
  1 BAB I PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah Pendidikan adalah salah satu dimensi yang ada dalam lingkaran Islam. Berbagai sisi pendidikan dibahas dalam Islam dikarenakan pendidikan tidak bersifat hanya searah, yang hanya mementingkan transfer of knowledge sebagai ukuran keberhasilan pendidikan, atau dengan kata lain keberhasilan itu hanya dilihat pada nilai angka terakhir pada hasil ujian kenaikan kelas atau ujian akhir nasional, tetapi berbagai hal antara lain: keberhasilan pendidik, penggunaan metode pembelajaran, penetapan tujuan pendidikan, peserta didik dan lainnya yang berkaitan dengan out-put pendidikan.1 Dalam Islam, konsep pendidikan berlandaskan kepada al-Qurán dan al-Hadits.  Dalam al-Qurán misalnya, banyak sekali ditemukan ayat-ayat yang berbicara tentang pendidikan, diantaranya surat pertama dalam al-Quran pada ayat kedua yaitu :     ٱلۡ◌ َحمۡ◌ ٱل ِه َربَلِميَن ۡ◌ ُد لِل عَٰ    yang diartikan “segala puji bagi Allah 

Tuhan sekalian alam”(QS. 1:2). Kata Rabb pada ayat tersebut merupakan akar kata dari al-Tarbiyah yaitu: Pertama, rabba-yarbu yang berarti tertambah, tumbuh                                                            1 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Bumi Aksara, (Jakarta, Cet. XII,1996),  hlm. 9. 



2  dan berkembang. Rabiya-yarba berarti menjadi besar. Ketiga, rabba-yarubbu berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun dan memelihara.2  Selanjutnya di dalam al-Hadits juga misalnya diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ali bin Abi Thalib RA bahwa nabi bersabda: ادبوا اوالدكم على ثالث  رواه صاحب مسند الفردوس اهللا يوم الظل اال ظله مع انبياءه واصفيائهحب نبيكم وحب ال بيته وتالوة القراًن فان محلة القران ىف ظل : ادبوا اوالدكم على ثالث حصال    رواه صاحب مسند الفردوسانبياءه واصفيائه حب نبيكم وحب ال بيته وتالوة القراًن فان محلة القران ىف ظل اهللا يوم الظل اال ظله مع : حصال
“Didiklah anak-anakmu atas tiga hal; mencintai nabimu, mencintai ahli 
baitnya dan membaca al-Qur’an, karena orang mengamalkan al-Qur’an 
nanti akan mendapatkan naungan Allah pada hari ketika tiada naungan 
kecuali dari-Nya bersama para nabi dan orang-orang yang suci” (HR. Shahabat Musnad al-Firdaus) 3  Kemudian hal yang senada terkait dengan kata Pendidikan  juga dijumpai dalam perkatan Imam Malik rahimahullahu yang mengisahkan, yaitu :  تعال، فالبس ثياب  ”: ، فقالت“أذهب، فأكتب العلم؟ ” : قلت ألمي: قال مالك ” : ، فألبستين مسمرة، ووضعت الطويلة على رأسي، وعممتين فوقها، مث قالت“العلم   اذهب إىل ربيعة، فتعلْم من أدبه قبل علمه” : ، وكانت تقول“اذهب، فاكتب اآلن 
“Aku berkata kepada ibuku, ‘Aku akan pergi untuk belajar.’ Ibuku 
berkata,‘Kemarilah!, Pakailah pakaian ilmu!’ Lalu ibuku memakaikan 
aku mismarah (suatu jenis pakaian) dan meletakkan peci di kepalaku, 
kemudian memakaikan sorban di atas peci itu. Setelah itu dia berpesan, 
‘Sekarang, pergilah untuk belajar!’ Dia juga pernah                                                            2 Abdurrahman an-Nahlawi, Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), h. 31; Al-Tarbiyah berasal dari kata rabb. kata ini memiliki banyak makna, tetapi pengertian dasarnya menunjukkan makna tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur dan menjaga kelestarian dan eksistensinya. Lihat: Ibnu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansyary al-Qurthubiy, Tafsir al-Qurthubiy, (Kairo: Dar al-Syabiy, t.th), Juz. I, h. 120. 3 Software,  Maktabah Syamilah , Kitab Al-Jaami’Al-Ahaadits, 961. 



