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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan dan proses pembelajaran agar siswa 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 (UU 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 1)  

Suatu proses belajar tidak akan selalu berjalan mulus. Tentu saja akan 

ada hambatan yang menyertai proses tersebut. Secara umum hambatan 

tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu hambatan eksternal dan internal. 

hambatan eksternal adalah hambatan yang bersumber dari luar siswa 

misalnya sarana dan prasarana belajar yang kurang, kompetensi guru yang 

belum sesuai harapan, pola asuh orang tua yang tidak mendidik dan lain 

sebagainya. Sedangkan hambatan internal adalah hambatan yang bersumber 

dari dalam siswa sendiri, misalnya tingkat IQ, EQ dan SQ yang rendah dan 

perilaku menyimpang.    

Salah satu pertahanan mental untuk meminimalisir terjadinya prilaku 

menyimpang akibat pengaruh lingkungan adalah Kecerdasan spiritual atau 

Spiritual Quotient (SQ) yakni kecerdasan untuk menghadapi dan 

memecahkan persoalan makna dan nilai yaitu kecerdasan yang menentukan 

perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas, kecerdasaan untuk 
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menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibanding 

dengan yang lain. Kecerdasan Spiritual (SQ) adalah landasan yang diperlukan 

untuk memfungsikan Intelektual Quotient (IQ) dan Emotional Quotient (EQ) 

secara efektif, bahkan SQ merupakan kecerdasan tertinggi. 

Menurut Danah Zohar,  Kecerdasan spiritual (SQ) adalah kecerdasan 

untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu 

kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup  dalam konteks makna 

yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan 

hidup orang lain lebih bermakna dibandingkan orang lain”.
1
 

 

Madrasah Aliyah Negeri Siak (MAN SIAK) merupakan salah satu 

madrasah yang memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi anggota yang 

bertanggung  jawab dan demokratis, menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan 

dan teknologi, memiliki etos budaya kerja, dan dapat memasuki dunia kerja 

atau dapat mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

Kurikulum Madrasah Aliyah sama dengan kurikulum di sekolah 

menengah atas (SMA) hanya saja pada MA terdapat porsi lebih banyak 

mengenai pendidikan agama Islam. Dengan lebih banyaknya pelajaran agama 

Islam seperti aqidah akhlak, Qur’an hadist, fiqh, sejarah Islam, diharapkan 

siswa menjadi lebih agamis. 
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Zohar,Danah dan Ian Marshal, SQ (Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual dalam Berfikir 

Interalistik dan  Holistik  untuk  Memaknai Kehidupan), (Mizan,Bandung, 2007),Cet. 9 hal.4 
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Perilaku menyimpang adalah perilaku yang oleh sejumlah besar orang 

dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi, bertentangan 

dengan tata nilai, melawan kodrat kemanusiaan, menista agama, susila, norma 

dan budaya. Perilaku menyimpang adalah perilaku struktur ataupun tidak, 

pribadi ataupun kelompok, diketahui orang lain sebagai sebuah pelanggaran 

terhadap agama, norma, budaya, dan susila.
2
 

Perilaku menyimpang para remaja atau siswa merupakan sebuah 

masalah sosial yang sampai saat ini masih belum ada cara untuk mengatasi 

masalah ini secara tuntas. Remaja adalah golongan masyarakat yang paling 

mudah terkena pengaruh dari luar, karena mereka sedang mengalami 

kegoncangan emosi akibat perubahan dan pertumbuhan yang mereka lalui. 

Menurut Hidayat, kecerdasan spiritual merupakan faktor penting yang 

membentuk perilaku seseorang.
3
 

Dalam dunia pendidikan banyak timbul masalah perilaku 

menyimpang siswa yang disebabkan pengaruh lingkungan, pengaruh teman 

sebaya, dan akhirnya siswa tidak bisa mengendalikan emosi yang timbul dari 

dalam dirinya. Oleh sebab itu kecerdasan spiritual merupakan faktor penting 

yang harus dikembangkan pada siswa sebab spiritualitas merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari diri siswa sebagai pribadi yang utuh. Segala 

aktifitas manusia senantiasa diwarnai oleh kondisi spiritualnya. Jika siswa 

benar-benar mempunyai SQ yang tinggi maka besar kemungkinan mareka 

akan menjadi siswa yang baik, rajin belajar, serta taat pada peraturan yang 

berlaku disekolah yang pada akhirnya akan menjauhkan mareka dari 

kecenderungan untuk berperilaku menyimpang. Akan tetapi berdasarkan studi 
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Hidayat, A.F. (2007).Hubungan antara kecerdasan spiritual dengan motivasi belajar 

melalui optimisme masa depan pada siswa smp n 2 jenawi (Tesis). Surakarta: Universitas 
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pendahuluan yang penulis lakukan, masih ditemukan beberapa siswa yang 

melakukan perilaku menyimpang disekolah yang menyangkut pelangaran-

pelangaran tata tertib disekolah tersebut. 

