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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, yang tidak akan 

memberatkan. Namun, bukan berarti penganutnya dapat menggampangkan urusan 

agama dengan alasan yang dibuat-buat sendiri. Dalam buku Kesepaduan Iman dan 

Amal Shalih” ini, Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka menegaskan 

bahwa pertanda kosongnya jiwa serta binasanya hati, yaitu ketika seorang muslim 

sekedar mengaku beriman tapi ia enggan dan lalai mengerjakan amal salih secara 

berkelanjutan. Dalam karyanya ini, Buya hamka menjelaskan tetang bagaimana 

seharusnya menempatkan porsi iman dan amal salih secara tepat sesuai tuntutan 

syariat. “Bukti kita percaya kepada-Nya tentu kita ikuti perintah-Nya. Kita 

mengikuti perintah-Nya adalah karena kita percaya,” (Buya Hamka, 2016: 2)  

Pendidikan merupakan upaya dalam meningkatkan potensi jasmani dan 

rohani agar sumber daya manusia lebih berkualitas, dalam hal intelegensi, moral 

maupun spiritual. Sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang sistem 

pendidikan Nasional pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang 

menyatakan bahwa:  

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, ilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (UU 

SISDIKNAS, No. 03, 1989)  
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Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan dengan sengaja dan 

sistematis untuk memotivasi, membina, membantu, serta membimbing seseorang 

mengembangkan segala potensinya sehingga ia mencapai kualitas diri yang lebih 

baik. Inti dari pendidikan adalah usaha pendewasaan manusia seutuhnya (lahir  

dan batin), baik oleh orang lain maupun oleh dirinya sendiri, dalam arti tuntutan 

yang menuntut agar anak didik memiliki kemerdekaan berpikir, merasa, 

berbicara, dan bertindak serta percaya diri dengan penuh rasa tanggung jawab 

dalam setiap tindakan dan perilaku kehidupannya sehari-hari. Menurut 

Abdurrahman Al-Bani, pendidikan mempunyai empat unsur, yaitu 1) menjaga 

dan memelihara fitrah anak menjelang dewasa atau baligh, 2) mengembangkan 

seluruh potensi dan kesiapan yang beragam, 3) mengarahkan seluruh potensi dan 

fitrah menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya dan 4) 

proses ini dilaksanakan secara bertahap.  (Achmadi, 2009: 14). 

Manusia yang senang dalam mencari ilmu maka dia akan ditinggikan 

derajatnya oleh Allah swt, Sesuai dengan FirmanNya QS. Al-Mujadilah ayat 11 :      

                                    

                                     

      

Terjemahan: 

 

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis ", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan  apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Mujadilah 

[58] : 11). (Kementrian Agama RI, 2009).  
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Berbagai upaya dilakukan oleh sekolah sebagai lembaga pendidikan agar 

dalam proses mendidik mencakup kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional 

dan kecerdasan spiritual dengan kegiatan aplikatif yang bisa dilakukan oleh 

peserta didik selain kegiatan belajar mengajar di kelas. Salah satu upaya yang 

dilakukan oleh sekolah dalam mengembangkan kecerdasan spiritual siswa yang 

sifatnya langsung aplikatif dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan 

spiritual siswa yakni mengadakan kegiatan kegiatan keagamaan yang 

dilaksanakan di lingkungan sekolah. Kegiatan keagamaan tentu masih 

membutuhkan bimbingan guru, dimana guru menuntun, memberikan contoh, 

bahkan mengantarkan anak didiknya ke arah pada kedewasaan yang muslim. 

Sebagaimana hasil observasi awal, kegiatan keagamaan yang diterapkan di MAN 

1 Konsel yaitu kegiatan sholat dhuha secara berjama’ah, sholat zuhur berjama’ah, 

membaca Al-Qur’an, dan peringatan hari besar Islam seperti isra mi’raj dan 

peringatan maulid Nabi Muhammad SAW.   

Pentingnya kegiatan keagamaan yang diterapkan di MAN 1 Konawe 

Selatan merupakan langkah untuk membentuk generasi muda yang memiliki 

karakteristik keagamaan yang kuat. Ini merupakan langkah MAN 1 Konsel untuk 

lebih mengkokohkan Visi, Misi dan Tujuan penyelenggaraan pendidikan di 

madrasah tersebut. Diharapkan melalui penyelenggaraan kegiatan keagamaan bagi 

para peserta didik akan memiliki bekal yang kuat dalam menguasai dan 

mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam. Kegiatan kegamaan bertujuan agar 

menghasilkan generasi yang berkualitas dan berakhlak baik. Karena yang 

dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupan bukan hanya pendidikan umum 

tetapi juga pendidikan agama. Pendidikan agama mengatur cara hidup manusia 
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untuk menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, sehingga dapat 

hidup dengan baik. 