3  
mengatakan, ‘Pergilah kepada Rabi’ah (guru Imam Malik, pen)! 
Pelajarilah adabnya sebelum engkau pelajari ilmunya!’.”4    Dengan demikian jelas bahwa Islam melalui sumber utamanya dan juga pendapat dan ungkapan para ulama sudah berbicara dan membahasa tentang pendidikan, sehingga dalam Islam pendidikan menjadi pilihan utama dalam rangka pembentukan perilaku manusia. Pendidikan juga sebuah upaya yang dibangun melalui berbagai proses untuk mendewasakan peserta didik agar menjadi manusia dewasa sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Baik tujuan pendidikan nasional maupun tujuan satuan pendidikan itu sendiri.  Pada tujuan pendidikan nasional melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3, yang isinya yaitu :    
Membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab.5  Dengan demikian secara peraturan yang dibuat oleh pemerintah berupa undang-undang sebagaimana yang disebutkan di atas, tampaklah bahwa tujuan pendidikan Nasional diantaranya menjadikan manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlaq mulia.                                                            4 ‘Muhammad Ahmad Al-Muqaddam, Audatul Hijaab,  (Koiro : Dar Ibul Jauzi, , cet. Ke-1, 1426 H, Asy-Syamilah) Jilid 2 hlm 207 5 Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung, Citra Umbara, 2003), hlm. 7 



4  Sedang menurut TS. Eliot yang dikutip oleh Ahmad Tafsir menyatakan bahwa tujuan pendidikan yang amat penting itu  harus diambil dari pandangan hidup. Jika pandangan hidup (Philosofy of life) adalah Islam, maka tujuan pendidikan harus lah diambil dari ajaran Islam.6  Menurut Oemar al-Toumy al-Syaibany  tujuan pendidikan Islam adalah perubahan yang diinginkan dan diusahakan dalam proses pendidikan atau usaha pendidikan untuk mencapainya, baik tingkah laku individu dari kehidupan pribadinya atau kehidupan masyarakat serta pada alam sekitar di mana individu itu hidup atau pada proses pendidikan itu sendiri dan proses pengajaran sebagai suatu tindakan kegiatan asasi dan sebagai proporsi di antara profesi asasi dalam masyarakat”7  Dengan demikian jelaslah bahwa tujuan pendidikan itu memfokuskan kepada perubahan terhadap kehidupan peserta didik terutama pada perilaku sosialnya. Apatalagi ketia dilihat dari peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa salah satu satu Kompetensi Inti yang harus dimiliki peserta didik adalah Sikap Sosial yang dapat menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, dan sebagainya.8                                                            6 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Persfektif Islam ( cet. VIII: Bandung: Rosda, 2008 ) Hal. 46 7 Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibani, Falsafah Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 416 8 Permendikbud tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 21 Tahun 2016, (Jakarta, 2016), hlm. 9 



5  Potensi peserta didik agar menjadi baik, maka diperlukan lembaga pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Lembaga pendidikan yang bermutu dan berkualitas itu tidak terlepas dari peran guru sebagai tenaga pendidik.  Menurut undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah.9  Suparlan  juga mengatakan guru dapat diartikan sebagai orang yang tugasnya terkait dengan  upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual dan  emosional, intelektual, fisikal, maupun aspek lainnya.10 Dengan demikian jelaslah bahwa, guru adalah orang yang dewasa dalam keilmuan sesuai aspek yang di dalaminya, sehingga memiliki tugas yang cukup berat, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Disamping itu, guru juga memiliki tugas bukan hanya mencerdaskan dari aspek pengetahuan bagi peserta didik, tapi juga perilaku social,  Sebagai tenaga pendidik, yang juga menjadi peran  sebagai model atau contoh bagi peserta didik,11 maka guru diharapkan terus melakukan upaya dalam                                                            9 Undang-undang Republik Indonesia no 14 tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009), hlm. 11 10 Suparlan. Menjadi Guru Efektif. (Yogjakarta: Hidayat, 2008), hlm.12 11 Nawawi, Hadari, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1985), h. 48 



