
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Kegiatan Keagamaan 

2.1.1 Pengertian dan Maksud Kegiatan Keagamaan 

Dilihat dari aspek sosiologi, kegiatan dapat diartikan dengan dorongan 

atau hal-hal yang dilakukan oleh manusia (Soekanto, 2000: 9). Kegiatan-

kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di sekolah, nantinya dapat 

menimbulkan rasa ketertarikan siswa yang aktif di dalamnya. (Darajat, 2003: 

64).   

Sedangkan Kata keagamaan merupakan istilah yang mengalami 

imbuhan dari kata dasar “agama” yang mendapat awalan “ke” dan “an” yang 

menunjukkan kata sifat yaitu bersifat keagamaan dengan pengertian sebagai 

berikut:  

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata agama berarti 

suatu sistem, prinsip kepercayaan terhadap Tuhan dengan 

ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian 

dengan kepercayaan itu.  

 Agama adalah undang-undang illahi yang didatangkan Allah 

untuk menjadi pedoman hidup dalam pedoman hidup dalam  

kehidupan di alam dunia untuk mencapai kebahagiaan akhirat 

(Muhaimin, 1989: 139).  
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Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa agama adalah 

peraturan Tuhan yang diberikan kepada manusia, untuk mencapai 

kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak. Hal ini diperkuat dengan Qur‟an 

surat Ar-Rum ayat 30: 

                                        

                       

Terjemahan:    

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; 

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut 

fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang 

lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (QS. Ar-Rum [30] 

: 30). (Kementrian Agama RI, 2009). 

 

Dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan 

keagamaan merupakan serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan 

seksama yang nantinya akan mendatangkan hasil dan pengaruh. Kegiatan itu 

berupa perkataan, perbuatan lahir batin seseorang atau individu yang 

didasarkan pada nilai-nilai atau norma-norma yang berpangkal pada ajaran-

ajaran agama, yang telah menjadi kebiasaan sehari-hari dalam sekolah 

maupun luar sekolah dengan tujuan mendatangkan hasil dan pengaruh yang 

baik bagi kehidupannya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 

2.1.2 Macam-macam Bentuk Kegiatan Keagamaan 

Kegiatan keagamaan adalah sarana untuk pembinaan keimanan dan 

ketaqwaan terhadap Tuhan yang maha esa dan diharapkan dapat 

meningkatkan kecerdasan spiritual siswa. Kecerdasan spiritual yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah kecerdasan spiritual keagamaan siswa. 
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Ada berbagai macam bentuk kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sekolah, 

yakni sebagai berikut:  

2.1.2.1 Shalat Dhuha 

a. Pengertian sholat dhuha 

Kata shalat dalam pengertian bahasa Arab ialah do‟a memohon 

kebajikan dan pujian. Secara hakikat, shalat mengandung pengertian 

berharap hati (jiwa) kepada Allah SWT.dan mendatangkan takut 

kepada-Nya, serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa keagungan, 

kebesaran- Nya dan kesempurnaan kekuasaan-Nya. (Sabiq Sayyidi, 

1993, hal. 39) 

Shalat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan 

tertentu, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan membaca 

salam. Lebih lanjut secara dimensi fiqh, shalat adalah beberapa ucapan 

dan beberapa perbuatan (gerakan tubuh) yang dimulai dengan takbir, 

disudahi dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah 

SWT menurut syarat-syarat yang ditentukan. 

Sedangkan dhuha adalah nama waktu, yakni waktu selepas 

waktu Shubuh dan sebelum waktu Dzuhur. Istilah dhuha dapat 

ditemukan pada beberapa tempat dalam Al Qur‟an, kurang lebih pada 

tujuh tempat. Di satu tempat (QS.Thoha: 59), (QS. Al-A‟raf: 98), dan 

(QS. An-Nazi‟at: 46), kata dhuha diartikan sebagai “pagi hari” atau 

sebagai “panas sinar matahari”. Di tempat lainnya (QS.Thaha: 119), 

istilah dhuha juga bisa mencakup kedua makna itu sehingga diartikan  

“sinar matahari di pagi hari” (QS. As-Syam: 1). Pada tempat lain (QS. 
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An-Nadzi‟yat: 29), kata dhuha diartikan sebagai siang yang terang, 

namun makna dhuha ini barangkali tidak merujuk pada keadaan 

terangnya siang di tengah hari yaitu dzuhur. Barangkali, dalam 

pengertian inilah kata dhuha diartikan sebagai saat matahari naik 

sepenggalan (QS. Adh-Dhuha: 1). Oleh karena itu, kata dhuha dipahami 

sebagian ulama, berdasarkan surat Adh-Dhuha dan Asy-Syam, sebagai  

cahaya matahari secara umum, atau khususnya kehangatan cahaya 

matahari. 

Dari definisi di atas, sholat dhuha adalah shalat sunah yang 

dikerjakan pada waktu pagi hari, di waktu matahari sedang naik. 

