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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja merupakan masa perkembangan  dimana merupakan fase 

yang sangat penting dalam rentang kehidupan karena pada masa ini banyak hal 

yang terjadi.  Masa ini dikenal sebagai masa peralihan, perubahan, usia yang 

bermasalah,  masa pencarian identitas, masa tidak realistik dan masa ambang 

dewasa. Sepanjang rentang hidupnya seorang individu atau remaja memiliki 

sejumlah tugas-tugas perkembangan yang harus terselesaikan pada setiap 

tahapannya untuk menghindari berbagai hambatan atau permasalahan dalam diri 

individu tersebut.  

Pada usia remaja, keadaan jiwa remaja yang masih labil rentan mengalami 

kegoncangan daya pemikiran abstrak, logik, dan kritis ketika menghadapi 

kehidupan. Permasalahan yang dihadapi remaja tidak bisa diselesaikan dengan 

mempergunakan kecerdasan  intelektual dan kecerdasan emosional namun 

kecerdasan spiritual penting untuk dimiliki siswa sebagai usaha untuk 

mengendalikan dorongan-dorongan negatif (pergaulan bebas yang bersifat 

patologis) yang dapat mempengaruhi perkembangan mental remaja, diperlukan 

sebuah kegiatan positif yang bersifat mengarahkan, menyadarkan, meningkatkan 

dan menjaga kondisi mentalnya sehingga berada pada tahap yang lebih baik. 

Sebab, mental yang sehat merupakan cita-cita dari setiap manusia yang berada di 

dunia.  

Untuk menghadapi berbagai permasalahan yang rentan dihadapi oleh 

remaja saat ini, bahkan telah mulai menjurus kepada kemungkinan terjadinya 
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perilaku menyimpang, diperlukan kemampuan untuk dapat melihat permasalahan 

yang ada secara holistik, dimana kita dapat melihat dengan lengkap seluruh 

keterkaitan permasalahan dan mampu untuk bersikap secara luwes. Hal ini 

dimungkinkan apabila seseorang itu memiliki Kecerdasan Spiritual yang tinggi. 

Kecerdasan spiritual merupakan suatu kecerdasan di mana kita berusaha 

menempatkan tindakan-tindakan dan kehidupan kita ke dalam suatu konteks yang 

lebih luas dan lebih kaya, serta lebih bermakna. Kecerdasan spiritual merupakan 

dasar yang perlu untuk mendorong berfungsinya secara lebih efektif, baik 

Intelligence Quotient (IQ)  maupun Emotional Intelligence (EI).  

Kecerdasan spiritual juga sangat penting dalam membentengi seorang 

remaja menghadapi perubahan sosial yang semakin deras. Dengan adanya 

kecerdasan spiritual ini menyebabkan anak menjadi tangguh dalam menghadapi 

tantangan dan hambatan sehingga tidak mudah mengalami stress/kecemasan serta 

kekosongan spiritual. 

Melalui layanan bimbingan, remaja akan merasa terbantu dalam 

menyelesaikan permasalahannya. Orientasi bimbingan tidak terbatas pada usaha 

membantu disaat mengalami masalah saja, tetapi layanan bimbingan lebih 

berorientasi kepada pencegahan, disamping mengambil peran aktif dalam segala 

tugas perkembangan remaja. Melalui bimbingan diharapkan akan menciptakan 

remaja yang memiliki tingkat kecerdasan spiritual remaja semakin meningkat, 

sehingga individu yang bersangkutan dapat menyelesaikan permasalahnnya yang 

timbul dan meminimalisir gejala perilaku yang negative. 

Panti Asuhan Ar-Rahim merupakan salah satu tempat penampungan anak-

anak yatim, anak-anak yang tidak mampu serta anak-anak terlantar. Pendirian 
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Panti Asuhan tersebut merupakan salah satu aktualisasi diri terhadap perintah 

Allah SWT. Panti asuhan tersebut memberikan pelayanan bimbingan keagamaan, 

bimbingan belajar, dan bimbingan kemandirian. 