6  meningkatkan mutu kompetensi melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, baik yang dilakukan sekolah tempat mengajar, dinas pendidikan atau kementerian agama setempat maupun mengikuti kegiatan lainnya, agar peserta didik yang ditanganinya memiliki kemampuan sesesui dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Karena guru merupakan komponen paling menentukan, karena ditangan gurulah komponen-komponen lain menjadi sesuatu yang berarti bagi kehidupan peserta didik. Guru pula yang menjadi perhatian utama bagi peserta didik sehingga guru harus bisa menjadi sosok figure bagi anak didiknya. Oleh sebab itu, guru harus memiliki kompetensi. Kompetensi yang harus dimiliki guru diantaranya menurut Nana Sudjana  adalah kompetensi perilaku atau performance artinya kemampuan guru dalam berbagai keterampilan atau berperilaku, seperti keterampilan mengajar, membimbing, menilai, menggunakan alat bantu pengajaran, berkomunikasi dengan siswa, keterampilan menyusun persiapan atau perencanaan mengajar.12 Guru yang terampil dalam mengajar dan berkomunikasi dengan baik serta cerdas dalam mengasuh peserta didiknya tentu harus pula memiliki pribadi yang baik dan mampu melakukan social adjustment bagi peserta didiknya di sekolah, karena sekolah merupakan wadah yang kedua setelah rumah tangga bagi peserta didik dalam pembinaan perilaku sosial mereka. Dari sini mereka mulai melatih diri bagaimana berinteraksi yang baik. Menurut Buchari Alma guru                                                            12 Sudjana, Nana, 1998, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung : Sinar Baru Algesindo., 1998), hlm. 18 



7  sebaiknya tidak hanya menyampaikan pengetahuan saja tapi berusaha membentuk kepribadian anak tau prilaku social mereka.13 Perilaku sosial seseorang merupakan sifat relatif untuk menanggapi orang lain dengan cara-cara yang berbeda-beda, misalnya dalam melakukan kerjasama, ada orang yang melakukannya dengan tekun sabar dan selalu mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadinya. Sementara di pihak lain, ada orang yang bermalas-malasan, tidak sabaran dan hanya ingin mencari untung sendiri. Perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau organisme itu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus eksternal maupun stimulus internal. Namun demikian sebagian terbesar dari perilaku sosial itu sebagai respon terhadap stimulus eksternal. Perilaku sosial yang ditunjukkan siswa merupakan bagian dari upaya untuk mengaktualisasikan diri dalam konteks perkembangannya. Oleh karenanya guru harus selalu berupaya untuk  melakukan  pembinaan perilaku social bagi siswa, melalui lembaga pendidikan terutama pendidikan agama seperti Madrasah yang hari ini terlihat masih mempunyai masalah atau dengan kata lain hasilnya tidak selamanya seperti yang diharapkan, karena masih banyak perilaku siswa yang menyimpang seperti tawuran, narkoba, seks bebas dan sebagainya.                                                             13 Prof. Dr. H. Buchari Alma, M.Pd.dkk, Guru Profesional (Menguasai Metode dan 
Terampil Mengajar), Bandung : Alfabeta, 2008, hal. 149-150 



8  Hasil observasi di beberapa sekolah  penulis menemukan tiga (3) orang siswa yang mengalami masalah sosial, dan melalui observasi secara langsung mereka menunjukkan gejala-gejala sebagai berikut:14 1. Ada siswa suka menyendiri dan menjauh dari kelompok teman sekelasnya, terutama ketika jam-jam istirahat. 2. Diantara mereka ada yang menjadi bahan olok-olokkan teman sebayanya, sehingga temannya tersebut kadang-kadang sampai menangis. 3. Ada siswa yang dikucilkan teman-teman 4. Ada siswa yang kurang pandai dalam berkomunikasi, sehingga bahasa dan kata-kata yang dikeluarkannya itu membuat sebahagian teman-temannya ada yang merasa tersinggung. 5. Diantara mereka, saat jam istrahat lebih sering berada di kelas padahal teman-teman sekelasnya ke kantin, duduk-duduk di kursi luar kelas. 6. Ada siswa yang suka mengganggu/usil temannya. 7. Ada juga, menurut pengakuan mereka yang ikut-ikutan menjadi anggota geng motor. Bentuk-bentuk perilaku social yang terlihat berdasarkan observasi di sekolah-sekolah, namun hal tersebut juga terjadi melalui berita di media, baik dimedia online, maupun di media elektronik atau surat kabar. Misalkan disebuah surat kabar Dumai POS memberitakan siswsi SMP yang digorok, karena menolak                                                            14 MAN Dumai dan MAS Al-Huda Dumai tanggal 15 dan 16 Desember 2016 