Sekurang-kurangnya shalat ini dua rakaat, boleh empat rakaat, delapan 

rakaat dan dua belas rakaat (M.Imran, 2006, hal.36).  Adapun definisi 

yang lain, shalat dhuha adalah shalat sunnat yang dilakukan seorang 

muslim ketika waktu dhuha. Waktu dhuha adalah waktu ketika 

matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya (kira-kira 

pukul tujuh pagi) hingga waktu dzuhur. Jumlah raka‟at shalat dhuha 

bisa dengan 2,4,8 atau 12 raka‟at. Dan dilakukan dalam satuan 2 

raka‟at sekali salam. Jadi dapat disimpulkan, bahwa shalat dhuha 

adalah shalat sunah yang dilakukan dengan jumlah rakaat minimal 2 

rakaat dan maksimal 12 rakaat pada waktu dhuha, ketika matahari 

mulai naik sepenggalah (agak miring) sampai menjelang masuk waktu 

Dzuhur, dan waktu yang paling utama adalah ketika mulai panas atau 

hangat.    
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b. Hukum sholat dhuha 

Berkaitan persoalan status hukum mengenai shalat dhuha, Al 

Qur‟an sendiri sebenarnya tidak mengemukakan secara eksplisit 

perintah atau anjuran yang tegas atau jelas berkenaan dengan 

pelaksanaan shalat tersebut. Ada beberapa kata dhuha yang bisa kita 

temukan dalam Al-Qur‟an, tetapi kata-kata itu tampaknya tidak 

berkaitan dengan penetapan hukum shalat dhuha. Oleh karena itu, 

secara eksplisit kita tidak dapat menemukan dasar hukum yang tegas 

dan jelas dalam Al Qur‟an berkenaan dengan shalat dhuha tersebut. 

Namun, hal itu tidak mengurangi arti penting dalam sahalat dhuha. 

Karena penjelasan yang tegas tentang anjuran pengamalan shalat 

dhuha ini dapat kita temukan dalam beberapa hadits. Berdasarkan 

hadits-hadits itulah kita dapat memberi pertimbangan status dasar 

hukum shalat Dhuha. Secara umum, status hukum shalat dhuha, 

berdasarkan banyak hadits yang berkaitan, adalah sunah. 

Beberapa hadits berikut dapat dijadikan sandaran status hukum 

shalat Dhuha. Kesunahan shalat Dhuha berdasarkan hadits yang 

diriwayatkan oleh Abu Harairah, sebagai berikut:  

ٍْ أََد  َٔ سهََّى بِزالَِد نَ  ِّ ْٛ ْٙ َصهَّٗ هللاُ َعهَ ْٛبِ ْٙ َحبِ َصا َِ ْٔ ُُّْ لَاَل : أ َٙ هللاُ َع َْٚشةَ َسِض َُْش  ْٙ ٍْ اَب َع

ٍَّ َيا َعشْ  ُٓ ٌْ الَ ارَاُو َحخَّٗ َع َبأ َٔ َحٗ  َصالَِة انضُّ َٔ ٍش  ْٓ ٍْ ُكّمِ َش َٛاِو رضالَرَِت اََّٚاٍو ِي خذ بِِص

ْسهى ( ًُ حَِش)سٔاِ انبخاس٘ ان ْٔ  أَ

Artinya:  

“Dari Abu Hurairah, ia berkata “Kekasihku Rasulullah Saw. 

mewasiatkan kepadaku tiga hal, yaitu puasa tiga hari, dua rakaat 

shalat Dhuha, dan shalat Witir sebelum tidur.” HR. Bukhari 

Muslim (Ringkasan Shahih Muslim, 2004)   
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Dalam hadits lain yang diriwayatkan Siti Aisyah r.a:  

ٍْ َعاِءَشت   َحٗ   َع َٔ َسهََّى َُٚصهِّٗ انضُّ  ِّ ْٛ ْٕ ُل هللاِ صهَّٗ هللاُ َعهَ ٌَ َسُس ُْٚذ َيا َش لَانَْج َكا أّس َبع ا َِٔٚز

 ءهللاُ )سٔاِ انًسهى (

Artinya:  

 

“Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah shalat dhuha empat rakaat 

dan menambahnya menurut kehendak Allah”. HR. Muslim 

(Ringkasan Shaih Muslim, 2004)   

 

Hadits-hadits mengenai shalat dhuha yang dikemukakan di atas 

tidak sekedar menunjukkan status hukum shalat dhuha sebagai amalan 

sunah, melainkan juga mengabarkan bagaimana para sahabat 

menunjukkan kecintaan mereka terhadap amalan yang dilakukan 

Rasulullah SAW. Shalat dhuha itu adalah ibadah yang disunahkan. 

Karena itu, barang siapa yang menginginkan pahalanya, sebaiknya 

mengerjakannya dan kalau tidak, tidak ada halangan pula 

meninggalkannya.    

