
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan

suatu bangsa, melalui pendidikan akan terbentuk manusia yang cerdas,

berahlak mulia dan melalui pendidikan ini pula dapat dipelajari perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berguna untuk mengubah keadaan

suatu bangsa  menjadi lebih baik.

Tujuan Pendidikan Nasional tercantum dalam Undang-undang

Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa: Pendidikan Nasional

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu cakap, kereatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang

demokratis serta bertanggung jawab.1

Dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di berbagai aspek

kehidupan manusia, maka cara yang ampuh untuk mencapai tujuan tersebut

ialah pendidikan. Melalui kegiatan pendidikan di lembaga pendidikan formal

(di lingkungan sekolah), informal (di lingkungan keluarga) dan non formal

pendidikan, pengajaran, pelatihan, bimbingan, dan nilai-nilai kepada peserta

didik.2

1 Moh. Uzer usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2005), h. 5.

2 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru
Algesindo, 2010), h.10.
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Pendidikan atau tarbiah, menurut pandangan Islam, merupakan bagian

dari tugas kekhalifahan manusia. Karena manusia adalah khalifah Allah, yang

berarti bahwa manusia mendapat kuasa dan limpahan wewenang dari Allah

untuk melaksanakan pendidikan terhadap alam dan manusia, maka manusialah

yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan tersebut. Seperti

dalam Firman Allahal-An’am 106:3





Artinya:  Ikutlah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, tiada

Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia , dan berpalinglah
dari orang-orang musyrik. (Q.S al-An’am  ayat 106).

Allah SWT juga berfirman dalam surah an-Nahl ayat 78 sebagai

berikut:4










Artinya:  “dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan
tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran,
penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”.

Ayat tersebut secara tegas menyatakan, bahwa Allah SWT, merupakan

Dzat yang maha mengetahui sekaligus maha pemberi ilmu pengetahuan kepada

manusia. Bahkan Allah SWT memfungsikan akal manusia untuk siap

menerima dan mengembangkan ilmu pengetahuan kepada manusia.

Dalam proses pendidikan, kedudukan anak didik sangat penting. Proses

pendidikan tersebut akan berlangsung di dalam situasi pendidikan yang

3Q.S al-An’am: 106
4 Q.S an-Nahl: 78
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dialaminya. Dalam situasi pendidikan yang dialaminya, anak didik merupakan

komponen yang hakiki. Anak didik sebagai manusia yang belum dewasa

merasa tergantung kepada pendidiknya, anak didik merasa bahwa ia memiliki

kekukarangan-kekurangan tertentu, ia menyadari bahwa kemampuannya masih

sangat terbatas dibandingkan dengan kemampuan pendidiknya.5

Belajar akan berjalan lancar apabila ada aktivitas yang baik dan

didukung oleh kecerdasan anak. Anak-anak yang malas belajar kemudian gagal

karena  tidak ada aktivitas yang baik dan tidak didukung oleh kecerdasan.

Dalam kegiatan  belajar, banyak hal yang mempunyai peranan yang sangat

penting sebagai tolak ukur berhasil atau tidaknya proses dan hasil

pembelajaran. Salah satunya adalah kecerdasan, bila seorang siswa kurang

memaksimalkan kecerdasan yang ada pada dirinya dan kurang perhatian

terhadap objek yang dipelajari maka sulit diharapkan siswa tersebut akan tekun

dan memperoleh hasil yang baik dari belajarnya. Sebaliknya, apabila siswa

tersebut belajar dengan baik kemudian siswa tersebut mempunyai kecerdasan

dan perhatian besar terhadap objek yang dipelajari, maka hasil yang diperoleh

akan lebih baik. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist berikut ini

Salah satu program pengajaran di Madrasah Tsanawiyah adalah al-

Qur’an hadist. Al-Qur’an hadist memfokuskan kajiannya kepada kemampuan

dan pemahaman terhadap ayat ayat al-Qur’an dan hadist. Mata pelajaran ini

sudah lama dikembangkan dan dilaksanakan dalam kurikulum-kurikulum di

Indonesia, khususnya pada  madrasah. Kementrian agama bidang pendidikan

pada kurikulum KTSP(2006) Menyatakan bahwa mata pelajaran al-Qur’an

5 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.
24.
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hadist bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: (1)

Mempelajari al-Qur’an dan hadist sebagai pedoman hidup umat islam; (2)

meningkatkan pemahaman al-Qur’an, al-fatihah dan surat surat pendek lainnya

melalui upaya penerapan cara membaca, menangkap maknanya, memahami

kandungan isinya, dan mengaitkannya dengan fenomena kehidupan; (3)

menghafal dan menjelaskan makna hadist-hadist yang terkait dengan tema isi

kandungan surat atau ayat sesuai dengan tingkat perkembangan anak.

