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BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Konsep Aktivitas Belajar

a. Pengertian aktivitas belajar

Aktivitas belajar siswa terdiri atas dua kata, yaitu aktivitas dan

belajar. Menurut Depdiknas dinyatakan bahwa aktivitas berarti kegiatan

atau kerja atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan dalam tiap

bagian di dalam organisasi atau instansi.1

Menurut Mulyono dalam Ahmad Rohani mengatakan aktivitas

artinya kegiatan atau keaktifan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan atau

kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non fisik. Sedangkan

menurut Sriyono menyatakan bahwa aktivitas adalah segala kegiatan

yang dilaksanakan baik secara jasmani dan rohani. Aktivitas siswa

selama proses pembelajaran berlangsung merupakan salah satu indicator

adanya keinginan siswa untuk belajar.2

Belajar adalah salah satu proses dalam pendidikan. Belajar

memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu.Belajar juga

bisa diartikan suatu proses yang dilakukan setiap individu untuk

mendapatkan suatu perubahan tingkah laku yang baru dipelajarinya

secara keseluruhan, yang menyangkut dengan pengetahuan, sikap dan

1 Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jogjakarta: Ar-
Russ Media, 2007), h.13

2 Ibid., h. 14.
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keterampilan. Belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai

kepandaian atau ilmu.3

Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang

sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang

pendidikan.4Setiap anak yang mengikuti proses pendidikan atau

pembelajaranmenginginkan nilai yang baik. Namun untuk mencapai hal

itu bukanlah suatu hal yang mudah. Hal itudikarenakan

keberhasilanbelajar sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, beberapa

diantaranya adalah aktivitas atau kegiatan anak dalam belajar dan

kecerdasan yang ada dalam diri anak tersebut. Sebagaimana telah

dijelaskan dalam Hadist Rasulullah yaitu sebagai berikut:

ْنَیا َفَعلَْیِھ بِا ْلِعْلِم، َوَمْن أََراَداْالآِخَرَة َفَعلَْیِھ ِباْلِعْلِم، َوَمْن َمْن أََرا  َدالدُّ
أََراَدُھَما َفَعلَْیِھ ِباْلِعْلمِ 

Artinya : ”Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka
wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang
menghendaki kehidupan Akherat, maka wajib baginya
memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya
maka wajib baginya memiliki ilmu”. (HR. Turmudzi).

Hadits tersebut memberikan pembelajaran kepada kita umat Islam

agar memiliki ilmu pengetahuan baik ilmu pengatahuan agama maupun

ilmu pengetahuan umum. Ilmu pengetahuan merupakan bekal kita untuk

hidup di dunia dan akhirat.

Belajar bukanlah proses dalam kehampaan. Tidak pula pernah sepi

dari berbagai aktivitas.Tidak pernah terlihat orang yang belajar tanpa

3Ibid, h.13.
4Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 63.
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melibatkan aktivitas raganya.Apalagi bila aktivitas itu berhubungan

dengan masalah belajar menulis, mencatat, memandang, membaca,

mengingat, berfikir, latihan atau peraktek, dan sebagainya.5Kita

membutuhkan energy, fikiran, waktu, peralatan belajar dalam

mendengarkan penjelasan guru, memperhatikan atau melihat kepapan

tulis, membaca buku, menulis atau membuat ringkasan materi

pembelajara, mengingat atau menghafal, dan mempraktekkan materi

pembelajaran disekolah atau dirumah.Kegiatan kegiatan dalam belajar

akan membuat perubahan dalam diri pelajar. Jika pelajar melakukan

usaha maksimal atau belajar dengan giat, hal tersebut akan berpengaruh

pada kemampuannya dalam belajar.

Belajar adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas jiwa dan raga

untuk mendapatkan perubahan tingkahlaku sebagai hasil daripengalaman

dan interaksi dengan lingkungan kehidupan yang memiliki hubungan

dengan kognitif, afektif dan psikomotor.6

Menurut Gie, aktivitas belajar adalah segenap rangkaian kegiatan

atau aktivitas secara sadar yang dilakukan oleh seseorang yang

mengakibatkan perubahan dalam dirinya, berupa perubahan pengetahuan

atau kemahirannyang sifatnya tergantung pada sedikit banyaknya

perubahan. Sedangkan menurut Sardiman, aktivitas dalam proses belajar

mengajar adalah rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan siswa dalam

mengikuti pelajaran, bertanya hal yang belum jelas, mencatat,

5Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002), h 38.
6Ibid., h. 13.
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mendengar, berpikir, membaca dan segala kegiatan yang dilakukan yang

dapat menunjang prestasi belajar.

Menurut Dimyati keaktifan siswa dalam pembelajaran memiliki

bentuk yang beraneka ragam, dari kegiatan fisik yang mudah diamati

sampai kegiatan psikis yang sulit diamati. Kegiatan fisik yang dapat

diamati diantaranya adalah kegiatan dalam bentuk membaca,

mendengarkan, menulis, meragakan, dan mengukur. Sedangkan contoh

kegiatan psikis diantaranya adalah seperti mengingat kembali isi materi

pelajaran pada peremuan sebelumnya, menggunakan khasanah

pengetahuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah, menyimpulkan

hasil eksperimen, membandingkan satu konsep dengan konsep yang lain,

dan lainnya.7

Berdasarkan penjelasan di atas penulis mengambil kesimpulan

bahwa aktivitas belajar adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh siswa

selama mengikuti proses pembelajaran baik secara fisik maupun mental.

b. Jenis-jenis Aktivitas Belajar

Paul B. Diedrich yang dikutip dalam Nanang hanafiah dan Cucu

suhana menyatakan, aktivitas belajar dibagi ke dalam delapan kelompok,

yaitu sebagai berikut:

1) Kegiatan-kegiatan visual (visual activities), yaitu membaca, melihat

gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran dan

mengamati orang lain bekerja atau bermain.