Berkaitan dengan kecerdasan spiritual, Islam merupakan agama yang 

pandangan tauhidnya sangat prihatin kepada kecerdasan ini. Sebab, menurut 

pandangan tauhid Islam manifestasi dari keseluruhan kecerdasan itu tidak akan 

bermkna jika tidak berbasiskan kecerdasan spiritualitas. Kecerdasan spiritual 

merupakan kesadaran dalam diri seseorang yang membuat orang menemukan dan 

mengembangkan bakat  bawaan, intuisi, otoriras batin, kemampuan membedakan  

yang salah dan benar serta kebijaksanaan (Fidelis dan Satiadarma,  2003: 42),  

kecerdasan spiritual juga mempunyai arti kecerdasan jiwa yang menyatukan diri, 

menyadari potensi diri, memotivasi diri dengan keyakinan pada diri sendiri dan 

kepada TuhanYang Maha Esa (Zohar dan Marshal, 2007: 187).  

Kecerdasan spiritual perlu dikembangkan dan ditingkatkan pada diri 

peserta didik (siswa). Kecerdasan spiritual terdiri dari dua kata yaitu kecerdasan 

dan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah potensi biopsychological untuk 

memproses informasi yang dapat diaktifkan dalam peratura budaya untuk 

memecah masalah atau meciptakan produk yang bernilai dalam suatu budaya 

(kuswana, 2011:170). Sedangkan spiritual menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia “(segala sesuatu) yang berhubungan atau bersifat kejiwaan, rohani atau 

batin”. Sedangkan batin adalah sesuatu yang terdapat dalam hati; sesuatu yang 

menyangkut jiwa (perasaan hati dan sebagainya; Ia meceritakan apa yang ada 

dalam batinnya, ata u segala sesuatu yang (gaib); tidak kelihatan. (Nasution, 

2009:10). (Buzan, 2003:1) menyatakan Spiritual berasal dari kata spirit berasal 

dari bahasa Latin Spirtus, yang berati napas. Dalam dunia modern kita merujuk 
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pada energi hidup dan ke sesuatu dalam diri kita yang “bukan fisik,” termasuk 

emosi dan karakter. jadi berdasarkan arti dari dua kata tersebut kecerdasan 

spiritual dapat diartikan sebagai kemampuan memproses informasi dari otak 

dalam diri seseorang untuk menghadapi dan memecahkan masalah yang 

berhubungan dengan nilai, batin, dan kejiwaan yang dapat membentuk sikap 

manusia.    

Kecerdasan Spiritual yang diterapkan di MAN 1 Konsel  adalah 

kecerdasan spiritual dalam keagamaan yang tentunya agama Islam. Kewajiban 

mengembangkan kecerdasan spiritual di atas adalah dalam rangka membentuk 

manusia-manusia tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan oleh Allah yaitu 

jalur keimanan. Setiap manusia telah dianjurkan untuk mengamalkan amal  

makruf nahi mungkar yaitu mendekati kebaikan dan menjauhi keburukan. Dalam 

ranah ini dapat diartikan bahwa setiap manusia membutuhkan nilai spiritual. Jika 

manusia terlepas dari penciptanya, maka hati dan pikirannya tidak tenang.   

Permasalahan akan timbul dengan sendirinya terkait dengan nilai spiritual. 

Hal ini disebabkan karena manusia lebih bersifat sosial dan manusia lebih banyak 

mengedepankan kecerdasan intelektual dari pada kecerdasan spiritual. Dengan 

manusia tidak terlalu mengedepankan kecerdasan spiritual maka banyak contoh 

negatif dari itu banyak siswa yang tidak menghormati gurunya, bersikap dan 

berkata seenaknya karena mereka kurang meningkatkan kecerdasan spiritualnya. 

Maka dari itu pentingnya meningkatkan kecerdasan spiritual adalah untuk 

menciptakan generasi yang tidak hanya pandai intelektual dan sosialnya saja tapi 

juga spiritualnya agar menciptakan generasi yang baik. 
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Berdasarkan pengamatan penulis saat praktek Pengalaman Lapangan 

Persekolahan (PLP II) di MAN 1 Konsel, penulis melihat bahwa sekolah tersebut 

menerapkan kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan yaitu sholah dhuha, 

tadarrus al-Qur’an, sholat zuhur berjamaa’ah dll. Karena penulis merasa 

penasaran dengan hal itu, maka penulis melakukan wawancara awal dengan Ibu 

Uswatun Hasanah (selaku guru Fiqh di MAN 1 Konsel) pada tannggal 24 Agustus 

2020 bahwa:  

Kegiatan keagamaan di MAN 1 Konsel sudah sejak lama dilaksanakan. 

Untuk kelas XI dan XII kami sudah tidak terlalu sibuk mengarahkan karena 

mereka sudah tahu dan faham kewajiban mereka, sedangkan kelas X karena 

masih baru jadi masih selalu diawasi setiap saat. Tapi alhamdulillah 

sekarang mereka sudah mulai terbiasa karena melihat kakak-kakak kelas 

mereka. Dengan adanya kegiatan ini tentunya tidak hanya menambah 

pengetahuan intelektual mereka akan tetapi spiritual juga mereka baik. 