Agar tujuan pembelajaran al-Qur’an hadist dapat tercapai seperti yang

diharapkan, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar

siswa. Keberhasilan dalam belajar dipengaruhi oleh faktor eksternal sebagai

faktor di luar diri siswa, misalnya metode belajar, kurikulum, serta sarana yang

menunjang keberhasilan siswa dalam belajar. Sedangkan faktor internal adalah

sebagai faktor-faktor dari dalam diri individu berupa aspek psikologis yang

dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas perolehan pembelajaran, misalnya

intelegensi atau kecerdasan individu, bakat, minat dan aktivitas belajar.6

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar

merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi (guru dan

siswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar. Dalam belajar diperlukan

aktivitas, sebab pada prinsipnya belajar adalah berbuat. Berbuat untuk

mengubah tingkah laku menjadi melakukan kegiatan. Perubahan yang

dimaksud yaitu perubahan aspek-aspek tingkah laku, seperti  pengetahuan,

sikap dan keterampilan. Begitu juga  dalam pembelajaran al-qur’an hadist yang

sangat  menekankan pada  perubahan  aspek-aspek di atas. Jadi dapat dikatakan

6Slameto, Belajar dan Faktor Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rinekacipta,
2010), h.  54.
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bahwa ada hubungan aktivitas belajar degan hasil belajar siswa. Jika aktivitas

belajar siswa dilakukan dengan baik maka hasil belajar siswa juga semakin

baik.

Selain dari aktivitas sebagai salah satu faktor dari hasil belajar menurut

Slameto adalah kecerdasan siswa yaitu sebagai faktor psikologis siswa.7

Sekarang ini dikenal beberapa jenis kecerdasan diantaranya kecerdasan

intelektual, kecerdasan Emosional dan kecerdasan Spiritual. Dari ketiga

kecerdasan tersebut, penulis memfokuskan tentang kecerdasan spiritual.

Individu dalam kehidupannya tidak hanya membutuhkan kecerdasan

intelektual dan kecerdasan emosi saja, tetapi ada hal lain yang sangat

berhubungan dengan kebermaknaan hidup yaitu kecerdasan spritualitas.

Menurut pasangan Danah Zohar dan Ian Marshal yang pada

penghujung abad 20 yang lalu berhasil memperkenalkan jenis kecerdasan ke-3

yang dipopulerkan dengan “kecerdasan Spritual Quotient (SQ)”, yakni jenis

kecerdasan yang merujuk pada kemampuan seseorang dalam menghadapi dan

memecahkan persoalan-persoalan eksistensial, persoalan makna atau nilai.

Dalam karyanya yang berjudul Spritual Intelegence “The Ultimate

Intelegence”, penulis yang merupakan pasangan suami isteri ini menegaskan,

dengan IQ dan EQ saja kecerdasan seseorang belumlah cukup untuk

menjelaskan kompleksitas kecerdasan manusia, karena tanpa jennies

kecerdasan ketiga ini, manusia hanya mampu berakulasi dan merasakan dengan

7 Slameto, Op Cit, hlm. 76.
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tepat. Tetapi tidak mampu menjawab makna atau nilai yang ada dibalik realitas

kehidupan. Dalam konteks ini SQ memberikan seseorang makna.8

Bahkan menurut Filsuf dan Psikolog tersebut, kecerdasan spiritual (SQ)

merupakan landasan yang diperlukan untuk memfungsikan dua jenis

kecerdasan sebelumnya, kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional.

Menurutnya pula, SQ ini merupakan kecerdasan tertinggi manusia.9

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa

keberadaan kecerdasan spiritual akan memupuk sikap positif seperti kejujuran,

motivasi, kepemimpinan, adil, penuh cinta dan kasih sayang terhadap sesama

dan sikap-sikap positif lainnya. Dalam proses belajar, kehadiran sikap positif

tersebut diharapkan dapat memacu semangat peserta didik untuk lebih giat

belajar sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar dalam

proses pembelajaran.

Apabila kecerdasan spiritual dimiliki oleh siswa , mereka  akan lebih

mampu memahami berbagai masalaah yang timbul selama proses belajar

mengajar berlangsung disekolah.  Tidak hanya itu dengan kecerdasan spritual

ini siswa  akan lebih mampu  memotivasi diri untuk lebih giat belajar atau

menuntut ilmu sehingga  dapat menemukan makna (arti) dari pelajaran yang

diberikan guru. Kecerdasan spiritual juga mendorong siswa untuk lebih kreatif

yaitu memiliki daya cipta dan kreasi yang tinggi sehinggga hasil belajaar

disekolah meningkat.10 Dengan aktivitas yang tinggi dalam belajar kemudian

didukung oleh kecerdasan yang cukup akan melahirkan siswa–siswa yang

8 Sufyan Ramadhy, Dadi Permadi, Bagaimana Mengembangkan Kecerdasan?, (Bandung:
Sarana Panca Karya Nusa, 2011), h. 8-9.

9 Ibid., h. 9.
10 Ibid., h. 10.
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berprestasi dan  meningkatkan hasil belajar terutama pada mata pelajaran al-

qur’an hadist.

