan Agama Islam sangat berperan dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual peserta didik di SMP Islamiyah Ciputat Kota 

Tangerang Selatan. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan-kebiasaan 
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baik yang diterapkan oleh pihak sekolah dan guru Pendidikan Agama 

Islam seperti membiasakan doa dan membaca ayat Al-Qur‟an 

sebelum dan setelah belajar, shalat zuhur dan ashar berjamaah  shalat 

dhuha, dan sekarang ini akan diadakan program PHBI (perayaan hari 

besar Islam) untuk menyambut hari raya Idul Adha. Dalam hal ini 

akan diisi materi mengenai qurban dan shalat hari raya Idul Adha. 

 

C. Hasil Penelitian 

1. Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan 

Kecerdasan Spiritual Peserta Didik SMP Islamiyah Ciputat Kota 

Tangerang Selatan 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru 

Pendidikan Agama Islam menunjukkan bahwa peranan guru 

Pendidikan Agama Islam sangat penting. Dalam hal ini guru sebagai 

pelaksana mempunyai kesadaran dalam beberapa aspek. Diantara 

aspek itu adalah kesadaran tugas, kesadaran akan kebutuhan 

mendapatkan pengetahuan, kesadaran untuk memberikan teladan 

yang baik dan kesadaran akan pentingnya menggunakan media dan 

metode yang mendukung dalam meningkatkan kecerdasan spiritual. 

Dari hasil wawancara ada beberapa aspek yang dilakukan guru 

Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

peserta didik di antaranya adalah: 

a. Kesadaran akan tugas dan tanggung jawab guru sebagai pendidik 

Adapun hasil wawancara peneliti dengan beberapa guru 

Pendidikan Agama Islam mengenai kesadaran guru sebagai 

pendidik sebagai berikut: 

1) Kesadaran guru dalam memberikan motivasi 

2) Kesadaran guru dalam memberikan bimbingan 
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3) Kesadaran guru dalam memberikan tauladan yang baik 

4) Kesadaran guru dalam memberikan nasehat
1
 

5) Kesadaran guru dalam membiasakan sholat berjamaah 

6) Kesadaran guru dalam mengajarkan Al-Qur‟an
2
 

b. Metode pembelajaran 

Sebagai guru profesional, sesuai dengan apa yang telah 

penulis bahas pada bab sebelumnya, bahwa diantaranya salah satu 

ciri-ciri guru profesional yaitu guru yang dapat menyampaikan isi 

pembelajaran dengan baik tentunya menggunakan metode yang 

dapat merangsang peserta didik agar antusias dan bersemangat 

ketika proses belajar mengajar berlangsung, sehingga tercapainya 

tujuan pendidikan.  

Adapun hasil wawancara peneliti dengan beberapa guru 

Pendidikan Agama Islam mengenai metode pembelajaran yang 

digunakan sebagai berikut: 

1) Metode ceramah 

“Ketika mengajar, guru tak akan pernah lepas dari 

metode ceramah. Karena apapun yang akan disampaikan guru 

akan terlibat dengan metode ini. Dan metode ceramah ini 

dipakai dengan seperlunya sesuai dengan kebutuhan. Karena 

jika guru terus-terusan menggunakan metode ini tanpa 

mengimbangi dengan metode lainnya, maka siswa akan 

menjadi bosan, ngantuk dan akhirnya siswa-siswa memilih 

ribut dengan temannya”
3
 

  Hal ini juga sependapat dengan guru PAI lainnya yang 

menyatakan bahwa: 

“Metode yang digunakan dalam menyampaikan isi 

pembelajaran adalah metode ceramah. Namun harus bisa 

menyesuaikan dengan kondisi siswa”.
4
 

                                                           
 

1
 Nurwahdah, Wawancara, Ciputat, 31 Juli 2018 

 
2
 Muhammad Amim, Wawancara, Ciputat, 31 Juli 2018 

 3 Nurwahdah, Wawancara, Ciputat, 31 Juli 2018 

 
4
 Muhammad Amim, Wawancara, Ciputat, 31 Juli 2018 
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Dari hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan 

bahwa dengan adanya metode ceramah, pendidik telah 

menjalankan tugasnya sebagai pemimpin (managerial) yaitu 

dengan melakukan upaya pengarahan kepada peserta didik 

agar mereka dapat memahami isi dari pembelajaran tersebut. 

Oleh karena itu metode ceramah merupakan langkah awal 

pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dan 

metode ceramah ini juga tercantum di dalam RPP guru 

Pendidikan Agama Islam Ciputat. 

2) Metode diskusi 

“Adapun metode diskusi ini sangat berpengaruh untuk 

mengasah pola pikir siswa. Dengan ini siswa belajar 

memecahkan masalah dengan bermusyawarah bersama teman-

teman lainnya.”
5
 

“Dengan adanya metode diskusi, anak-anak akan 

belajar mandiri dalam menyelesaikan permasalahan. Untuk itu 

siswa dilatih untuk saling menghargai pendapat satu sama 

lain.”
6
 

Dari hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan 

bahwa dengan adanya metode diskusi, pendidik telah 

mengajarkan kepada peserta didik untuk menyelesaikan 

permasalahan dengan cara bermusyawarah dan berinteraksi 

dengan baik. Sebagaimana firman Allah Qur‟an surat An-Nahl 

ayat 125. 

3) Metode pembiasaan 

“Salah satu upaya guru dalam mengembangkan 

kecerdasan spiritual adalah dengan membiasakan siswa untuk 

disiplin. Baik itu disiplin shalat berjamaah, disiplin menjaga 

kebersihan dan disiplin belajar. selain itu siswa juga 

dibiasakan membaca doa dan belajar dan membaca ayat suci 

Al-Qur‟an sebelum dan sesudah pelajaran. Karena dengan 

                                                           
 

5
 Muhammad Amim, Wawancara, Ciputat, 31 Juli 2018 

 
6
 Nurwahdah, Wawancara, Ciputat, tanggal 31 Juli 2018 
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kedisiplinan dan membiasakan berdoa anak akan mampu 

menanamkan nilai-nilai spiritual dalam dirinya”.
7
 

“Dengan adanya pembiasaan membaca doa dan ayat-

ayat suci Al-Qur‟an sebelum belajar, maka guru memberikan 

dampak positif pada siswa berupa menjunjung tinggi nilai 

agama yang dianutnya”.
8
 

Dari hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan 

bahwa dengan adanya metode pembiasaan, pendidik telah 

melatih peserta didik untuk terbiasa melakukan hal-hal positif. 

Hal ini sesuai dengan apa yang telah Paters dan Amstrong 

kemukakan bahwa guru bertanggung jawab dalam pengajaran, 

agar peserta didik dapat melakukan kebiasaan-kebiasaan yang 

baik. 

4) Metode Keteladanan 

  “Guru itu digugu dan ditiru. Oleh karena itu guru harus 

dapat memberikan contoh dan teladan yang baik. Dengan 

metode keteladanan ini akan menciptakan hubungan yang 

harmonis dan baik antara peserta didik dengan pendidik”
9
 

  “Keteladanan yang diajarkan kepada siswa bisa dari 

perkataan maupun perbuatan. Untuk perkataan, guru bisa 

mengajarkan nilai-nilai kesopanan dan cara berinteraksi 

kepada teman, guru atau orang yang lebih tua. Adapun untuk 

perbuatan, guru bisa memberikan keteladanan shalat 

berjamaah di masjid. Dengan ini guru terlebih dahulu  yang 

mencontohkan sholat berjamaah tersebut.”
10

 

  Dari hasil wawancara tersebut, dapat penulis 

simpulkan bahwa dengan adanya metode keteladanan, guru 

telah memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Hal 

ini sesuai dengan apa yang telah penulis amati ketika berada di 

sekolah SMP Islamiyah Ciputat, peserta didik memiliki nilai 
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kesopanan yang baik kepada orang yang lebih tua dan teman 

sebayanya. 

c. Media pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat atau penghubung yang 

digunakan guru untuk mempermudah dalam menyampaikan isi 

pembelajaran. Dengan adanya media, siswa akan lebih tertarik 

untuk mengikuti pelajaran. Maka dengan media, isi atau inti dari 

pembelajaran tersebut dapat tersampaikan.  