Status hukum shalat dhuha memang hanya sebagai amalan 

sunah. Namun, hal itu hendaknya tidak dimengerti bahwa ia hanya 

amalan sunah yang tidak wajib dilaksanakan, melainkan ia adalah 

amalan shalat sunah yang kedudukannya mendekati kedudukan 

amalan shalat wajib. Shalat dhuha adalah sunah mu‟akkad (sangat 

dianjurkan). Dengan kata lain, shalat dhuha adalah shalat sunah 

istimewa sehingga kita dianjurkan untuk tidak melalaikannya 

sebagaimana kita diwajibkan untuk tidak melalaikan  pelaksanaan 

shalat-shalat wajib. 
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c. Manfaat shalat dhuha 

Mengerjakan salat dhuha dan menekuninya adalah merupakan 

salah satu perbuatan agung, mulia, dan utama. Oleh karena itulah, 

shalat sunah dhuha sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. 

Menjabarkan beberapa keutamaan- keutamaan yang terkandung dalam 

shalat Dhuha adalah sebagai berikut:   

c.1 Shalat dhuha memiliki nilai seperti nilai amalan sedekah yang 

diperlukan oleh 360 persendian tubuh dan orang yang 

melaksanakannya akan memperoleh ganjaran pahala sebanyak 

jumlah persendian itu. Rasulullah Saw. Bersabda: 

 ٌَ ٌِ ِسخُّٕ ََْسا ا َصَذلَت  فِٗ اإِل َٓ ُْ ٍْ ُكِمّ َيْفِصٍم ِي ٌْ َٚخََصذََّق َع ِّ أَ ْٛ ائَِت َيْفِصٍم فََعهَ ًِ ُ راَلَر َٔ .»

ِ لَاَل  َٚا َسُسَٕل َّللاَّ ٍِ انَِّزٖ ُِٚطُٛك رَِنَك  ًَ ُء » لَانُٕا فَ ْٗ ْٔ انشَّ ا أ َٓ ْسِجِذ حَْذفُُِ ًَ  فِٗ اْن
َُُّخاَعتُ ان

ٌْ نَْى حَ  ٍِ انطَِّشِٚك َفِإ ِّ َع ٛ ُُّْ )سٔاِ أحًذ أبٕدؤد (حَُُِحّ َحٗ حُْجِزُئ َع  ْمِذْس َفَشْكعَخَا انضُّ

Artinya: 

“Pada setiap tubuh manusia diciptakan 360 persendian dan 

seharusnya orang yang bersangkutan (pemilik sendi) 

bersedekah untuk setiap sendinya”. Lalu para sahabat 

bertanya: “Ya Rasulullah Saw, siapa yang sanggup 

melaksanakannya?” Rasulullah Saw manjawab: 

“Membersihkan kotoran yang ada di masjid atau 

menyingkirkan sesuatu (yang dapat mencelakakan orang) 

dari jalan raya. Apabila ia tidak mampu, shalat Dhuha dua 

rakaat dapat menggantikannya”. HR. Ahmad dan Abu Daud  

(Fiqh Sunnah Jilid 1, 2018) 

c.2 Shalat dhuha seseorang di awal hari menjanjikan tercukupinya  

kebutuhan orang tersebut di akhir hari. Dalam sebuah hadits 

qudsi, Rasulullah Saw. bersabda:   

اِس أَْكِفَك آِخَشُِ  َٓ ِل انَُّ َّٔ ٍْ أَ ٍْ أَْسبَعِ َسَكَعاٍث ِي ٍَ آَدَو الَ حَْعِجْز َع َٚا اْب َجمَّ  َٔ ُ َعزَّ   لَاَل َّللاَّ
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Artinya: 

Allah Ta‟ala berfirman: Wahai anak Adam, janganlah sekali-

kali engkau malas melakukan shalat empat rakaat pada pagi 

hari (shalat Dhuha) karena akan kucukupkan kebutuhan 

hingga sore hari”. HR. Abu Daud (Fiqh Sunnah Jilid 1, 2018)  

c.3 Shalat dhuha bisa membuat orang yang melaksanakannya (atas 

izin Allah SWT) meraih keuntungan (ghanimah) dengan cepat. 

Dalam hal ini Rasulullah Saw. bersabda:   

َسهََّى َسِشَّٚت     َٔ  ِّ ْٛ ٍِ اْنعَاِصٗ َلاَل بَعََذ َسُسٕ ُل هللاِ َصهَّٗ هللاُ َعهَ شٔ ْب ًْ ٍِ َع ٍْ َعْبِذهللا ْب َع

ُسْشَعِت  َٔ ْى  ِٓ خِ ًَ ْٛ َكزَْشِة َغُِ َٔ ُْْى  ّد انَُّا ُس بِمُْشِب َيْغَزا  ْجعَتَ فَخََحذَّ أَْسَشُعٕاانشَّ َٔ ٕا ًُ فَغَُِ

 ِٓ ٖ َسْجعَخِ ْى َيْغز  ُٓ ُْ َسهََّى أاَلَ أَُدنَُكْى َعهَىٗ أَْلَشَب ِي َٔ  ِّ ْٛ ْى فََماَل َسُسُٕل هللاِ َصهَّٗ هللاُ َعَه

َٕ أَْلَشُب  ُٓ َحٗ فَ ْسِجِذ ِنُسْبَحِت انضُّ ًَ أ رُىَّ َغَذاأِنَٗ اْن ضَّ َٕ ٍْ حَ َشَك َسْجعَت ؟ َي ْٔ أَ َٔ ت   ًَ ْٛ أَْكزََشَغُِ َٔ

 ًَ ْٛ أَْكزَُش َغُِ َٔ  ٖ ْٔ َشُك َسْجعَت  )سٔا ِ أحًذ (َيْغز  أَ َٔ  ت  

Artinya:  

Abdullah bin Amr bin Ash berkata, “Rasulullah Saw. berkata, 

Perolehlah keuntungan (ghanimah) dan cepatlah kembali! 

Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan 

(tempat) perang dan banyaknya ghanimah (keuntungan) yang 

akan mereka peroleh secara cepatnya kembali (dari 

peperangan). Lalu berkata, Maukah kalian aku tunjukkan 

kepada tujuan paling dekat dari mereka (musuh yang akan 

diperangi), paling banyak ghanimah (keuntungan)nya dan 

cepat kembali? Mereka menjawab. Ya!, Rasul berkata lagi, 

“Barang siapa yang berwudlu kemudian masuk ke dalam 

masjid untuk shalat Dhuha, dialah yang paling dekat 

tujuannya (tempat perangnya), lebih banyak ghanimahnya, 

dan lebih cepat kembalinya” HR. Ahmad (Fiqh Sunnah Jilid 

1, 2018) 
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2.1.2.2 Shalat Berjama’ah 

a. Pengertian shalat 

Secara etimologi shalat berarti do‟a, sebagaimana difirmankan 

Allah SWT: 

                                      

              

Terjemahan: 

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah 

untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 

ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi 

Maha mengetahui”. (QS. At-Taubah [9] :103). (Kementrian 

Agama RI, 2009). 

Menurut Baihaqi, shalat adalah satu bentuk ibadah yang 

dimanifestasikan dalam melaksanakn perbuatan-perbuatan dan 

ucapan-ucapan tertentu serta dengan syarat-syarat tertentu pula yang 

dimulai dengan takbir (Allahu Akbar) dan diakhiri dengan salam 

(Assalamualaikum wa rahmatullah). Dengan demikian shalat adalah 

ibadah yang meliputi ucapan dan perbuatan sesuai dengan syarat 

tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.  

b. Pengertian shalat berjama‟ah 

Kata “berjamaah” dalam kamus besar Bahasa Indonesia 

mempunyai arti “bersam-sama”. Asal kata berjamaah adalah dari 

“jamaah” diambil dari bahasa Arab yang artinya  “ kelompok” atau 

“kumpulan”.  Jama‟ah secara etimologi: dari kata al-jam‟u yaitu 
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mengikat sesuatu yang tercerai-berai dan menyatukan sesuatu dengan 

mendekatkan antara ujung yang satu dengan ujung yang lain. Jama‟ah 

adalah sekelompok manusia yang disatukan oleh persamaan tujuan, 

juga digunakan untuk selain manusia. Mereka berkata: kumpulan 

pepohonan dan kumpulan tanaman. Dengan begitu arti ini digunakan 

untuk jumlah segala sesuatu dan kuantitasnya. 

Jama‟ah secara terminologi syar‟i: para ahli fiqih menyatakan 

bahwa jama‟ah dinisbatkan pada sekumpulan manusia. Menurut al-

Kasani sebagaimana yang dikutip oleh Shalih bin Ghanim as-Sadlan, 

berkata: “jama‟ah diambil dari arti kumpulan dan batasan minimal 

dari suatu perkumpulan adalah dua orang yaitu seorang imam dan 

seorang makmum”. 

Maka shalat berjama‟ah menurut bahasa artinya shalat 

bersama-sama. Menurut istilah syara‟, shalat berjama‟ah merupakan 

shalat yang dikerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan 

hubungan yang dihasilkan antara shalatnya imam dan makmum. 

c. Hukum shalat berjama’ah 

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum shalat 

berjamaah. Hukum shalat berjamaah menurut sebagian ulama adalah 

fardhu „ain, sebagian fardhu kifayah, dan yang lain berpendapat 

sunnah muakkad (sunnah yang dikuatkan). Penjelasan hukum-

hukumnya sebagi berikut: 
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c.1 Fardhu kifayah 

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Al-Fath sebagaimana 

yang dikutip oleh Shalih bin Ghanim as- Sadlan: yang nampak dari 

nash Asy-Syafii bahwasannya ini adalah fardhu kifayah dan didukung 

oleh jumhur salaf dari sahabat-sahabatnya juga mayoritas Hanafiyah 

dan Malikiyah. 