9  dinodai. Kejadian serupa juga terjadi di Pekanbaru, seorang siswi usai dicabuli, ditinggalkan dipinggir jalan. Kemudian di media TV sering juga memberitakan tentang perilaku siswa, mulai dari tawuran antara pelajar, hingga ada yang memukul guru, dan lain-lain. Dalam sebuah Jurnal PSIK UR yang ditulis Junia Trisnawati dan teman-teman dosen lainnya tahun 2014 menyebutkan bahwa pada tahun 2012-2013 di kota Pekanbaru Riau juga terdapat kasus kekerasan yang dilakukan remaja yang bergabung   dalam   satu   kelompok   geng motor. Tindakan kriminal yang merekalakukan antara lain pencurian dengan kekerasan, pengrusakan, penganiayaan, hingga pemerkosaan. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru mengatakan banyak siswa pelajar tingkat  SMP  dan  SMA  menjadi  anggota geng motor yang sudah didoktrin untuk melakukan tindak kriminal seperti penjambretan, penodongan, pencurian, penganiayaan berat, perusakan dan pengancaman,  ini  dibuktikan  pada  bulan Mei 2013 polisi menangkap dua anggota geng motor di salah satu SMK Pekanbaru (berita Anggoro, 2013).  Perilaku sosial yang terjadi dikalangan siswa sebagaimana yang digambarkan di atas diharapkan ada upaya solusi, baik pemerintah terkait, masyarakat dan juga lembaga pendidikan, karena hal itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Padahal hasil observasi penulis,15 di madrasah terutama lokasi tempat penelitian ditemukan guru-guru yang berpengalaman dalam bidangnya dan                                                            15 MAN Dumai dan MAS Al-Huda Dumai tanggal 15 dan 16 Desember 2016, MAS Al-Huda tanggal 17 Desember 2016. 



10  mengajar sesuai dengan kompetensinya, namun masih didapati gejala –gejala perilaku social yang tidak baik dikalangan siswa.  Oleh karena itu, penelitian disertasi ini ini dilakukan untuk mencari solusi dan menemukan cara baru agar lembaga pendidikan benar-benar mampu menciptakan siswa yang berperilaku social melalui guru sebagai tenaga pendidik di sekolah. Maka penelitian ini diarahkan kepada satu judul “Perilaku Sosial Siswa  Madrasah Aliyah di Provinsi Riau (Studi Pengaruh Berpikir Qur’ani, 

Gaya Mengajar dan Kecerdasan Emosional Guru Pendidikan Agama Islam )”.  Dengan hasil penelitian ini, maka hasil yang diharapkan adalah menemukan solusi untuk menyelesaikan perilaku social yang menyimpang dan bahan pertimbangan bagi pihak sekolah, orang tua dan terutama guru. 
B. Definisi Istilah Dari judul yang sudah penulis kemukakan di atas, maka berikut ini akan tentang definisi istilah dari masing komponen judul tersebut, yaitu : 1. Berpikir Qur’ani Berpikir adalah suatu pola pikir yang membedakan cara seseorang menerima dan mengolah informasi, serta kemudian menggunakan informasi itu untuk mengatur kehidupan dengan cara tertentu. Sarbana mendefinisikan 



11  berpikir sebagai proses aktifnya otak atau kognitif dalam mengolah infomasi yang diperlukan.16  Sedangkan Berpikir Qur’ani suatu pola pikir yang membedakan cara seseorang untuk menerima dan mengolah informasi yang diterimanya, serta kemudian menggunakan informasi itu untuk mengatur kehidupan dengan cara tertentu sesuai dengan anturan Allah Swt yang tercantum di dalam al-Qurán. 2. Gaya Mengajar  Suparman mengemukakan bahwa gaya mengajar adalah cara atau metode yang dipakai guru ketika sedang melakukan pengajaran.17 Menurut Thoifuri gaya mengajar adalah bentuk penampilan guru saat mengajar, baik yang bersifat kurikuler maupun psikologis.18 Gaya mengajar yang bersifat kurikuler adalah guru mengajar yang disesuaikan dengan tujuan dan sifat mata pelajaran tertentu, misalnya pada pelajaran Agama Islam. Gaya mengajar yang bersifat psikologis adalah guru mengajar yang disesuaikan dengan motivasi siswa, pengelolaan kelas dan evaluasi hasil belajar. Namun yang dimaksud dengan gaya mengajar di sini fakus pada model gaya mengajar itu sendiri. Guru yang melakukan pembelajaran di kelas dengan penampilan kurikuler akan professional dalam menyampaikan materi pelajaran, karena                                                            16 Baban Sarbana, dkk. Ampuh Menjadi Cerdas Tanpa Batas. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2002), hlm. 48-49 17 Suparman. Gaya Mengajar yang  Menyenangkan Siswa. (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2010), hlm. 63 18 Thoifuri Menjadi Guru Inisiator. (Semarang: Media Campus, 2013), hlm. 81 