Adapun hasil wawancara peneliti dengan beberapa guru 

Pendidikan Agama Islam mengenai media pembelajaran yaitu 

sebagai berikut: 

“Cara belajar anak-anak bervariasi. Ada yang penuh dengan 

semangat, ada yang ngantuk dan ada juga yang suka melamun. 

Oleh karena itu selain dengan metode yang sesuai, maka guru PAI 

juga harus tepat dalam menggunakan media. Karena keberhasilan 

guru dalam mengajar  bisa dilihat dari guru dalam mengelola kelas 

dan hasil dari pencapaian belajar siswa. Adapun media yang 

digunakan dalam pembelajaran PAI yaitu buku PAI, buku 

penunjang yang berkaitan dengan PAI, Al-Qur‟an, proyektor, 

audio recording dan sebagainya.”
11

 

Hal ini juga dipertegas oleh bapak Muhammad Amim 

selaku guru PAI yang menyatakan bahwa: 

“Media sangat berpengaruh terhadap peserta didik. Baik 

media yang bersifat benda seperti buku tulis, buku LKS, buku 

cetak PAI, Al-Qur‟an, proyektor dan sebagainya. Adapun media 

yang bersifat bukan benda seperti keteladanan, perintah, larangan 

dan ganjaran atau hukuman. Sebagai contoh, ketika peserta didik 

tidak mengerjakan tugas, maka guru memberikan hukuman berupa 

menghapal surat-surat yang berkaitan dengan pelajaran PAI. Jadi 

hukuman yang diberikan juga melatih peserta didik untuk 

bertanggung jawab.”
12
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Dari hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan 

bahwa dengan adanya media pembelajaran, guru telah 

menggunakan sarana atau alat yang dapat mempermudah dalam 

menyampaikan isi pembelajaran. Hal ini sesuai dengan kompetensi 

profesionalisme guru yang telah dikemukakan oleh Nana Sudjana 

bahwa guru harus menguasai bahan, mengelola program belajar 

mengajar dan menggunakan media dan sumber belajar. 

 

2. Sikap Spiritual Peserta Didik SMP Islamiyah Ciputat 

a. Kegiatan-kegiatan ibadah   

“Untuk meningkatkan kecerdasan spiritual, maka 

diadakanlah kegiatan-kegiatan ibadah spiritual sebagai penunjang 

dan penguat agar siswa menjadi muslim yang baik. Kegiatan ini 

seperti adanya tadarus Al-Qur‟an setiap pagi atau ketika jam 

pertama sebelum pembelajaran berlangsung. Dan untuk guru yang 

berkaitan dengan keagamaan seperti PAI, BTQ, dan Aswaja, 

biasanya ketika memulai pelajaran harus membaca Al-Qur‟an, doa, 

dzikir dan shalawat. Adapun kegiatan lainnya juga seperti shalat 

zuhur berjamaah bagi kelas pagi dan shalat ashar berjamaah bagi 

kelas siang, shalat dhuha, dan tadabbur alam. Tadabbur alam ini 

dilaksanakan dalam 1 tahun sekali untuk siswa kelas VIII. 

Tentunya tadabbur alam ini  memiliki nilai-nilai spiritual dan 

pelajaran-pelajaran lainnya. Dengan tadabbur alam, secara tidak 

langsung anak memiliki pengetahuan dan wawasan terkait sejarah 

keagamaan, dapat belajar menjama‟ shalat dan menqashar 

shalat.”
13

 

 Dari hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan 

bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan pengaruh 

yang baik dalam meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik. 

Dengan adanya kegiatan ibadah tersebut, guru telah membimbing 

anak untuk menemukan makna hidup. Hal ini juga sesuai dengan 

apa yang dikemukakan oleh Akhmad Muhaimin Azzer bahwa 
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untuk meningkatkan kecerdasan spiritual anak yaitu dengan 

melibatkan anak dalam beribadah. 

“Kegiatan-kegiatan ibadah spiritual yang ada di SMP 

Islamiyah ini yaitu, adanya kegiatan tadarusan sebelum memulai 

pelajaran dan ketika hari jum‟at, siswa membaca surat Yasin dan 

doa-doa. Untuk guru PAI itu sendiri biasanya sebelum mulai 

belajar, siswa membaca Juz „Amma beserta artinya. Dan ada juga 

kegiatan tadabbur alam yang dilaksanakan dalam setahun sekali. 

Banyak nilai-nilai spiritual ketika anak mengikuti kegiatan 

tadabbur alam, yaitu pembiasaan shalat berjamaah, wawasan 

terkait tempat yang dikunjungi, dan adanya kultum setelah shalat 

shubuh.”
14

  

Dari hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan 

bahwa kegiatan-kegiatan tersebut merupakan hal yang baik untuk 

melatih kebiasaan anak dalam meningkatkan kecerdasan spiritual. 

Dengan adanya kebiasaan baik di sekolah, maka akan melatih 

peserta didik untuk melakukan kebiasaan baik tersebut di luar 

sekolah. 

b. Kedisiplinan  

“Untuk kedisiplinan anak-anak dalam belajar maupun 

kegiatan agama lainnya itu bervariasi. Ada sebagian anak yang 

kadang melanggar peraturan dan tidak mengikuti kegiatan. Seperti 

ketika shalat zuhur berjamaah, ada siswa yang ke kantin untuk 

makan dan lainnya. Namun itu hanya sebagian saja, selebihnya 

anak-anak rajin dan giat ke mushollah ketika adzan sudah 

berkumandang. Seiring berjalannya waktu juga dengan 

keteladanan yang diajarkan guru dan kerjasama dari guru lainnya, 

maka ada banyak perubahan dari anak yang sebelumnya tidak ke 

mushollah, menjadi sering ke mushollah untuk ikut shalat 

berjamaah. ”
15

  

Dari hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan 

bahwa dari sekian jumlah peserta didik dalam mengikuti kegiatan 

spiritual di sekolah, masih ada beberapa anak yang tidak ikut serta 
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dalam kegiatan tersebut. Namun dengan adanya motivasi, nasehat 

dan teguran yang baik dari guru, maka ada perubahan baik dari 

peserta didik sehingga dapat mengikuti kegiatan spiritual tersebut. 

“Untuk kedisiplinan anak-anak di SMP Islamiyah sudah 

cukup baik. Anak-anak sudah rajin ke mushollah untuk shalat 

dhuha, shalat zuhur dan shalat ashar berjamaah. Dan ketika 

pelajaran  PAI, jarang sekali terlihat anak yang malas ataupun 

keluar masuk kelas. Dan lebih bagusnya lagi kesadaran berhijab 

untuk siswi perempuan, tidak hanya ketika di dalam sekolah, 

namun ketika di luar sekolah mereka tetap menggunakan hijab.”
16

  

Dari hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan 

bahwa dalam mengikuti kegiatan spiritual dan ibadah lainnya, 

peserta didik sudah mulai aktif dalam mengikuti kegiatan tersebut. 

Peserta didik juga sadar akan kewajiban muslimah untuk berhijab. 