Imam An-Nawawi berkata sebagaimana yang dikutip oleh 

Shalih bin Ghanim As-Sadlan, shalat berjamaah adalah fardhu ain 

pada waktu jum‟at, sedangkan di waktu-waktu shalat lainnya banyak 

pendapat, yang paling benar adalah fardhu kifayah. 

c.2 Fardhu „ain 

Menurut pengikut madzhab Hanbali, inilah pendapat yang 

dipilih menurut pendapat pengikut madzhab Hanafi, bahwa jama‟ah 

itu hukumnya wajib, maka orang yang mengingkarinya berdosa, jika 

ditinggalkan tanpa adanya udzur, akan dihukum ta‟zir dan dia harus 

mengulangi syahadatnya kembali. 

c.3 Sunnah muakkadah  

Ini adalah madzhab Hanafiah dan Malikiah. Berkata Asy- 

Syaukani sebagaimana yang dikutip oleh Shalih bin Ghanim As-

Sadlan: perkataan yang paling jitu dan mendekati kebenaran 

bahwasannya shalat berjama‟ah hukumnya sunnah muakkadah. Hanya 

orang yang terhalang dari kebaikan dan celaka saja yang 

melalaikannya. Adapun pernyataan bahwa fardhu „ain atau fardhu 

kifayah atau menjadi syarat sahnya shalat maka tidak benar. 
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d. Hikmah shalat berjama’ah 

Menurut Baihaqi dalam bukunya Fiqh Ibadah, jika shalat 

berjama‟ah dilaksanakan dengan baik dan konsisten, maka akan 

terbina disiplin sebagai berikut: 

d.1 Disiplin kebersihan 

Shalat membuat insan pengamalnya menjadi bersih dan 

tetap di dalam kebersihan, baik badan dan pakaian maupun tempat 

dan lingkungan. Hal itu akan membuatnya menjadi sehat, apalagi 

setelah dilengkapi dengan gerakan- gerakan shalat yang sempurna. 

d.2 Disiplin waktu 

Shalat membuat insan menjadi terbiasa dengan mengingat 

dan menjaga waktu shalat. Setiap kali mendengar komando, yaitu 

adzan untuk shalat, ia akan dengan segera mematuhi komando itu. 

Hal ini akan secara berangsur membina disiplin waktu di dalam 

dirinya yang akan terealisasi dalam segala perbuatan dan 

perilakunya. 

d.3 Disiplin kerja 

Shalat membuat pengamalnya menjadi tertib dan tekun 

dalam mendirikan shalatnya. Sebab, di dalam pengamalan shalat, 

setiap orang harus taat kepada aturan kerja shalat yang telah 

ditetapkan. Pada waktu shalat berjamaah, komandonya adalah 

imam yang harus dipatuhi. Ketertiban dan kepatuhan itu akan 

membuat manusia sangat disiplin dalam melaksanakan segala 

tugas dan pekerjaannya. 
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d.4 Disiplin berfikir 

Shalat akan membimbing pengamal yang berilmu, kearah 

kemampuan berkonsentrasi dalam munajah dengan Tuhan melalui 

pembinaan kekhusuan yang sungguh- sungguh dan konsisten. 

Semakin khusyu‟ seseorang dalam pengamalan shalatnya akan 

semakin mampu ia berkonsentrasi dalam memikirkan upaya dan 

teknik pemecahan masalah-masalah yang dihadapkan kepadanya. 

Kekuatan berkonsentrasi itulah yang akan termanifestasi dalam 

disiplin berfikir dan mendisiplinkan daya fikiran. 

d.5 Disiplin mental 

Shalat akan membimbing kea rah menemukan ketenangan 

batin, ketentraman psikologis dan keteguhan mental. Dengan 

mental yang teguh itu, tidak akan mudah tergoda oleh 

gemerlapnya materi duniawi. Karena mentalnya yang berbobot 

iman dan taqwa serta termanifestasikan melalui shalatnya, cukup 

mampu membentenginya. 

2.1.2.3 Membaca al-Qur’an 

Al-Qur‟an merupakan sumber hukum Islam pertama dan 

utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang 

perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Menurut 

keyakinan umat Islam, yang dibenarkan oleh penelitian ilmiah 

terakhir, Al-Qur‟an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) 

Allah, Tuhan yang maha Esa, asli seperti yang yang disampaikan oleh 

malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya sedikit 
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demi sedikit selama 22 tahum 2 bulan 22 hari mula-mula di Makkah 

kemudian di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi 

umat manusia dalam hidup dan kehidupanya mencapai kesejahteraan 

di dunia ini dan kebahagiaan di dunia kelak. 

Manna‟ al-Qaththan menyatakan bahwa al-Qur‟an adalah 

firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan 

dinilai Ibadah bagi yang membacanya. Sementara Al-Amidi 

mendifinisikan Al-Qur‟an sebagai kalam Allah, mengandung 

mu‟jizat, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dalam 

bahasa arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara 

mutawatir, membacanya merupakan ibadah, terdapat dalam 

mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-

Nas. 

Mempelajari Al-Qur‟an merupakan keharusan bagi umat 

Islam. Dalam proses belajar, tentunya ada tingkatan-tingkatan, mulai 

dari yang paling dasar yakni mengenal dan mengeja huruf sampai 

tahap lancar membacanya. Jika sudah mampu melafalkan bacaan Al-

Qur‟an dengan fasih dan lancar, barulah ketahap selanjutnya yakni 

diajarkan mengenai arti dan maksud yang terkandung di dalam tiap-

tiap ayat Al-Qur‟an, serta menghimbau untuk mengamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Ada beberapa manfaat membaca Al-Qur‟an 

diantaranya sebagai berikut:  

2.1.2.3.1 Membaca Al-Qur‟an diibaratkan komunikasi dengan Allah. 

2.1.2.3.2 Al-Qur‟an dapat mendorong manusia untuk tunduk dan 
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khusuk pada sang kholik 

2.1.2.3.3 Al-Qur‟an mendorong fitrah manusia untuk menyadari 

bahwa realitas alam ini butuh satu kekuatan yang mengatur 

penjaga keseimbangan yang kaitannya erat dengan sang 

pencipta dan berujung  pada hubungan antara sang makhluk 

dan sang kholiq. 