12  sudah lebih meguasainya dan guru terampil mengajar dengan psikolgisnya, maka ia akan mudah meberikan motivasi dan perubahan sikap bagi siswanya. 
3. Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosiional dapat juga diartikan sebagai kemampuan mental yang membantu kita mengendalikan dan memahami perasaan-perasaan kita dan orang lain yang menuntun kepada kemampuan untuk mengatur perasaan-perasaan tersebut. Hein mengatakan bahwa kecerdasan emosi adalah suatu bentuk kecerdasan yang berkaitan dengan sisi kehidupan emosi, sperti kemampuan untuk menghargai dan mengelola emosi diri dan orang lain, untuk memotivasi diri seseorang dan mengekang impuls, dan untuk mengatasi hubungan interpersonal secara efektif.19 
4. Perilaku Sosial Siswa Menurut Rusli Ibrahim perilaku sosial adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain.20 Sedangkan siswa atau peserta didik yang melakukan kegiatan belajar atau mengikuti proses pendidikan adalah individu. Baik di dalam kegiatan                                                            19 Steve Hein, Ten Habits of Emotionally Intelligent People, (New York : The EQ Institut Inc, 1999), hlm. 1 20 Albarracín, Dolores, Blair T. Johnson, & Mark P. Zanna , The Handbook of Attitude. (Routledge. p. 74-78.) disadur dari  wikipedia.org/wiki/Perilaku_sosial, 7 Desember 2015. 



13  klasikal, kelompok ataupun individual, proses dan kegiatan belajarnya tidak dapat dari karakteristik, kemampuan dan perilaku individualnya. Sedangkan perilaku social siswa adalah susana siswa saling ketergantungan yang ditunjukan kepada orang lain, yang itu merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan dirinya. 
C. Permasalahan 1. Identifikasi Masalah  Latar belakang masalah yang diuraikan di atas dapat disimpulkan ada beberapa masalah penelitian yang bisa diidentifikasikan antara lain : 1. Kompetensi guru,  terutama guru Pendidikan Agama yang masih lemah 2. Ketidaksesuaian Mata Pelajaran yang diajar dengan kualifikasi pendidikan guru. 3. Motivasi  menjadi Guru Pendidikan Agama yang bermasalah 4. Kurangnya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi guru bidang studi. 5. Kedisiplinan sekolah masih kurang optimal 6. Tawuran dan saling aduk mulut dikalangan pelajar sering terjadi. 7. Terdapat pelajar yang ikut anggota gang motor. 2. Batasan Masalah  Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu pembatasan masalah. Hal ini dilaksanakan agar hasil penelitian mendapat temuan yang 



14  lebih fokus dan mendalami permasalahan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada “Perilaku Sosial Siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Riau”. 3. Rumusan Masalah  a) Bagaimana hubungan Berpikir Qur’ani dengan Gaya Mengajar Guru Pendidikan Agama Islam Madrasah Aliyah di Provinsi Riau? b) Bagaimana hubungan Berpikir Qur’ani dengan Kecerdasan Emosional Guru Pendidikan Agama Islam Madrasah Aliyah di Provinsi Riau? c) Bagaimana hubungan Berpikir Qur’ani Guru Pendidikan Agama Islam dengan Perilaku Sosial Siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Riau? d) Bagaimana hubungan Gaya  Mengajar dengan Kecerdasan Emosional Guru Pendidikan Agama Islam Madrasah Aliyah di Provinsi Riau? e) Bagaimana hubungan Gaya  Mengajar Guru Pendidikan Agama Islam dengan Perilaku Sosial Siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Riau? f) Bagaimana hubungan Kecerdasan Emosi Guru  Pendidikan Agama Islam dengan Perilaku Sosial Madrasah Aliyah di Provinsi Riau?  g) Apakah ada pengaruh Berpikir Qur’ani, Gaya Mengajar dan Keceradasan Emosional Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Perilaku Sosial Siswa Madrasah Aliyah  di Provinsi Riau.? h) Apakah ada pengaruh Berpikir Qur’ani : Al-Tadzakkur, Al-Tafakkur, 

Al-Tadabbur dan Al-Ta'aqqul Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Perilaku Sosial Siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Riau.? 