Sehingga hijab menjadi penutup aurat mereka kapan dan 

dimanapun mereka berada, terutama kepada yang bukan mahram. 

c. Minat belajar Pendidikan Agama Islam 

“Minat belajar anak secara umum, bukan hanya di sekolah 

SMP Islamiyah saja, tetapi juga pelajaran umum lainnya semakin 

hari semakin menurun. Dikarenakan adanya beberapa faktor yang 

mempengaruhi anak seperti warnet, gadjet, game dan lingkungan. 

Sehingga membuat anak cenderung malas dan tidak tertarik untuk 

belajar. Untuk pelajaran Pendidikan Agama Islam itu  sendiri, 

terkadang cukup sulit untuk memfokuskan siswa belajar. Namun 

ketika guru  memberikan kisah-kisah teladan, cerita inspiratif dan 

game, peserta didik menjadi aktif dan bersemangat dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Dengan ini siswa menjadi aktif 

dalam dan bersemangat ketika pembelajaran berlangsung.”
17

  

Dari hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan 

bahwa dengan adanya elektronik seperti gadjet, laptop, game dan 

lain-lain, maka minat belajar peserta didik menurun. Oleh karena 

itu ketika kegiatan belajar berlangsung, guru menggunakan media 
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dan metode yang menarik dan kreatif, agar peserta didik mengikuti 

pelajaran dengan semangat dan menyenangkan. 

“Minat belajar anak SMP Islamiyah dalam pembelajaran 

PAI sudah bagus. Hal ini dilihat ketika pembelajaran berlangsung, 

siswa begitu antusias dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga 

terciptalah kelas yang kondusif. Diantaranya juga ada beberapa 

siswa yang aktif bertanya.”
18

  

Dari hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan 

bahwa minat belajar anak dalam mengikuti proses belajar, peserta 

didik begitu semangat dan aktif. Hal ini dikarenakan guru yang 

menggunakan metode dan media yang kreatif sesuai dengan 

pembelajaran tersebut. 

 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Guru Pendidikan Agama 

Islam dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik  

SMP Islamiyah Ciputat 

  Dalam meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik tentu 

terdapat faktor pendukung dan penghambatnya. Baik yang berasal 

dari dalam diri siswa itu sediri (internal) maupun berasal dari 

pengaruh luar (esternal). Namun seberapa besar dan banyaknya faktor 

penghambat guru dalam meningkatkan kecerdasan spiritual peserta 

didik, tentu ada solusi dan cara untuk mengatasi hal tersebut. Berikut 

hasil wawancara peneliti dengan beberapa guru Pendidikan Agama 

Islam mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik. 

a. Faktor pendukung 

“Adapun faktor pendukung dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual peserta didik yaitu adanya kerjasama yang 

baik antara guru PAI  dengan guru-guru lainnya dan adanya media 

yang mendukung berupa prokyektor yang dapat digunakan ketika 
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menampilkan video-video Islam, seperti kisah-kisah para Nabi 

dan cerita-cerita inspiratif lainnya. Dalam hal ini guru dapat 

memberikan manfaat dan hikmah dari apa yang telah siswa 

saksikan.”
19

 

Dari hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan 

bahwa faktor pendukung guru Pendidikan Agama Islam dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual yaitu dengan adanya proyektor 

yang dapat membantu guru menampilkan kisah-kisah para Nabi 

dan video Islami. Dalam hal ini guru telah mencerdaskan spiritual 

melalui kisah.   

“Faktor pendukungnya yaitu jadwal mata pelajaran 

keagamaan itu ada 6 jam, berupa PAI, BTQ dan Aswaja. Jadi ini 

sangat membantu dalam meningkatkan kecerdasan spiritual, 

sesuai dengan pembahasan masing-masing yang menyangkut 

keagamaan. Seperti halnya BTQ yang mengajarkan Al-Qur‟an 

baik itu berupa tahsin dan tajwid, Aswaja yang membahas tentang 

pokok-pokok ajaran Islam berupa shalat, haji, qada dan qadar, 

puasa, zikir, tahlil dan lainnya serta pelajaran PAI yang membahas 

kisah-kisah para Nabi, orang-orang terdahulu dan pembelajaran 

agama lainnya. Mengingat visi dan misi SMP Islamiyah juga 

supaya terbentuknya manusia yang unggul dalam Iman, Ilmu dan 

Amal, maka ini juga menjadi salah satu faktor pendukung untuk 

mencapai tujuan SMP Islamiyah.”
20

 

Dari hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan 

bahwa guru telah melaksanakan tugasnya sebagai mediator dan 

fasilitator yang menjadi sarana pendukung dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual peserta didik. Dengan adanya tambahan 

pelajaran BTQ dan Aswaja, maka itu bersifat melengkapi dan 

merupakan bagian integral agar tercapainya tujuan pembelajaran.  
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b. Faktor penghambat 

”Adapun faktor penghambatnya yaitu kurangnya sarana dan 

prasarana dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tambahan. 

Karena kurangnya kelas, maka SMP Islamiyah membagi kelas 

pagi dan kelas siang. Untuk kelas pagi ini terdiri dari kelas VIII 

dan kelas IX. Sedangkan kelas siang yaitu kelas VII. Selain itu 

juga ada faktor lainnya seperti pengaruh lingkungan, game-game 

online, gadjet dan kesadaran dari peserta didik itu sendiri”
21

 

Dari hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan 

bahwa di antara faktor pendukung, maka terdapat juga faktor 

penghambat guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual peserta didik yaitu adanya pengaruh game-

game online, gadget dan teman sebaya. 

”Untuk faktor penghambatnya yaitu keterbatasan ruang 

kelas dan mushollah. Karena di Yayasan Islamiyah ini memiliki 

jenjang pendidikan yang beragam mulai dari tingkat sekolah 

menengah pertama (SMP Islamiyah Ciputat) sampai pada 

perguruan tinggi (STIE Islamiyah Ciputat), maka mushollah yang 

digunakan untuk kegiatan juga bergantian. Faktor penghambat 

lainnya yaitu kurangnya kemampuan siswa dalam membaca Al-

Qur‟an karena kurangnya kebiasaan siswa dalam membaca Al-

Qur‟an  di rumah.”
22

 

Dari hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan 

bahwa faktor penghambat guru pendidikan Islam dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik yaitu kurangnya 

sarana dan prasarana seperti ruang kelas dan mushollah. Serta 

kurangnya kesadaran peserta didik itu sendiri dalam membaca Al-

Qur‟an. 

c. Solusi faktor penghambat 

“Untuk solusi faktor penghambat dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual yaitu komunikasi secara langsung kepada 

wali murid. Dalam hal ini guru mengajak wali murid untuk 

bekerja sama dalam memberikan motivasi, membiasakan shalat 
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lima waktu, membaca Al-Qur‟an dan memperbaiki akhlak peserta 

didik, serta memperhatikan dan mengawasi lingkungan sosial, 

teman sebaya, keluarga, dan masyarakat sekitar. Orang tua juga 

harus membatasi anak dalam memakai gadget agar anak bisa 

belajar dengan giat guna mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu 

juga guru memberikan motivasi dan dukungan kepada anak baik 

di dalam belajar maupun kegiatan keberagamaan lainnya.”
23

 

Dari hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan 

bahwa dalam menghadapi solusi penghambat, maka hal yang 

dilakukan guru tersebut yaitu dengan  mengadakan perbaikan dan 

inovasi. Oleh karena itu guru berkomunikasi langsung kepada 

wali murid untuk bekerja sama dalam membina dan membimbing 

serta memperhatikan anak kapan dan dimanapun mereka berada. 

“Dalam menghadapi persoalan ini, guru memberikan solusi 

kepada anak-anak yang belum bisa membaca Al-Qur‟an/Iqra‟  

untuk membiasakan belajar atau mengaji di rumah kepada 

siapapun yang mengerti dan bisa dalam hukum tajwid dan tahsin. 