Berdasarkan penelitian pendahuluan dengan observasi penulis melihat

bahwa adanya kesenjangan antara aktivitas belajar dan kecerdasan spiritual

terhadap hasil belajar siswa. Dari hasil observasi tersebut terlihat bahwa

aktivitas belajar siswa sebagian besarnya sudah terlihat baik yaitu diantaranya

siswa rajin bertanya dan mengeluarkan pendapat pada saat proses pembelajaran

berlangsung, siswa memperhatikan dan mendengarkan guru dengan baik ketika

guru memberikan penjelasan materi, dan siswa mengerjakan tugas yang

diberikan guru. (Observasi Proses Pembelajaran Al-Qur’an Hadist di Madrasah

Tsanawiyah Kecamatan Rengat, Senin 3 Oktober 2016).

Begitu pula dengan kecerdasan spiritual siswa sudah maksimal yang

diberikan oleh gurunya seperti membaca al-qur’an, sholat zuhur berjamaah,

hafalan al-qur’an dan membuat acara penyambutan 1 muharam setiap

tahunnya. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut kecerdasan spiritual

siswa juga terlihat sebagian besarnya sudah baik, yaitu dapat dilihat dari siswa

memiliki rasa kepedulian terhadap sesama teman (saling tolong menolong

dalam kesulitan), saling memaafkan dan mau menerima kritikan serta selalu

bertanya tentang sesuatu hal yang membuatnya belum mengerti. (Wawancara,

Salah Satu guru Al-Qur’an Hadist Dra. Erna Juita di MTs Madinatun Najah

Rengat dan Ririn Salvia, S.PdI di MTs Nurul Iman Sungai Beringin, Senin 3

Oktober 2016). Namun demikian, hasil belajar al-qur’an hadis di Madrasah

Tsanawiah sekecamatan Rengat belum menunjukan peningkatan, karena hasil

belajar al-qur’an hadist di Madrasah Tsanawiyah sekecamatan Rengat masih
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rendah meskipun guru sudah memberikan dorongan yang maksimal dalam

proses belajar mengajar.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa gejala  dari hasil belajar siswa yaitu

sebagai berikut:

1. Masih ada siswa yang belum menguasai materi pelajaran.

2. Masih ada sebagian siswa ikut dalam program remidial.

3. Masih ada sebagian siswa memperoleh nilai di bawah KKM (Kriteria

Ketuntasan Minimum) yaitu 75.

4. Dalam proses pembelajaran al-Qur’an Hadist di kelas, masih ada siswa tidak

mampu menjawab pertanyaan guru dengan baik.11

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian untuk mengetahui seberapa besar aktivitas dan kecerdasan siswa

terhadap mata pelajaran al-Qur’an hadist dengan judul “Hubungan antara

Aktivitas Belajar dan Kecerdasan Spiritual Siswa dengan Hasil Belajar

Al-Qur’an Hadist Siswa di Madrasah Tsanawiyah Sekecamatan Rengat.”

B. Penegasan Istilah

1. Aktivitas Belajar

Aktivitas belajar adalah kegiatan belajar yang melibatkan seluruh aspek

peserta didik, baik jasmani maupun rohani sehingga perubahan perilakunya

dapat berubah dengan cepat, tepat, mudah dan benar, baik berkaitan dengan

aspek kognitif afektif maupun psikomotor.12

11 Observasi, Dokumentasi Buku Nilai Guru Al-Quran-Hadist Di Madrasah Tsanawiyah
Sekecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, Senin (3 Oktober 2016).

12Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jogjakarta: Ar-
Russ Media, 2007), h. 13.
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Yang dimaksud aktivitas belajar didalam penelitian ini adalah semua

kegiatan yang dilakukan oleh siswa selama mengikuti proses pembelajaran

baik secara fisik maupun mental.