2.1.2.3.4 Ayat Al-Qur‟an juga sangat berperan penting dalam 

membangun karakter akhlak. 

2.1.2.3.5 Melalui pendidikan Al-Qur‟an, setiap manusia mampu 

belajar memahami hidup dan berfikir tentang yang halal dan 

yang haram. 

2.1.2.4 Peringatan Hari Besar Islam  

Peringatan Hari Besar Islam ini meliputi kegiatan-kegiatan 

Peringatan Idul Adha, Peringatan Idul Fitri, Peringatan Maulid Nabi 

Muhammad saw, Peringatan 1 Muharrom, Buka Puasa Ramadhan 

Bersama, dan Halal bi Halal. Kegiatan-kegitan tersebut memiliki 

banyak  manfaat yang salah satumya adalah mempererat tali 

silaturrahmi antar sesama muslim. Kegiatan-kegiatan tersebut 

merupakan macam-macam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di 

sekolah dengan dibimbing oleh guru dan pihak sekolah lainnya. 
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2.1.3 Tujuan Kegiatan Keagamaan 

Tujuan kegiatan keagamaan yang hendak dicapai adalah sebagai 

berikut : 

2.1.3.1  Meningkatkan intensitas dakwah islamiyah kepada siswa dalam 

rangka membangun siswa sebagai generasi muda yang religius, 

sebagai implementasi Islam adalah rahmatal lil „alamin  

2.1.3.2 Membangun kesadaran siswa bahwa kegiatan keagamaan akan 

memotivasi sikap beragama yang baik dan kontinyu   

2.1.3.3 Membangun pribadi siswa yang terbiasa dalam melaksanakan 

ibadah   

2.1.3.4 Menciptakan generasi dengan tingkat kecerdasan spiritual (SQ) 

yang baik, sehingga akan melahirkan generasi yang menunjang 

tinggi etika, moral, dan nilai-nilai religius   

2.1.3.5 Meningkatkan kemampuan siswa, beraspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik   

2.1.3.6 Pengembangan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan 

pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif   

2.1.3.7 Dapat mengetahui, mengenang serta membedakan hubungan satu 

pelajaran dengan pelajaran lainnya.   

2.1.3.8 Mempersiapkan peserta didik sebagai muslim yang mampu 

mensyiarkan agama Islam   

Gairah Islamiah dari peserta didik harus ditumbuhkan, untuk itu 

diperlukan upaya alternatif supaya mereka bersemangat untuk mengamalkann 

ajaran agamanya. Kegiatan keagamaan diharapkan mampu memberikan 
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kontribusi terhadap religiusitas seseorang. 

2.2 Tinjauan Kecerdasan Spiritual 

2.2.1 Pengertian kecerdasan spiritual 

Spiritual berasal dari kata spirit berasal dari bahasa Latin Spirtus, yang 

berati napas. Dalam dunia modern kita merujuk pada energi hidup dan 

sesuatu dalam diri kita yang “bukan fisik”, termasuk emosi dan karakter 

(Buzan, 2003:1) 

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 hatinya.(Nasution, 2009:10). 

Kecerdasan spiritual terdiri dari dua kata yaitu kecerdasan dan 

spiritual. Kecerdasan spiritual adalah potensi biopsychological untuk 

memproses informasi yang dapat diaktifkan dalam peraturan budaya untuk 

memecah masalah atau meciptakan produk yang bernilai dalam suatu budaya 

(kuswana, 2011:170).  

Kecerdasan Spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi persoalan 

makna, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam 

koteks makna yang lebih luas dan kaya. Kecedasan untuk menilai bahwa 

tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan 

yang lain (Ginajar, 2001: 14).   

Menurut (Satiadarma dan Fidelis 2003: 42), Kecerdasan spiritual 

(Spiritual Quotient) yang disebut sebagai  puncak keceradasan (The Ultimate 
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Intelligence). Istilah spiritual disini dipakai dalam arti “the aminating or vital 

principle” (penggerak atau prisip hidup pada orgaisme fisik. Artiya prinsip 

hidup yang meggerakkan hal yang material menjadi hidup. Dalam diri 

manusia, kata Theodore Rotzack ada ruang spiritual yang jika tidak diisi 

degan hal-hal yang lebih  tinggi, maka ruang itu secara otomatis akan terisi 

oleh hal-hal yang lebih rendah, yang dalam diri setiap manusia. Dalam 

konteks ini kiranya Spiritual Quotient (SQ) hendak membawa “ruang 

spiritual” dalam diri kita itu menjadi cerdas.   