Untuk SMP Islamiyah ini juga membuka tempat khusus bagi 

anak-anak yang ingin dan kurang dalam membaca Al-Qur‟an 

sebagai kegiatan tambahan untuk meningkatkan kecerdasan 

spiritual.”
24

 

Dari hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan 

bahwa sesuai dengan apa yang telah penulis amati di sekolah 

tersebut, untuk menyelesaikan faktor penghambat guru dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik dalam hal 

membaca Al-Qur‟an, maka guru membuka kegiatan-kegiatan 

membaca Al-Qur‟an seperti tutor teman sebaya dan kegiatan-

kegiatan lomba yang berkenaan dengan Al-Qur‟an untuk memicu 

semangat peserta didik. 
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D. Pembahasan  

1. Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik SMP 

Islamiyah Ciputat Kota Tangerang Selatan 

a. Kesadaran akan tugas dan tanggung jawab guru sebagai 

pendidik 

 Guru adalah seorang pendidik yang menerima dan 

memikul sebagian tanggung jawab pendidikan. Guru adalah 

orang yang membimbing, mengarahkan, dan membina anak 

didik menjadi manusia yang matang atau dewasa dalam sikap 

dan kepribadiannya, sehingga tergambarlah dalam tingkah 

lakunya nilai-nilai Agama Islam. guru dalam Islam adalah 

orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak 

didik dengan mengupayakan seluruh potensinya, baik potensi 

afektif, potensi kognitif, maupun potensi psikomotorik. Oleh 

karena itu tugas dan tanggung jawab guru sangat berperan 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual di SMP Islamiyah 

Ciputat Kota Tangerang Selatan. Dalam hal ini guru harus 

mengingat tugas dan perannya sebagai pendidik yaitu dalam 

memberikan motivasi, tauladan yang baik, membiasakan 

sholat berjamaah dan  mengajarkan Al-Qur‟an. 

b. Metode pembelajaran 

 Metode pembelajaran adalah suatu cara atau upaya 

yang dilakukan oleh para pendidik agar proses belajar 

mengajar pada siswa tercapai sesuai dengan tujuan. Metode 

pembelajaran ini sangat penting dilakukan agar proses belajar 

mengajar tersebut nampak menyenangkan dan tidak membuat 

para peserta didik jenuh dan bosan. Dengan metode yang tepat 
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yang diterapkan oleh guru Pendidikan Agama Islam dalam 

proses pembelajaran, peserta didik dapat mengembangkan 

potensi di dalam dirinya. Di antaranya peserta didik dapat 

merasakan kebersamaan/persaudaraan, peserta didik dapat 

bertutur kata yang sopan baik pada teman maupun kepada 

gurunya, peserta didik dapat menjalankan ibadah sholat 

zhuhur berjamaah dengan tertib dan benar, itu semua tidak 

lepas dari peran guru sebagai pendidik dalam mengembangkan 

keerdasan spiritual yang ada setiap diri individu siswa. Dalam 

hal ini guru Pendidikan Agama Islam menggunakan metode 

ceramah, metode diskusi, metode pembiasaan dan metode 

keteladanan.  

c. Media pembelajaran 

Media merupakat alat atau penghubung untuk membantu dan 

mempermudah dalam setiap langkah dan proses pembelajaran. 

Dan dengan adanya media juga akan membantu konsentrasi 

siswa dalam belajar. Untuk meningkatkan kecerdasan spiritual 

peserta didik di SMP Islamiyah Ciputat, maka guru 

menempatkan media sesuai dengan materi yang dibahas. Jika 

materi yang dibahas berkaitan dengan cerita Nabi atau orang-

orang terdahulu yang memberikan inspiratif bagi 

pendengarnya, maka guru menggunakan media berupa video 

dan gambar-gambar yang berkaitan dengan kisah tersebut.  

 

2. Kecerdasan Spiritual Peserta Didik SMP Islamiyah Ciputat 

Kota Tangerang Selatan 

 Kecerdasan spiritual membantu seseorang untuk 

menemukan makna hidup dan kebahagiaan. Karena itu 
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kecerdasan spiritual dianggap sebagai kecerdasan yang paling 

penting dalam kehidupan. Sebab kebahagiaan dan menemukan 

makna kehidupan merupakan tujuan utama setiap orang. 

Kecerdasan seseorang dapat ditunjukkan dalam tingkah 

lakunya sehari-hari. Dengan memiliki kecerdasan spiritual 

siswa dapat mengetahui mana yang baik dan buruk. Dan 

kecerdasan ini mengarahkan seseorang pada prilaku yang 

baik.  

 Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti 

lakukan, terdapat peningkatan kecerdasan spiritual dari 

motivasi yang guru PAI berikan kepada peserta didik. 

Peningkatan spiritual siswa di SMP Islamiyah Ciputat sebagai 

berikut: 

a. Adanya kesadaran berhijab untuk para siswi ketika di 

dalam sekolah maupun di luar sekolah   

b. Adanya perubahan sikap dari siswa yang sebelumnya 

nakal atau bisa dibilang tidak patuh terhadap tata tertib 

sekolah menjadi lebih disiplin dalam menaatinya. 

c. Timbulnya minat belajar Al-Qur‟an dari peserta didik 

 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Guru Pendidikan Agama 

Islam Dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Peserta 

Didik  SMP Islamiyah Ciputat Kota Tangerang Selatan 

 Dalam meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik 

tentu terdapat ragam faktor pendukung dan penghambat guru PAI 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual di SMP Islamiyah 

Ciputat Kota Tangerang Selatan, baik yang berasal dari siswa itu 

sendiri maupun dari sekolah tersebut. Adapun faktor 
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pendukungnya adalah adanya kerjasama yang baik antara guru 

PAI  dengan guru-guru lainnya, adanya media yang mendukung 

berupa prokyektor yang dapat digunakan ketika menampilkan 

video-video Islam, seperti kisah-kisah para Nabi dan cerita-cerita 

inspiratif lainnya. Dalam hal ini guru dapat memberikan manfaat 

dan hikmah dari apa yang telah siswa saksikan. Serta adanya 

penambahan mata pelajaran keagamaan itu ada 6 jam yaitu berupa 

PAI, BTQ dan Aswaja. 

Adapun faktor penghambatnya yaitu kurangnya sarana dan 

prasarana dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tambahan. 

Karena kurangnya kelas, maka SMP Islamiyah membagi kelas 

pagi dan kelas siang. Untuk kelas pagi ini terdiri dari kelas VIII 

dan kelas IX. Sedangkan kelas siang yaitu kelas VII. Selain itu 

juga ada faktor lainnya seperti pengaruh lingkungan, kurangnya 

motivasi dan pembiasaan orang tua, game-game online, gadjet, 

kurangnya kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur‟an karena 

siswa kurang terbiasa dalam membaca Al-Qur‟an  di rumah dan 

kurangnya kesadaran dari diri siswa itu sendiri.  