Dengan meningkatnya kecerdasan spiritual siswa, maka yang dapat 

dilihat adalah sebagai berikut : 

1. Siswa mampu bersikap fleksibel seperti bergaul baik dengan teman, 

menerima kritik dan pendapat orang lain secara terbuka. 

2. Siswa mempunyai kesadaran diri yang tinggi seperti, mengerjakan dan 

mengumpulkan tugas tepat waktu, berpakaian rapi ke sekolah.  

3. Siswa tidak suka melakukan hal-hal yang merugikan seperti bolos sekolah, 

melawan guru, berkelahi dengan teman. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang penulis lakukan di 

Madrasah Aliyah Negeri Siak, penulis menemukan beberapa gejala yang 

ditemukan pada siswa, diantaranya : 

1. Masih ada siswa yang bolos sekolah 

2. Masih ada siswa yang merokok di sekolah 

3. Masih ada siswa yang berkata-kata kotor di sekolah 

4. Masih ada siswa yang berkelahi dengan teman 

5. Siswa ketahuan mencuri uang kas kelas 

6. Siswa ketahuan menonton video porno di sekolah 
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Berdasarkan gejala-gejala tersebut diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : “Hubungan  Kecerdasan Spiritual 

dengan Perilaku Menyimpang di Madrasah Aliyah Negeri Siak” 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan, maka disini akan 

dijelaskan beberapa istilah: 

1. Kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan spiritual atau yang biasa dikenal dengan SQ (bahasa 

Inggris: spiritual quotient) adalah kecerdasan jiwa yang membantu 

seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan 

kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. 

SQ merupakan fasilitas yang membantu seseorang untuk mengatasi 

persoalan dan berdamai dengan persoalannya itu. Ciri utama dari SQ ini 

ditunjukkan dengan kesadaran seseorang untuk menggunakan 

pengalamannya sebagai bentuk penerapan nilai dan makna.
4
 

2. Perilaku Menyimpang 

Perilaku Menyimpang di sekolah adalah tingkah laku yang 

melanggar atau bertentangan dari aturan-aturan normatif. Tingkah laku 

menyimpang adalah tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma.
5
 

Norma-norma yang penulis maksud disini adalah norma-norma yang 

terdapat di dalam tata tertib di sekolah. 

                                                             
4
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecerdasan_spiritual 

5
 Sarlito, Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja, (PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 

2012)hal. 196 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kecerdasan_spiritual
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

a. Bagaimana kecerdasan spiritual pada siswa di Madrasah Aliyah 

Negeri Siak?  

b. Bagaimana perilaku menyimpangdi Madrasah Aliyah Negeri Siak? 

c. Apakah ada hubungan antara kecerdasan spiritual (SQ) dengan 

perilaku menyimpang di Madrasah Aliyah Negeri Siak? 

2. Batasan Masalah 

Untuk lebih jelasnya penelitian ini maka penulis perlu membatasi 

masalah yang di teliti yaitu tentang, hubungan kecerdasan spiritual (SQ) 

dengan perilaku menyimpang di Madrasah Aliyah Negeri Siak. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan masalah 

apakah ada hubungan antara kecerdasaan spiritual(SQ) dengan perilaku 

menyimpang di Madrasah Aliyah Negeri Siak? 

D. Tujuan dan Kegunaaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apakah ada hubungan kecerdasan spiritual 

dengan perilaku menyimpang di Madrasah Aliyah Negeri Siak.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teori  
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Hasil  penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian ilmu 

pengetahuan tentang pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

khususnya yang berkaitan dengan kecerdasan spiritual. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi Penulis 

Sebagai salah satu syarat yang harus dilengkapi penulis dalam 

rangka mengakhiri program perkuliahan sarjana Strata Satu (S1) 

dan untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan Islam (S.Pd) 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Penelitian ini sebagai bagian dari 

usaha untuk memperkaya ilmu pengetahuan di Madrasah Aliyah 

Negeri Siak. 

2) Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 

guru tentang Hubungan Kecerdasan Spiritual dengan Perilaku 

Menyimpang. 

3) Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan dalam rangka 

memecahkan problematika pelanggaran tata tertib di sekolah. 