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

spiritual (spiritual quotient) merupakan kesadaran dalam diri kita yang 

membuat kita menemukan dan mengembangkan bakat bakat bawaan, ituisi, 

otoriras batin, kemampuan membedakan yang salah dan benar serta 

kebijaksanaan. Kecerdasan spiritual terdiri dari dua kata yaitu kecerdasan dan 

spiritual.   

Fokus kecerdasan spiritual dalam penelitian ini adalah kecerdasan 

spiritual dalam keagamaan yang tentunya agama Islam. Kewajiban 

mengembangkan kecerdasan spiritual diatas adalah dalam rangka membentuk 

manusia seperti yang telah dipaparkan diatas agar manusia tidak keluar dari 

jalur yang telah di tentukan 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.   
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2.2.2 Ciri-ciri kecerdasan spiritual 

Dalam buku Azzet (2014:37) yang dikutip dari buku Danah Zohar dan 

Ian Marshal, ada Sembilan  ciri orang yang mempunyai kecerdasan spiritual, 

yaitu sebagai berikut:  

2.2.2.1 Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai. Tanda orang yang 

mempunyai kecerdasan spiritual adalah hidupnya berkualitas karena 

diilhami oleh visi dan nilai. Dalam kehidupannya memiliki visi 

untuk menata masa depan dan dan memahami makna serta nilai dari 

apa yang dilakukannya karena visi dan nilai adalah hal yang 

termasuk bernilai mahal dalam kehidupan seseorang.   

2.2.2.2 Sabar. Artinya ialah seseorang mempunyai rasa sabar yang tinggi 

sehingga ia mampu menghadapi penderitaan karena sejatinya tidak 

banyak orang yang hanya bisa menghadapi penderitaan dengan baik 

ketika ia tidak memiliki rasa sabar. Pada umumnya manusia ketika 

dihadapkan dengan penderitaan, akan mengeluh, kesal, marah atau 

bahkan putus asa. Akan tetapi, orang yang mempunyai kecerdasan 

spiritual yang baik akan mempunyai kemampuan dalam menghadapi 

penderitaan dengan baik. Kemampuan menghadapi penderitaan ini 

didapatkan karena seseorang memiliki rasa sabar yang ia tanamkan 

dalam dirinya dan menyadari bahwa penderitaan ini terjadi untuk 

menjadikannya orang yang kuat. 

2.2.2.3 Tegar. Setiap orang pasti mempunyai rasa takut, entah sedikit atau 

banyak. Takut menghadapi apa saja termasuk menghadapi 
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kehidupan, namun orang yang mempunyai kecerdasan spiritual akan 

memiliki jiwa yang tegar dalam menghadapi kenyataan hidup  

2.2.2.4 Empati. Yaitu seseorang yang memiliki kepekaan atau kepedulian 

terhadap orang lain dan sekitarnya. Dengan rasa empati seolah 

seseorang dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan 

mempunyai keinginan untuk menolong sesama. Orang yang 

memiliki rasa empati tentunya mempunyai tingkat kesadaran yang 

tinggi dan ia mengenal dengan baik siapa dirinya. Dengan demikian 

orang tersebut lebih mudah mengendalikan diri dalam berbagai 

situasi dan keadaan, termasuk dalam mengendalikan emosi.   

2.2.2.5 Humanis. Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi 

ditandai dengan sikap hidupnya yang fleksibel atau bisa 

menyesuaikan diri dalam setiap keadaan termasuk dalam 

menghadapi persoalan. Fleksibel disini  berarti orang yang humanis 

mempunyai pengetahuannya yang luas dan dalam setiap sikap dari 

hati yang tidak kaku serta menyadari bahwa untuk memahami 

realitas di dalam kehidupan kita dapat melalui pengetahuan, 

pengalaman dan akal.     

2.2.2.6 Wawasan yang luas. Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual 

cenderung melihat keterkaitan berbagai hal agar keputusan dan 

langkah yang diambil oleh seseorang dapat mendekati keberhasilan, 

diperlukan kemampuan dalam melihat keterkaitan antara berbagai 

hal.   
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2.2.2.7 Amanah. Seseorang yang amanah akan memahami dan bertanggung 

jawab penuh ketika ia ditunjuk sebagai pemimpin. 

2.2.2.8 Cenderung bertanya “mengapa” atau “bagaimana” jika pernyataan 

“mengapa” atau “bagaimana jika“biasanya dilakukan oleh seseorang 

untuk mendapatkan jawaban yang mendasar.   

2.2.2.9 Bermanfaat. Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yang baik 

akan enggan bila keputusan atau langkah-langkah yang diambilnya 

bisa menyebabkan kerugian yang tidak perlu.    