Setiap permasalahan pasti akan ada solusi yang ditawarkan 

sebagai pencegahan dan perbaikan. Untuk solusi faktor 

penghambat dalam meningkatkan kecerdasan spiritual yaitu 

komunikasi secara langsung kepada wali murid. Dalam hal ini 

guru mengajak wali murid untuk bekerja sama dalam memberikan 

motivasi, membiasakan shalat lima waktu, membaca Al-Qur‟an 

dan memperbaiki akhlak peserta didik, serta memperhatikan dan 

mengawasi lingkungan sosial, teman sebaya, keluarga, dan 

masyarakat sekitar. Orang tua juga harus membatasi anak dalam 

memakai gadget agar anak bisa belajar dengan giat guna mencapai 



85 
 

tujuan pembelajaran. Selain itu juga guru memberikan motivasi 

dan dukungan kepada anak baik di dalam belajar maupun kegiatan 

keberagamaan lainnya. Dan untuk menghadapi persoalan anak 

yang belum bisa membaca Al-Qur‟an atau Iqra‟, maka guru 

bekerja sama kepada wali murid  untuk membiasakan belajar atau 

mengaji di rumah kepada siapapun yang mengerti dan bisa dalam 

hukum tajwid dan tahsin. Untuk SMP Islamiyah ini juga 

membuka tempat khusus bagi anak-anak yang ingin dan kurang 

dalam membaca Al-Qur‟an sebagai kegiatan tambahan untuk 

meningkatkan kecerdasan spiritual”. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Peranan 

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Meningkatkan 

Kecerdasan Spiritual Peserta Didik Di SMP Islamiyah Ciputat Kota 

Tangerang Selatan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Peran guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual peserta didik sudah dilaksanakan dengan 

baik. Hal ini bisa dilihat dari peranan guru PAI dalam 

mencerdaskan spiritual peserta didik dengan memberikan 

motivasi, membimbing, mendidik dan memberikan keteladanan, 

memberikan hadiah dan hukuman, mengadakan kegitan tadabbur 

alam, membiasakan membaca doa dan surat-surat pendek ketika 

sebelum belajar maupun setelah belajar dan menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan. Serta peranan guru PAI dalam 

memberikan metode dan media kisah sebagai penunjang untuk 

membantu peserta didik dalam memahami pelajaran yang 

diajarkan agar dapat diterapkan dan diamalkan dengan baik pula.  

2. Adapun faktor pendukung guru Pendidikan Agama Islam dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual pada peserta didik sebagai 

berikut: 

a) Kerjasama yang baik antara guru Pendidikan Agama Islam 

dengan guru-guru lainnya  

b) Adanya pelajaran tambahan agama seperti BTQ dan Aswaja 

c) Sesuai visi dan misi SMP Islamiyah untuk membentuk  

manusia yang unggul dalam iman, ilmu dan amal 
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3. Adapun faktor penghambat guru Pendidikan Agama Islam dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual pada peserta didik sebagai 

berikut: 

a) Kurangnya sarana dan prasana ruang kelas dan mushollah 

b) Kurangnya kesadaran dalam diri peserta didik untuk 

membaca Al-Qur’an  

 

B. Saran 

 Setelah penulis mengemukakan kesimpulan di atas, maka 

penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai harapan dan 

tujuan yang akan dicapai sekaligus sebagai kelengkapan dalam 

penyusunan skripsi ini sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Sebaiknya pihak sekolah secara berkelanjutan meningkatkan 

pembinaan kualitas kinerja guru dan penguatan dalam memotivasi 

dan keteladanan kepada siswa agar tetap mempunyai kecerdasan 

spiritual dalam dirinya. Dan dalam mengatasi hambatan dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik, hendaknya perlu 

kerjasama yang baik dengan wakil kepala sekolah dan guru demi 

tercapainya tujuan yang lebih baik. 

2. Bagi Siswa 

Kepada siswa agar dapat memahami betapa pentingnya ilmu, 

iman dan amal dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan 

sekolah, masyarakat maupun keluarga. Serta harus membiasakan 

belajar dan membaca Al-Qur’an. Karena  begitu pentingnya 

kecerdasan spiritual untuk menumbuhkan potensi melalui 

peningkatan kesadaran terhadap agamanya. Sebab keberhasilan 

siswa dalam belajar tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan 
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intelegensi saja, melaikan di tentukan faktor lain seperti 

kecerdasan emosional dan spiritual. 
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Peringatan Hari Besar Islam       Zikir Pagi 

 



Kegiatan Belajar Mengajar dan Wawancara 

 

   

     

  



PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Mengamati keadaan lokasi SMP Islamiyah Ciputat Kota Tangerang 

Selatan 

2. Mengamati pelaksanaan kegiatan pembelajaran dikelas dan diluar 

kelas 

3. Mengamati tugas guru sebagai tenaga pendidik dan motivator 

4. Mengamati sarana dan prasarana 

 

PEDOMAN WAWANCARA (GURU) 

 

1. Siapa nama lengkap ibu? 

2. Sejak kapan bapak/ibu mulai mengajar di SMP Islamiyah Ciputat? 

3. Terkait dengan profesi Ibu sebagai guru Pendidikan Agama Islam yang 

dituntut tidak hanya menyampaikan materi tetapi juga memberikan 

dorongan/motivasi di dalam maupun diluar pembelajaran, bagaimana cara 

bapak/ibu untuk memotivasi siswa agar peserta didik mampu 

meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan juga dapat mengaplikasikannya sehari-hari? 

4. Bagaimana pendapat bapak/ibu minat belajar PAI dan aplikasi/praktek 

ibadah peserta didik SMP Islamiyah Ciputat? 

5. Bagaimana dengan kecerdasan spiritual siswa di SMP Islamiyah Ciputat? 

6. Dalam kegiatan pembelajaran, apa saja yang bapak/ibu persiapkan 

sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam? 

7. Media dan metode apa yang bapak gunakan dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam? 

8. Bagaimana peran guru PAI dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

peserta didik? 



9. Apa saja upaya yang telah dilakukan guru PAI dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual peserta didik? 

10. Apa saja kegiatan yang telah dilaksanakan guru PAI dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual peserta didik? 

11. Berapa kali dalam setahun tadabbur alam di SMP Islamiyah? Dan dimana 

tempat rihlah yang dipilih SMP Islamiyah? 

12. Apa tujuan dan dampak diadakannya tadabbur alam? 

13. Bagaimana jika ada peserta didik yang melanggar kegiatan? 

14. Apakah peserta didik tepat waktu dan disiplin dalam melaksanakan 

kegiatan, terutama kegiatan yang berkenaan dengan spiritual? 

15. Apa saja faktor pendukung dan penghambat guru PAI dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik? 

16. Apa saja solusi yang harus dilakukan guru PAI dalam mengatasi faktor 

penghambat tersebut dalam meningkatkan kecerdasan spiritual peserta 

didik? 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

1. Sejarah singkat SMP Islamiyah Ciputat  

2. Visi dan Misi SMP Islamiyah Ciputat 

3. Status bangunan dan akreditasi sekolah 

4. Sarana prasarana SMP Islamiyah Ciputat 

5. Denah lokasi SMP Islamiyah Ciputat 

6. Jumlah seluruh siswa 

7. Jumlah guru dan karyawan 

1. Ibu Nurwahdah 

2. Dimulai sejak tahun 2000 

3.  



4. Minat belajar anak secara umum, bukan hanya di sekolah SMP 

Islamiyah saja, tetapi juga pelajaran umum lainnya semakin hari 

semakin menurun. Dikarenakan adanya beberapa faktor yang 

mempengaruhi anak seperti warnet, gadjet, game dan lingkungan. 

Sehingga membuat anak cenderung malas dan tidak tertarik untuk 

belajar. Untuk pelajaran Pendidikan Agama Islam itu  sendiri, 

terkadang cukup sulit untuk memfokuskan siswa belajar. Namun 

ketika guru  memberikan kisah-kisah teladan, cerita inspiratif dan 

game, peserta didik menjadi aktif dan bersemangat dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Dengan ini siswa menjadi aktif 

dalam dan bersemangat ketika pembelajaran berlangsung. 