Terbiasa melakukan hal-hal baik dengan sendirinya atau tanpa paksaan dari 

orang lain. 

 

Inilah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh lembaaga pendidikan 

Islam (MAN 1 Konsel) dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa adalah 

dengan cara menerapkan kegiatan keagamaan semaksimal mungkin bagi peserta 

didik (siswa). Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang 

“Penerapan Kegiatan Keagamaan dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual 

Siswa Di MAN 1 Konsel”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini difokuskan pada 

Penerapan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa 

di MAN 1 Konsel. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka 

peneliti menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:  

1.3.1 Bagaimanakah gambaran keadaan kegiatan keagamaan di MAN 1 

Konsel 

1.3.2 Bagaimana penerapan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual siswa di MAN 1 konsel? 

1.3.3 Apa saja kendala yang dihadapi sekolah dalam menerapkan 

kegiatan keagamaan di MAN 1 Konsel? Dan bagaimana 

solusinya? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:  

1.4.1 Untuk mengetahui gambaran keadaan kegiatan keagamaan di 

MAN 1 Konsel 

1.4.2 Untuk mengetahui penerapan kegiatan keagamaan dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual siswa di MAN 1 Konsel 

1.4.3 Untuk mengatahui kendala yang dihadapi sekolah dalam 

menerapkan kegiatan keagamaan di MAN 1 Konsel solusinya 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1.5.1 Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan 

ilmu pendidikan dan dapat memperkaya wawasan dan khasanah keilmuan 
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khususnya tentang bagaimana implementasi kegiatan keagamaan dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual siswa di MAN 1 Konsel 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Bagi peneliti 

Untuk memperkaya pengetahuan dan pemahaman dari 

obyek yang diteliti guna penyempurnaan dan bekal di masa 

mendatang serta untuk menambah pengalaman dan wawasan 

dalam bidang penelitian pendidikan. 

1.5.2.2 Bagi sekolah 

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

guru/pendidik tentang bagaimana cara meningkatkan 

kecerdasan anak didik, khususnya dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual siswa agar dapat meningkatkan mutu 

pendidikan agama Islam di MAN 1 Konsel 

1.5.2.3 Bagi siswa 

Untuk menambabah ilmu pengetahuan dalam 

melaksanakan setiap kegiatan keagamaan, sehingga akan 

timbul perasaan mantap dan istiqamah ketika melaksanakan 

setiap kegiatan keagamaan. 

1.6 Definisi Operasional 

1.6.1 Penerapan  

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan 

adalah hal, cara atau hasil (Badudu & Zain, 1996: 1487). Adapun 

menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, 
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memasangkan (Ali, 1995: 1044). Berdasarkan pengertian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan suatu tindakan yang 

dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud 

untuk mencapai tujuan yang dirumuskan. 

1.6.2 Kegiatan keagamaan   

Kegiatan keagamaan adalah segala perbuatan, perkataan, lahir 

batin seseorang atau individu yang didasarkan pada nilai-nilai atau 

norma-norma yang berpangkal pada ajaran-ajaran agama, yang telah 

menjadi kebiasaan hidup sehari-hari. Dalam konteks penelitian ini, 

yang dimaksudkan sebagai kegiatan keagamaan adalah kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ajaran agama Islam yang 

dilaksanakan di sekolah. Kegiatan ini meliputi kegiatan sholat dhuha 

berjama’ah, membaca Al-Qur’an, sholat zuhur berjama’ah dan 

peringatahn hari besar Islam seperti isra mi’raj dan maulid Nabi 

Muhammad SAW.  

1.6.3 Kecerdasan spiritual 

Menurut Ary 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 (hanif), dan memiliki pola 

pemikiran tauhidi (integralistik) serta berprinsip “hanya karena 

Allah”. Jadi, Kecerdasan spiritual adalah kemampuan potensi setiap 

mausia yang menjadikan ia dapat menentukan makna , nilai moral 

terhadap sesama makhluk hidup dan keutuhan diri. 
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Kecerdasan spiritual merupakan potensi yang harus dimiliki 

anak, karena pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan anak kelak di 

masa depan. Kecerdasan spiritual sangat erat kaitannya dengan 

kesadaran spiritual dalam diri individu. Orang yang mempunyai 

kesadaran yang tinggi berarti ia akan mengenal dengan baik siapa 

dirinya. Orang yang demikian akan lebih mudah mengendalikan diri 

dalam berbagai situasi dan keadaan, termasuk dalam mengendalikan 

emosi. Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yang baik akan 

enggan bila keputusan atau langkah-langkah yang diambilnya bisa 

menyebabkan kerugian yang tidak perlu. 

 