Melihat fonomena di atas, penulis tertarik untuk meneliti “Peranan 

Pembimbing dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Remaja di Panti 

Asuhan Ar-Rahim Pekanbaru”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan dan guna 

memperjelas makna yang terkandung dalam istilah judul penelitian, maka berikut 

ini penulis tegaskan istilah tersebut : 

1. Peranan  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Peranan berasal dari 

kata “Peran” dan an yang artinya bagian atau tugas utama yang harus 

dilakukan. Maksudnya adalah peranan merupakan tindakan yang harus 

dilakukan oleh para pembimbing terhadap remaja”.
1
 

2. Pembimbing 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pembimbing adalah 

orang yang membimbing, melakukan bimbingan, pemimpin, dan penuntun.
2
 

 

 

                                                           
1
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/peran, diakses pada tanggal 11 

September2017. 
2
Ibid, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
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3. Kecerdasan Spiritual  

Kecerdasan Spiritual menurut Danah Zohar dan Ian Marshal 

menjelaskan bahwa kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan untuk 

menghadapi persoalan makna dan value, yaitu kecerdasan untuk 

menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas 

dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakkan atau jalan hidup 

seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain.
3
 

4. Remaja 

Remaja dalam bahasa aslinya disebut adolescence, berasal dari bahasa 

Latin adolescere yang artinya “ tumbuh atau tumbuh  untuk mencapai 

kematangan. Masa remaja disebut pula sebagai masa penghubung atau masa 

peralihan antara masa anak-anak dengan masa dewasa dengan usia antara 10-

19 tahun.
4
 

5. Panti Asuhan 

Panti Asuhan adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang 

mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan 

sosial pada anak-anak yatim, yatim piatu dan anak telantar.
5
 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakangdi atas, maka identifikasi masalah 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
3
Ary Ginanjar, Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Spiritual (The ESQ 

165), Arga, Jakarta, 2001, hlm. 57 
4
Kartini Kartono, Psikologi Anak, Alumni, Bandung, 1986, hlm.30. 

5
Departemen Sosial RI 
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a. Peranan Pembimbing dalam meningkatkan Kecerdasan Spiritual  

remaja di Panti Asuhan Ar-Rahim Pekanbaru. 

b. Bentuk kegiatan Pembimbing dalam meningkatkan Kecerdasan 

Spiritual remaja di Panti Asuhan Ar-Rahim Pekanbaru. 

c. Faktor pendukung pembimbing dalam meningkatkan Kecerdasan 

Spiritual remaja di Panti Asuhan Ar-Rahim Pekanbaru. 

d. Faktor penghambat pembimbing dalam meningkatkan Kecerdasan 

Spiritual remaja di Panti Asuhan Ar-Rahim Pekanbaru. 

 

2. Batasan Masalah 

Dari hasil uraian diatas peneliti membatasi permasalahannya yang 

dituangkan dalam bentuk pernyataan “Peranan Pembimbing dalam Meningkatkan 

Kecerdasan Spiritual remaja di Panti Asuhan Ar-Rahim Pekanbaru” 

3. Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: Bagaimana peranan pembimbing dalam meningkatkan 

Kecerdasan Spiritual remaja di Panti Asuhan Ar-Rahim Pekanbaru? 



6 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan 

Pembimbing dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Remaja Di Panti 

Asuhan Ar-Rahim Pekanbaru. 

2. KegunaanPenelitian 

Melalui penelitian diharapkan dapat memperoleh manfaat antara lain: 

a. Secara Akademis 

Secara akademis, manfaat yang bisa dipetik salah satunya adalah 

sebagai syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Strata 1 

pada jurusan Bimbingan dan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Secara Praktis 

1. Untuk meningkatkan Kecerdasan Spiritual Remaja Di Panti 

Asuhan Ar-Rahim Pekanbaru 

2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah 

pengambilan tindakan perbaikan selanjutnya, terutama yang 

berkaitan dengan perbaikan kecerdasan Spiritual. 

3. Dapat dijadikan pedoman dalam memperbaiki proses 

pengasuhan dan bimbingan di Panti Asuhan Ar-Rahim 

Pekanbaru dengan pembelajaran yang dapat mendukung 

kecerdasan Spiritual remaja. 
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4. Sebagai bahan kajian untuk memperluas ilmu pengetahuan 

penulis dalam masalah kecerdasan Spiritual remaja. 

5. Dapat memberikan petunjuk dan panduan untuk penelitian 

selanjutnya dengan permasalahan yang relevan atau berbeda 

dengan penelitian saat ini. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, 

penulis sajikan dalam bab sebagai berikut: 

BAB 1  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah 

serta tujuan dan kegunaan penelitian. 

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Bab ini berisikan kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka 

pikir. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, sumber data penelitian, informan penelitian, 

teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.   

 

 

 