5. Kecerdasan spiritual peserta didik di SMp Islamiyah sudah cukup baik, hal 

ini bisa dilihat dari kedisiplinan anak-anak dalam mengikuti kegiatan 

keberagamaan seperti shalat berjamaah, tadarus Al-Qur’an, shalat dhuha, dan 

kegiatan lomba-lomba Islami lainnya seperti marawis. Walaupun terkadang 

ketika shalat berjamaah ada saja anak yang ketahuan makan di kantin, namun 

dengan bimbingan-bimbingan dan motivasi guru, seiring berjalannya waktu 

anak-anak yang malas menjadi rajin. 

6. Sebagai guru tentu ketika memasuki kelas harus ada persiapan-persiapan 

agar proses belajar mengajar menjadi lebih baik. Dalam hal ini guru harus 

mempersiapkan metode mengajar, media pembelajaran, RPP, dan terkadang 

saya mempersiapkan game-game menarik terkait dengan pembelajaran 

tersebut. Agar suasana pembelajaran lebih semangat dan terarah. 

7. Cara belajar anak-anak bervariasi. Ada yang penuh dengan semangat, ada 

yang ngantuk dan ada juga yang suka melamun. Oleh karena itu selain 

dengan metode yang sesuai, maka guru PAI juga harus tepat dalam 

menggunakan media. Karena keberhasilan guru dalam mengajar  bisa dilihat 

dari guru dalam mengelola kelas dan hasil dari pencapaian belajar siswa. 



Adapun media yang digunakan dalam pembelajaran PAI yaitu buku PAI, 

buku penunjang yang berkaitan dengan PAI, Al-Qur’an, proyektor, audio 

recording dan sebagainya. Dan untuk metode sendiri, saya menggunakan 

metode ceramah, metode diskusi, metode pembiasaan dan metode 

keteladanan.  

8. Peran guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual peserta didik yaitu sangat penting. Karena dengan adanya 

kecerdasan spiritual hidup akan lebih terarah. Oleh karena itu anak tidak 

hanya dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman saja. Akan tetapi harus 

menyeimbangkan dengan keagamaan. Dan dengan ini guru harus memainkan 

perannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik 

yaitu dengan beberapa aspek diantara kesadaran guru dalam memberikan 

motivasi, kesadaran guru dalam memberikan bimbingan, kesadaran guru 

dalam memberikan tauladan yang baik dan kesadaran guru dalam 

memberikan nasehat. 

9.  

10. Kegiatan-kegiatan ibadah spiritual yang ada di SMP Islamiyah ini yaitu, 

adanya kegiatan tadarusan sebelum memulai pelajaran dan ketika hari jum’at, 

siswa membaca surat Yasin dan doa-doa. Untuk guru PAI itu sendiri 

biasanya sebelum mulai belajar, siswa membaca Juz ‘Amma beserta artinya. 

Dan ada juga kegiatan tadabbur alam yang dilaksanakan dalam setahun 

sekali. Banyak nilai-nilai spiritual ketika anak mengikuti kegiatan tadabbur 

alam, yaitu pembiasaan shalat berjamaah, wawasan terkait tempat yang 

dikunjungi, dan adanya kultum setelah shalat shubuh.  

11. Tadabbur alam di SMP Islamiyah diadakan setahun sekali. Dan tempat 

yang dipilih adalah tempat-tempat bersejarah yang mempunyai nilai-nilai 

keagamaan dan sejarah.  



12. Tujuannya yaitu untuk menambah pengetahuan, wawasan, keimanan 

akan penciptaan Allah dan menambah nilai-nilai keagamaan. Karena ketika 

diperjalanan pun mereka diajarkan cara-cara menjama’ dan menqashar shalat. 

13. ketika ada peserta didik yang melanggar dalam kegiatan, misalnya tidak 

mengerjakan tugas PAI, maka kita akan memberikan hukuman yang 

mendidik seperti menambah hapalan ayat-ayat Al-Qur’an yang berkenaan 

dengan pelajaran PAI tersebut.  

14. Untuk kedisiplinan anak-anak di SMP Islamiyah sudah cukup baik. 

Anak-anak sudah rajin ke mushollah untuk shalat dhuha, shalat zuhur dan 

shalat ashar berjamaah. Dan ketika pelajaran  PAI, jarang sekali terlihat anak 

yang malas ataupun keluar masuk kelas. Dan lebih bagusnya lagi kesadaran 

berhijab untuk siswi perempuan, tidak hanya ketika di dalam sekolah, namun 

ketika di luar sekolah mereka tetap menggunakan hijab 

15. Faktor pendukungnya yaitu jadwal mata pelajaran keagamaan itu ada 6 

jam, berupa PAI, BTQ dan Aswaja. Jadi ini sangat membantu dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual, sesuai dengan pembahasan masing-

masing yang menyangkut keagamaan. Seperti halnya BTQ yang mengajarkan 

Al-Qur’an baik itu berupa tahsin dan tajwid, Aswaja yang membahas tentang 

pokok-pokok ajaran Islam berupa shalat, haji, qada dan qadar, puasa, zikir, 

tahlil dan lainnya serta pelajaran PAI yang membahas kisah-kisah para Nabi, 

orang-orang terdahulu dan pembelajaran agama lainnya. Mengingat visi dan 

misi SMP Islamiyah juga supaya terbentuknya manusia yang unggul dalam 

Iman, Ilmu dan Amal, maka ini juga menjadi salah satu faktor pendukung 

untuk mencapai tujuan SMP Islamiyah. 

 Adapun faktor penghambatnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana 

dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tambahan. Karena kurangnya kelas, 

maka SMP Islamiyah membagi kelas pagi dan kelas siang. Untuk kelas pagi 

ini terdiri dari kelas VIII dan kelas IX. Sedangkan kelas siang yaitu kelas VII. 



Selain itu juga ada faktor lainnya seperti pengaruh lingkungan, kurangnya 

motivasi dan pembiasaan orang tua, game-game online, gadjet dan kesadaran 

dari peserta didik itu sendiri. 

16. Untuk solusi faktor penghambat dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual yaitu komunikasi secara langsung kepada wali murid. Dalam 

hal ini guru mengajak wali murid untuk bekerja sama dalam 

memberikan motivasi, membiasakan shalat lima waktu, membaca Al-

Qur’an dan memperbaiki akhlak peserta didik, serta memperhatikan 

dan mengawasi lingkungan sosial, teman sebaya, keluarga, dan 

masyarakat sekitar. Orang tua juga harus membatasi anak dalam 

memakai gadget agar anak bisa belajar dengan giat guna mencapai 

tujuan pembelajaran. Selain itu juga guru memberikan motivasi dan 

dukungan kepada anak baik di dalam belajar maupun kegiatan 

keberagamaan lainnya 

 

 

 

 



Hari/Tanggal : 31 Juli 2018 

Jam  : 09.50 

Tempat : SMP Islamiyah Ciputat 

Yang diwawancara : Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

 

1. Siapa nama lengkap ibu? 

Jawaban: Hj. Nurwahdah 

2. Sejak kapan ibu mulai mengajar di SMP Islamiyah Ciputat? 

Jawaban: Saya mulai mengajar di SMP Islamiyah sejak tahun 2000 an. 

3. Bagaimana pendapat ibu mengenai minat belajar anak terhadap 

mata pelajaran PAI dan aplikasi/praktek ibadah peserta didik SMP 

Islamiyah Ciputat? 