15  i) Apakah ada pengaruh Gaya Mengajar:  Klasik, Teknologis, 

Personalisasi dan Interaksional Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Perilaku Sosial Siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Riau.? j) Apakah ada pengaruh Mengenali emosi diri, Mengelola emosional, 

Memotivasi diri dan orang lain, Mengenaali emosi orang lain, dan 

Membina hubungan dengan orang lain bagi Guru Pendidikan Agama Islam   terhadap Perilaku Sosial Siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Riau.? k) Apakah ada pengaruh Berpikir Qur’ani; Al-Tadzakkur, Al-Tafakkur, 

Al-Tadabbur dan Al-Ta'aqqul Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Perilaku Peran Siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Riau.? l) Apakah ada pengaruh Gaya Mengajar   Klasik, Teknologis, Personalisasi dan Interaksional Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Perilaku peran Siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Riau.? m) Apakah ada pengaruh mengenali emosi diri, mengelola emosional, memotivasi diri dan orang lain, mengenaali emosi orang lain, membina hubungan dengan orang lain Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Perilaku Peran Siswa Madrasah Aliyah Provinsi Riau.? n) Apakah ada pengaruh Berpikir Qur’ani; Al-Tadzakkur, Al-Tafakkur, 

Al-Tadabbur dan Al-Ta'aqqul Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Perilaku dalam hubungan Siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Riau.? o)  Apakah ada pengaruh Gaya Mengajar  Klasik, Teknologis, Personalisasi dan Interaksional Guru Pendidikan Agama Islam 



16  terhadap Perilaku dalam hubungan Siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Riau.? p) Apakah ada pengaruh Mengenali emosi diri, Mengelola emosional, Memotivasi diri dan orang lain, Mengenaali emosi orang lain dan Membina hubungan dengan orang lain Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Perilaku dalam hubungan Siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Riau.? q) Apakah ada pengaruh Berpikir Qur’ani; Al-Tadzakkur, Al-Tafakkur, 

Al-Tadabbur dan Al-Ta'aqqul Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Perilaku ekpresif  Siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Riau? r) Apakah ada pengaruh Gaya Mengajar  Klasik, Teknologis, Personalisasi dan Interaksional Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Perilaku ekpresif Siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Riau?. s) Apakah ada pengaruh Mengenali emosi diri, Mengelola emosional, Memotivasi diri dan orang lain, Mengenaali emosi orang lain, Membina hubungan dengan orang lain Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Perilaku ekpresif Siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Riau.? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui hubungan Berpikir Qur’ani dengan Gaya Mengajar Guru Pendidikan Agama Islam Madrasah Aliyah di Provinsi Riau 



17  b. Untuk mengetahui hubungan Berpikir Qur’ani dengan Kecerdasan Emosional Guru Pendidikan Agama Islam Madrasah Aliyah di Provinsi Riau c. Untuk mengetahui hubungan Berpikir Qur’ani Guru Pendidikan Agama Islam dengan Perilaku Sosial Siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Riau d. Untuk mengetahui hubungan Gaya  Mengajar dengan Kecerdasan Emosional Guru Pendidikan Agama Islam Madrasah Aliyah di Provinsi Riau e. Untuk mengetahui hubungan Gaya  Mengajar Guru Pendidikan Agama Islam dengan Perilaku Sosial Siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Riau f. Untuk mengetahui hubungan Kecerdasan Emosi Guru  Pendidikan Agama Islam dengan Perilaku Sosial Madrasah Aliyah di Provinsi Riau g. Untuk mengetahui pengaruh Berpikir Qur’ani, Gaya Mengajar dan Keceradasan Emosional Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Perilaku Sosial Siswa Madrasah Aliyah  di Provinsi Riau. h. Untuk mengetahui pengaruh Berpikir Qur’ani : Al-Tadzakkur, Al-

Tafakkur, Al-Tadabbur dan Al-Ta'aqqul Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Perilaku Sosial Siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Riau 