2. Kecerdasan Spiritual

Kecerdasan spiritual ialah suatu kemampuan seseorang yang memiliki

kecakapan transenden, kesadaran yang tinggi untuk menjalani kehidupan,

menggunakan sumber-sumber spiritual untuk memecahkan permasalahan

hidup, dan berbudi luhur, Mampu berhububugan baik.13

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa yang dimaksud dengan

kecerdasan spiritual adalah kemampuan yang sempurna dari perkembangan

akal budi untuk memikirkan hal-hal diluar alam materi yang bersifat

ketuhanan yang memancarkan energi batin untuk memotivasi lahirnya

ibadah dan moral.

3. Hasil Belajar Al-Qur’an Hadist

Hasil Belajar adalah hasil yang dicapai oleh seorang peserta didik

setelah mengikuti pembelajaran atau tes yang dilaksanakan olehpendidik.

Hal ini tentu harus sesuai dengan tujuan yang ingin di capai sesuai dengan

materi pembelajaran Al-Qur’an hadist.

4. Madrasah Tsanawiyah Kecamatan Rengat

Madrasah Tsanawiyah adalah Sekolah yang sedarajat dengan

Sekolah Menengah Pertama. Yang dimaksud dengan Madrasah Tsanawiyah

Kecamatan Rengat dalam penelitian ini adalah Madrasah Tsanawiyah yang

ada di Kecamatan Rengat yang berjumlah 3 Madrasah yaitu Madrasah

13Wahyudi Siswanto, Membentuk Kecerdasan Spiritual Anak, (Jakarta: Amzah, 2012), h.
11.



10

Tsanawiyah Madinatun Najah Rengat, Madrasah Tsanawiyah Nurul Iman

Sungai Beringin dan Madrasah Tsanawiyah Al-Fadh Kampung Besar

Seberang.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Aktivitas belajar siswa pada bidang studi Al-Qur’an hadist di Madrasah

Tsanawiyah sekecamatan Rengat bervariasi.

b. Kecerdasan spritual siswa di Madrasah Tsanawiyah sekecamatan Rengat

bervariasi.

c. Hasil belajar siswa pada bidang studi al-qur’an hadist siswa di Madrasah

Tsanawiyah sekecamatan Rengat belum optimal.

d. Masih ada peserta didik yang remedial atau ujian kembali.

e. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pengaruh hasil belajar siswa

bidang studi Al-Quran Hadist Siswa di Madrasah Tsanawiyah

sekecamatan Rengat.

2. Batasan Masalah

Agar terarahnya penelitian ini penulis merasa perlu membatasi

masalah yaitu tentang:  “hubungan antara aktivitas belajar dan kecerdasan

spritual siswa dengan hasil belajar al-qur’an hadist siswa di Madrasah

Tsanawiyahsekecamatan Rengat”.

3. Rumusan Masalah

a. Apakah terdapat hubungan antara aktivitas belajar dengan hasil belajar

al-qur’an hadist siswa di Madrasah Tsanawiyah sekecamatan Rengat?
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b. Apakah terdapat hubungan antara kecerdasan spritual siswa dengan hasil

belajar al-qur’an hadist siswa di Madrasah Tsanawiyahsekecamatan

Rengat?

c. Apakah terdapat hubungan antara aktivitas belajar dan kecerdasan

spritual siswa dengan hasil belajar al-qur’an hadist siswa di Madrasah

Tsanawiyahsekecamatan Rengat?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan pemasalahan tersebut, tujuan yang hendak dicapai

dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara aktivitas belajar dengan

hasil belajar al-qur’an hadist siswa diMadrasah Tsanawiyahsekecamatan

Rengat.

b. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kecerdasan spiritual

siswa dengan hasil belajar al-qur’an hadistsiswa di Madrasah

Tsanawiyah sekecamatan Rengat.

c. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara aktivitas belajar dan

kecerdasan spritual siswa dengan hasil belajar al-qur’an hadist siswa di

Madrasah Tsanawiyah sekecamatan Rengat.

2. Kegunaan penelitian

Nilai guna yang dapat diambil dari penulisan penelitian ini adalah:

a. Secara teorietis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan

kontribusi bagi pengembangan ilmu, terutama dalam bidang hasil belajar

siswa dan dapat dipakai sebagai acuan untuk riset-riset mendatang.
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b. Secara peraktis, penelitian ini di harapkan akan dapat kontribusi praktis,

yaitu bagi Madrasah Tsanawiyah sekecamatan Rengat untuk

merencanakan program peningkatan Sumber Daya Manusia yang

propesional untuk mendorong peningkatan kinerjalembaga yang

berkualitasdalam menciptakan tata sekolah yang lebih baik.

c. Untuk menambah khazanah intelektual keilmuan dalam bidang

Pendidikan Agama Islam, khususnya dalam masalah aktivitas belajar dan

kecerdasan spiritual yang merupakan salah satu faktor keberhasilan

belajar siswa.

d. Untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Agama Islam pada

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau.