Jawaban: Minat belajar anak secara umum, bukan hanya di sekolah SMP 

Islamiyah saja, tetapi juga pelajaran umum lainnya semakin hari semakin 

menurun. Dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi anak 

seperti warnet, gadjet, game dan lingkungan. Sehingga membuat anak 

cenderung malas dan tidak tertarik untuk belajar. Untuk pelajaran 

Pendidikan Agama Islam itu sendiri, terkadang cukup sulit untuk 

memfokuskan siswa belajar. Namun ketika guru  memberikan kisah-kisah 

teladan, cerita inspiratif dan game, peserta didik menjadi aktif dan 

bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan ini siswa 

menjadi aktif dan bersemangat ketika pembelajaran berlangsung. Untuk 

praktek ibadah anak SMP Islamiyah ini sudah cukup baik. Hal ini dapat 

dilihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang diikuti oleh anak-anak 

seperti zikir pagi di hari jumat, shalat dhuha, shalat zuhur berjamaah, 

tadarus Al-Qur’an dan membaca juz amma sebelum memulai pelajaran. 

Walaupun terkadang ketika shalat zuhur berjamaah, ada sebagian anak 

yang terkadang tidak mengikuti kegiatan shalat berjamaah karena makan 



di kantin, namun seiring berjalannya waktu, dengan adanya motivasi, 

nasehat dan bimbingan yang diberikan, anak-anak yang terkadang 

mempunyai banyak alasan menjadi rajin dan mentaati aturan. 

4. Dalam kegiatan pembelajaran, apa saja yang ibu persiapkan 

sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam? 

Jawaban: Sebagai guru tentu ketika memasuki kelas harus ada persiapan-

persiapan agar proses belajar mengajar menjadi lebih baik. Dalam hal ini 

guru harus mempersiapkan metode mengajar, media pembelajaran, RPP, 

dan terkadang saya mempersiapkan game-game menarik terkait dengan 

pembelajaran tersebut. Agar suasana pembelajaran lebih semangat dan 

terarah. 

5. Media dan metode apa yang ibu gunakan dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam? 

Jawaban: Cara belajar anak-anak bervariasi. Ada yang penuh dengan 

semangat, ada yang ngantuk dan ada juga yang suka melamun. Oleh 

karena itu selain dengan metode yang sesuai, maka guru PAI juga harus 

tepat dalam menggunakan media. Karena keberhasilan guru dalam 

mengajar  bisa dilihat dari guru dalam mengelola kelas dan hasil dari 

pencapaian belajar siswa itu sendiri. Adapun media yang digunakan 

dalam pembelajaran PAI yaitu buku PAI, buku penunjang yang berkaitan 

dengan PAI, Al-Qur’an, proyektor, audio recording dan sebagainya. Dan 

untuk metode sendiri, saya menggunakan metode ceramah, metode 

diskusi, metode pembiasaan dan metode keteladanan.  

6. Menurut ibu bagaimana peranan guru PAI itu sendiri dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik? 

Jawaban: Peran guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual peserta didik yaitu sangat penting. Karena dengan 



adanya kecerdasan spiritual hidup anak akan lebih terarah. Oleh karena 

itu anak tidak hanya dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman saja. 

Akan tetapi harus menyeimbangkan dengan keagamaan. Dan dengan ini 

guru harus memainkan perannya untuk melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab sebagai pendidik yaitu dengan beberapa aspek diantara 

kesadaran guru dalam memberikan motivasi, kesadaran guru dalam 

memberikan bimbingan, kesadaran guru dalam memberikan tauladan 

yang baik dan kesadaran guru dalam memberikan nasehat. 

7. Apa saja kegiatan yang telah dilaksanakan guru PAI dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik? 

Jawaban: Kegiatan-kegiatan ibadah spiritual yang ada di SMP Islamiyah 

ini yaitu, adanya kegiatan tadarusan sebelum memulai pelajaran dan 

ketika hari jum’at, siswa membaca surah Yasin dan doa-doa serta 

tadabbur alam. Untuk guru PAI itu sendiri biasanya sebelum mulai 

belajar, siswa membaca juz amma beserta artinya.  

8. Berapa kali dalam setahun tadabbur alam di SMP Islamiyah? Dan 

dimana tempat rihlah yang dipilih SMP Islamiyah? 

Jawaban: Tadabbur alam di SMP Islamiyah diadakan setahun sekali. Dan 

tempat yang dipilih adalah tempat-tempat bersejarah yang mempunyai 

nilai-nilai keagamaan dan sejarah. 

9. Apa tujuan dan dampak diadakannya tadabbur alam? 

Jawaban: Tujuannya yaitu untuk menambah pengetahuan, wawasan, 

keimanan akan penciptaan Allah dan menambah nilai-nilai keagamaan. 

Karena ketika diperjalanan pun mereka diajarkan cara-cara menjama’ dan 

menqashar shalat. Adapun dampak atau nilai baiknya yaitu anak-anak 

mendapat pengetahuan dan wawasan terkait tempat yang dikunjungi. 

 



10. Menurut ibu bagaimana kedisiplinan anak SMP Islamiyah, terutama 

kegiatan yang berkenaan dengan spiritual? 

Jawaban: Untuk kedisiplinan anak-anak di SMP Islamiyah sudah cukup 

baik. Anak-anak sudah rajin ke mushollah untuk shalat dhuha, shalat 

zuhur dan shalat ashar berjamaah. Dan ketika pelajaran  PAI, jarang 

sekali terlihat anak yang malas ataupun keluar masuk kelas. Dan lebih 

bagusnya lagi kesadaran berhijab untuk siswi perempuan, tidak hanya 

ketika di dalam sekolah, namun ketika di luar sekolah mereka tetap 

menggunakan hijab 

11. Apa saja faktor pendukung dan penghambat guru PAI dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik? 

Jawaban: Faktor pendukungnya yaitu jadwal mata pelajaran keagamaan 

itu ada 6 jam, berupa PAI, BTQ dan Aswaja. Jadi ini sangat membantu 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual, sesuai dengan pembahasan 

masing-masing yang menyangkut keagamaan. Seperti halnya BTQ yang 

mengajarkan Al-Qur’an baik itu berupa tahsin dan tajwid, Aswaja yang 

membahas tentang pokok-pokok ajaran Islam berupa shalat, haji, qada 

dan qadar, puasa, zikir, tahlil dan lainnya serta pelajaran PAI yang 

membahas kisah-kisah para Nabi, orang-orang terdahulu dan 

pembelajaran agama lainnya. Mengingat visi dan misi SMP Islamiyah 

juga supaya terbentuknya manusia yang unggul dalam Iman, Ilmu dan 

Amal, maka ini juga menjadi salah satu faktor pendukung untuk 

mencapai tujuan SMP Islamiyah. Adapun faktor penghambatnya yaitu 

kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan 

tambahan. Karena kurangnya kelas, maka SMP Islamiyah membagi 

kelas pagi dan kelas siang. Untuk kelas pagi ini terdiri dari kelas VIII 

dan kelas IX. Sedangkan kelas siang yaitu kelas VII. Selain itu juga ada 

faktor lainnya seperti pengaruh lingkungan, kurangnya motivasi dan 



pembiasaan orang tua, game-game online, gadjet dan kesadaran dari 

peserta didik itu sendiri. 

12. Apa saja solusi yang harus dilakukan guru PAI dalam mengatasi 

faktor penghambat tersebut dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual peserta didik? 

Jawaban: Untuk solusi faktor penghambat dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual yaitu komunikasi secara langsung kepada wali 

murid. Dalam hal ini guru mengajak wali murid untuk bekerja sama 

dalam memberikan motivasi, membiasakan shalat lima waktu, membaca 

Al-Qur’an dan memperbaiki akhlak peserta didik, serta memperhatikan 

dan mengawasi lingkungan sosial, teman sebaya, keluarga, dan 

masyarakat sekitar. Orang tua juga harus membatasi anak dalam memakai 

gadget agar anak bisa belajar dengan giat guna mencapai tujuan 

pembelajaran. Selain itu juga guru memberikan motivasi dan dukungan 

kepada anak baik di dalam belajar maupun kegiatan keberagamaan 

lainnya. 