Menurut Zohar (2001) mengidentifikasi sepuluh kriteria 

mengukur kecerdasan spiritual seseorang, yaitu: 

a. Kesadaran diri 

b. Spontanitas, termotivasi secara internal 

c. Melihat kehidupan dari visi dan berdasarkan nilai-nilai 

fundamental 

d. Holistik, melihat sistem dan universalitas 

e. Kasih sayang (rasa berkomunitas, rasa mengikuti aluran 

kehidupan) 

f. Menghargai keragaman 

g. Mandiri, teguh melawan mayoritas 

h. Mempertanyakan secara mendasar 

i. Menata kembali dengan gambaran besar 

j. Teguh dalam kesulitan 
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2.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan spiritual 

Syamsu, (2002: 136) Menyatakan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi perkembangan spiritual anak, yaitu: 

2.3.3.1 Faktor internal 

Sejak lahir manusia dibekali dengan akal dan kepercayaan 

kepada Allah SWT. Konsep ini disebut dengan fitrah manusia. 

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri beragama. 

Yaitu agama tauhid. Maka dari itu tidak wajar apabila ada 

seseorang yang tidak beragama atau kepercayaan kepada 

Tuhan, karena hal tersebut terjadi karena adanya pengaruh dari 

lingkungannya.  

2.3.3.2 Faktor Eksternal 

Yang dimaksud dengan faktor eksternal disini adalah faktor 

lingkungan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Adanya 

keserasian antara sekolah, keluarga dan masyarakat yang akan 

memberikan dampak positif bagi anak, termasuk dalam 

pembentukan jiwa keagamaan dalam diri anak. Adapun 

penjelasan masing-masing lingkungan adalah sebagai berikut:  

a. Lingkungan keluarga 

Lingkungan keluarga  merupakan lingkungan pertama 

dan utama bagi anak. Orang tua menjadi orang yang paling 

bertanggung jawab menumbuh kembangkan kecerdasan 

beragama bagi seorang anak. Peran orang tua dibebankan 

tanggung jawab untuk membimbing potensi kesadaran 
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beragama dan pengalaman agama dalam diri anak secara nyata 

dan benar. 

b. Lingkungan sekolah 

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua bagi 

anak-anak setelah keluarga. Karena hampir sebagian waktu 

anak usia sekolah menghabiskan waktunya di sekolah, dengan 

teman-teman dan gurunya. Tentunya segala model 

pembelajaran di sekolah merupakan faktor penunjang 

kecerdasan spiritual anak. 

c. Lingkungan masyarakat 

Selain keluarga dan sekolah, lingkungan masyarakat 

juga turut memepengaruhi perkembangan kecerdasan spiritual 

pada anak.   

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa 

faktor yang mempengaruhi keceradasan spiritual khususnya 

pada anak terdapat dua faktor yaitu faktor internal (pembawaan 

atau fitrah anak)  dan faktor eksternal (keluarga, sekolah, 

masyarakat). 
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2.3 Kajian relevan 

Berdasarkan penelusuran terdahulu, penulis menemukan beberapa 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu: 

NO Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1.  Implementasi 

Kegiatan Keagamaan 

dalam Meningkatkan 

Sikap Spiritual Siswa 

Tunagrahita di SLB 

Al-Chusnaini 

Pekarungan Sukodono 

(Nila Zulfa Khadijah, 

2018) 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

implementasi 

kegiatan 

keagamaan 

Perbedaannya adaah 

pada salah satu variabel 

penelitian yaitu sikap 

spiritual siswa sedangkan 

peneliti sekarang 

meneliti kecerdasan 

spiritual siswa. 

 

2.  Implementasi kegiatan 

keagamaan Islam 

dalam menumbuhkan 

sikap kemandirian 

santri di Pondok 

pesantren Nurul Falah 

MAN Pekalongan 

(Mifrokhatul Laily, 

2018) 

Sama-sama 

memfokuskan 

pada kegiatan 

keagamaan 

Peneliti sebelumnya 

mengkaji tentang 

implementasi kegiatan 

keagamaan Islam dalam 

menumbuhkan sikap 

kemandirian santri 

sedangkan peneliti saat 

ini mengkaji tentang 

implementasi kegiatan 

keagamaan dalam 

meningkatkan 
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kecerdasan spiritual 

siswa 

3.  Implementasi program 

keagamaan dalam 

membentuk nilai 

karakter disiplin pada 

siswa di MTsN 

Lawang Kabupaten 

Malang (Abdul Jamil, 

2017) 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

kegiatan 

keagamaan 

Perbedaannya adaah 

pada salah satu variabel 

penelitian yaitu karakter 

disiplin siswa sedangkan 

peneliti sekarang 

meneliti kecerdasan 

spiritual siswa. 

 

Dari penelitian yang relevan di atas dapat diketahui bahwa penelitian 

tentang kegiatan keagamaan sudah banyak yang lakukan, dan dari aspek 

persamaan dan perbedaan itu, penelitian yang hampir serupa dengan 

penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nila Zulfa Khadijah 

dengan judul “Implementasi Kegiatan Keagamaan dalam Meningkatkan 

Sikap Spiritual Siswa Tunagrahita di SLB Al-Chusnaini Pekarungan 

Sukodono”. Sehingga terdapat kemiripan-kemiripan dalam kajian pustaka 

penelitian ini. Posisi penelitian ini adalah sebagai pelengkap dari hasil 

penelitian terdahulu dalam khasanah intelektual sebuah karya ilmiah 

setingkat skripsi. 

 