18  i. Untuk mengetahui pengaruh Gaya Mengajar:  Klasik, Teknologis, 

Personalisasi dan Interaksional Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Perilaku Sosial Siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Riau j. Untuk mengetahui pengaruh Mengenali emosi diri, Mengelola 

emosional, Memotivasi diri dan orang lain, Mengenaali emosi orang 

lain, dan Membina hubungan dengan orang lain bagi Guru Pendidikan Agama Islam   terhadap Perilaku Sosial Siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Riau. k. Untuk mengetahui pengaruh Berpikir Qur’ani; Al-Tadzakkur, Al-

Tafakkur, Al-Tadabbur dan Al-Ta'aqqul Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Perilaku Peran Siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Riau. l. Untuk mengetahui pengaruh Gaya Mengajar   Klasik, Teknologis, Personalisasi dan Interaksional Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Perilaku peran Siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Riau. m. Untuk mengetahui pengaruh mengenali emosi diri, mengelola emosional, memotivasi diri dan orang lain, mengenaali emosi orang lain, membina hubungan dengan orang lain Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Perilaku Peran Siswa Madrasah Aliyah Provinsi Riau. n. Untuk mengetahui pengaruh Berpikir Qur’ani; Al-Tadzakkur, Al-

Tafakkur, Al-Tadabbur dan Al-Ta'aqqul Guru Pendidikan Agama 



19  Islam terhadap Perilaku dalam hubungan Siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Riau. o.  Untuk mengetahui pengaruh Gaya Mengajar  Klasik, Teknologis, Personalisasi dan Interaksional Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Perilaku dalam hubungan Siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Riau. p. Untuk mengetahui pengaruh Mengenali emosi diri, Mengelola emosional, Memotivasi diri dan orang lain, Mengenaali emosi orang lain dan Membina hubungan dengan orang lain Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Perilaku dalam hubungan Siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Riau. q. Untuk mengetahui pengaruh Berpikir Qur’ani; Al-Tadzakkur, Al-

Tafakkur, Al-Tadabbur dan Al-Ta'aqqul Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Perilaku ekpresif  Siswa Madrasah Aliyah di Provinsi  r. Untuk mengetahui pengaruh Gaya Mengajar  Klasik, Teknologis, Personalisasi dan Interaksional Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Perilaku ekpresif Siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Riau. s. Untuk mengetahui pengaruh Mengenali emosi diri, Mengelola emosional, Memotivasi diri dan orang lain, Mengenaali emosi orang lain, Membina hubungan dengan orang lain Guru Pendidikan Agama 



20  Islam terhadap Perilaku ekpresif Siswa Madrasah Aliyah di Provinsi Riau t. Untuk membangun sebuah Konsep tentang Perilaku Sosial Siswa. 2.  Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis Secara substantif keilmuan, hasil penelitian ini sangat bermanfaat dalam membangkitkan semangat pembinaan perilaku social siswa melalui analisis faktor-faktor yang berpengaruh dari Berpikir, Gaya Mengajar dan Kecerdasan Emosi Guru PAI. Hal ini sangat penting juga untuk membangun konsep perilaku social siswa, sehingga para pendidik mempunyai cara atau upaya untuk mengatasi problem perilaku social siswa hal tersebut sesuai dengan ungkapan The Liang Gie mengatakan : “ Berdisiplin dalam belajar dan berprilaku selain akan membuat seorang siswa memiliki kecakapan mengenai cara belajar yang baik juga merupakan suatu proses kearah pembentukan watak yang baik. Watak yang baik dalam diri seseorang akan menciptakan suatu pribadi yang luhur. Dan justru bagi para siswa yang merupakan harapan bangsa sangat diperlukan adanya watak yang baik dan pribadi yang luhur”.21                                                              21 Sardiman A.M,  Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Rajawali Pers, Jakarta 1987. Hal 147. 



21  b. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini pun memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemerintah   dalam  menumbuhkan rasa kepedulian di  tengah-tengah  masyarakat akan   pentingnya   pembinaan perilaku social siswa   untuk mencapai  tujuan pendidikan nasional, guna mengantisipasi ekses negatif dari kehidupan global. Sudah tentu kontribusi  ini terbatas  pada  perilaku sosial    peserta  didik melalui proses analisis brpikir, gaya mengajar dan Kecerdasan Emosi guru Pendidikan Agama Islam. Dari temuan dan produk penelitian ini pihak sekolah dan pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan baik tingkat Nasional maupun tingkat daerah dapat mengambil kebijakan lebih lanjut mengenai upaya pembinaan perilaku social siswa ini. ** Lanjut Bab II** 