 

          

       Jakarta, 31 Juli 2018 

Guru Pendidikan Agama Islam   Pewawancara 

SMP Islamiyah Ciputat 

 

 

 

 

Ibu Hj. Nurwahdah    Sri Devi Rosalina 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Hari/Tanggal : 31 Juli 2018 

Jam  : 09.00 

Tempat : SMP Islamiyah Ciputat 

Yang diwawancara : Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

 

1. Siapa nama lengkap bapak? 

Jawaban: Drs. Muhammad Amim 

2. Sejak kapan bapak mulai mengajar di SMP Islamiyah Ciputat? 

Jawaban: Saya mulai mengajar di SMP Islamiyah sejak tahun 1997 

3. Bagaimana pendapat bapak mengenai minat belajar anak terhadap 

mata pelajaran PAI dan aplikasi/praktek ibadah peserta didik SMP 

Islamiyah Ciputat? 

Jawaban: Minat belajar anak SMP Islamiyah dalam pembelajaran PAI 

sudah bagus. Hal ini dilihat ketika pembelajaran berlangsung, siswa 

begitu antusias dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga terciptalah 

kelas yang kondusif. Diantaranya juga ada beberapa siswa yang aktif 

bertanya. Dan untuk praktek ibadah anak SMP Islamiyah itu sendiri 

sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari anak-anak yang ikut serta 

dan aktif dalam mengikuti kegiatan keagamaan. Namun ada juga 

beberapa anak yang tidak bersemangat ketika tadarus Al-Qur’an. Hal ini 

dikarenakan kurangnya kesadaran, pembiasaan dan motivasi yang ada 

dalam diri siswa di rumah, serta lingkungan masyarakat yang kurang 

dalam hal keagamaan. 

4. Dalam kegiatan pembelajaran, apa saja yang bapak persiapkan 

sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam? 



Jawaban: Agar tujuan dalam pembelajaran terwujud dengan baik, maka 

dalam hal ini saya mempersiapkan RPP, metode pembelajaran dan media 

pembelajaran. 

5. Media dan metode apa yang bapak gunakan dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam? 

Jawaban: Media sangat berpengaruh terhadap peserta didik. Baik media 

yang bersifat benda seperti buku tulis, buku LKS, buku cetak PAI, Al-

Qur’an, proyektor dan sebagainya. Adapun media yang bersifat bukan 

benda seperti keteladanan, perintah, larangan, ganjaran dan hukuman. 

Sebagai contoh, ketika peserta didik tidak mengerjakan tugas, maka guru 

memberikan hukuman berupa menghapal surat-surat yang berkaitan 

dengan pelajaran PAI. Jadi hukuman yang diberikan juga melatih peserta 

didik untuk bertanggung jawab. Untuk metode sendiri ketika belajar 

PAI, saya biasa menggunakan metode ceramah, metode diskusi, metode 

keteladanan dan metode pembiasaan. Namun itu semua harus 

disesuaikan dengan kebutuhan yang diajarkan. 

6. Menurut bapak bagaimana peranan guru PAI itu sendiri dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik? 

Jawaban: Peranan guru PAI dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

peserta didik yaitu sangat penting. Dalam hal ini guru harus 

membimbing, memotivasi, memberikan pengetahuan dan mengajarkan 

hal-hal yang bernilai keagamaan. Agar peserta didik tidak hanya cerdas 

dalam intelektual saja, namun dapat menyeimbangkan dengan ibadah.  

7. Apa saja kegiatan yang telah dilaksanakan guru PAI dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik? 

Jawaban: Untuk meningkatkan kecerdasan spiritual, maka diadakanlah 

kegiatan-kegiatan ibadah spiritual sebagai penunjang dan penguat agar 

siswa menjadi muslim yang baik. Kegiatan ini seperti adanya tadarus Al-



Qur’an setiap pagi atau jam pertama sebelum pembelajaran berlangsung. 

Dan untuk guru yang berkaitan dengan keagamaan seperti PAI, BTQ, dan 

Aswaja, biasanya ketika memulai pelajaran harus membaca Al-Qur’an, 

doa, dzikir dan shalawat. Adapun kegiatan lainnya juga seperti shalat 

zuhur berjamaah bagi kelas pagi dan shalat ashar berjamaah bagi kelas 

siang, shalat dhuha, dan tadabbur alam. 

8. Berapa kali dalam setahun tadabbur alam di SMP Islamiyah? Dan 

dimana tempat rihlah yang dipilih SMP Islamiyah? 

Jawaban: Tadabbur alam di SMP Islamiyah diadakan setahun sekali. 

Tempat yang dituju pastinya adalah tempat yang mempunyai nilai-nilai 

bersejarah dan dapat menambah kecerdasan anak.  

9. Apa tujuan dan dampak diadakannya tadabbur alam? 

Jawaban: Tentunya tadabbur alam ini  memiliki nilai-nilai spiritual dan 

pelajaran-pelajaran lainnya. Dengan tadabbur alam, secara tidak langsung 

anak memiliki pengetahuan dan wawasan terkait sejarah keagamaan, 

dapat belajar menjama’ shalat dan menqashar shalat. 

10. Menurut bapak bagaimana kedisiplinan anak SMP Islamiyah, 

terutama kegiatan yang berkenaan dengan spiritual? 

Jawaban: Untuk kedisiplinannya sudah baik. Karena ketika saya 

mengajar pun anak-anak juga aktif. Dan dalam kegiatan keagamaan juga 

mereka hadir semua. Walaupun terkadang diantaranya ada yang telat, 

tetapi mereka tetap melaksanakan dengan baik dan tuntas. 

11. Apa saja faktor pendukung dan penghambat guru PAI dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik? 

Jawaban: Adapun faktor pendukung dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual peserta didik yaitu adanya kerjasama yang baik antara guru PAI  

dengan guru-guru lainnya dan adanya media yang mendukung berupa 

prokyektor yang dapat digunakan ketika menampilkan video-video Islam, 



seperti kisah-kisah para Nabi dan cerita-cerita inspiratif lainnya. Dalam 

hal ini guru dapat memberikan manfaat dan hikmah dari apa yang telah 

siswa saksikan. Untuk faktor penghambatnya yaitu keterbatasan ruang 

kelas dan mushollah. Karena di Yayasan Islamiyah ini memiliki jenjang 

pendidikan yang beragam mulai dari tingkat sekolah menengah pertama 

(SMP Islamiyah Ciputat) sampai pada perguruan tinggi (STIE Islamiyah 

Ciputat), maka mushollah yang digunakan untuk kegiatan juga 

bergantian. Faktor penghambat lainnya yaitu kurangnya kemampuan 

siswa dalam membaca Al-Qur’an karena kurangnya kebiasaan siswa 

dalam membaca Al-Qur’an  di rumah. 

12. Apa saja solusi yang harus dilakukan guru PAI dalam mengatasi 

faktor penghambat tersebut dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual peserta didik? 

Jawaban: Dalam menghadapi persoalan ini, guru memberikan solusi 

kepada anak-anak yang belum bisa membaca Al-Qur’an atau Iqra’  untuk 

membiasakan belajar atau mengaji di rumah kepada siapapun yang 

mengerti dan bisa dalam hukum tajwid dan tahsin. Untuk SMP Islamiyah 

ini juga membuka tempat khusus bagi anak-anak yang ingin dan kurang 

dalam membaca Al-Qur’an sebagai kegiatan tambahan untuk 

meningkatkan kecerdasan spiritual. 
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Guru Pendidikan Agama Islam  

SMP Islamiyah Ciputat    pewawancara 

 

 

 

 

Drs. Muhammad Amim    Sri Devi Rosalina 