2) Kegiatan-kegiatan lisan (oral activities), yaitu mengemukakan suatu

fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian mengajukan

7 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta:Grafindo, 2006), h.73.
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pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, berwawancara

diskusi dan interupsi

3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan (listening activities), yaitu

mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau

diskusi kelompok, atau mendengarkan radio.

4) Kegiatan-kegiatan menulis (writing activities), yaitu menulis cerita,

menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan copy, membuat

outline atau rangkuman, dan mengerjakan tes serta mengisi angket.

5) Kegiatan-kegiatan menggambar (drawing activities), yaitu

menggambar, membuat grafik, diagram, peta dan pola.

6) Kegiatan-kegiatan motorik (motor activities), yaitu melakukan

percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat

model, menyelenggarakan permainan, serta menari dan berkebun.

7) Kegiatan-kegiatan mental (mental activities), yaitu merenungkan

mengingat, memecahkan masalah, menganalisa faktor-faktor, melihat

hubungan-hubungan, dan membuat keputusan.

8) Kegiatan-kegiatan emosional (emotional activities), yaitu minat,

membedakan, berani, tenang, merasa bosan dan gugup.8

Dengan adanya pembagian jenis aktivitas di atas, menunjukkan

bahwa aktivitas di sekolah cukup kompleks dan bervariasi. Jika kegiatan-

kegiatan tersebut dapat tercipta di sekolah, pastilah sekolah-sekolah akan

lebih dinamis, tidak membosankan dan benar-benar menjadi pusat

aktivitas belajar yang maksimal.

8 Hanafiah, Nanang & Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran, (Bandung: Refika
Aditama, 2010), h. 24.
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Lebih lanjut dapat dijelaskan indikator keaktifan siswa dalam

proses pembelajaran adalah :

1) Siswa tidak hanya menerima informasi tetapi lebih banyak mencari

dan memberikan informasi

2) Siswa banyak mengajukan pertanyaan baik kepada guru maupun

kepada siswa lainnya

3) Siswa lebih banyak mengajukan pendapat terhadap informasi yang

disampaikan oleh guru atau siswa lain

4) Siswa memberikan respon yang nyata terhadap stimulus belajar yang

dilakukan guru

5) Siswa berkesempatan melakukan penilaian sendiri terhadap hasil

pekerjaannya, sekaligus memperbiki dan menyempurnakan hasil

pekerjaan yang belum sempurna

6) Siswa membuat kesimpulan pelajaran dengan bahasanya sendiri

7) Siswa memanfaatkan sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada

disekitarnya secara optimal.9

Dapat disimpulkan indikator keaktifan siswa yang dikemukakan

oleh Sudjana meliputi siswa lebih banyak mencari informasi tentang

pelajaran, memecahkan permasalahan sendiri serta membuat ringkasan

pelajar dengan bahasa sendiri yang dipahaminya.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Belajar

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas pada

diri seseorang, menurut Ngalim Purwanto terdiri atas dua bagian, yaitu

9 Muhibbin Syah, Op. Cit., h. 32.
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faktor internal dan faktor eksternal. Secara rinci kedua faktor tersebut

akan dijelaskan sebagai berikut:10

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah seluruh aspek yang terdapat dalam diri

individu yang belajar, baik aspek fisiologis (fisik) maupun aspek

psikologis (psikhis).

a) Aspek Fisik (Fisiologis)

Orang yang belajar membutuhkan fisik yang sehat. Fisik

yang sehat akan mempengaruhi seluruh jaringan tubuh sehingga

aktivitas belajar tidak rendah. Keadaan sakit pada pisik/tubuh

mengakibatkan cepat lemah, kurang bersemangat, mudah pusing

dan sebagainya. Oleh karena itu agar seseorang dapat belajar

dengan baik maka harus mengusahakan kesehatan dirinya.

b) Aspek Psikhis (Psikologi)

Menurut Sardiman A.M, sedikitnya ada delapan faktor

psikologis yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan

aktivitas belajar. Faktor-faktor itu adalah perhatian, pengamatan,

tanggapan, fantasi, ingatan, berfikir, bakat dan motif. Secara rinci

faktor-faktor tersebut adalah perhatian, pengamatan, tanggapan,

fantasi, ingatan, bakat, berfikir dan motif.

2) Faktor Eksternal

Menurut Ngalim Purwanto, faktor eksternal yaitu sebagai berikut:

a) Keadaan keluarga

10 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Rosdakarya, 2004), h. 107
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Siswa sebagai peserta didik di lembaga formal (sekolah)

sebelumnya telah mendapatkan pendidikan di lingkungan keluarga.

Di keluargalah setiap orang pertama kali mendapatkan pendidikan.

Pengaruh pendidikan di lingkungan keluarga, suasana di

lingkungan keluarga, cara orang tua mendidik, keadaan ekonomi,

hubungan antar anaggota keluarga, pengertian orang tua terhadap

pendidikan anak dan hal-hal laainnya di dalam keluarga turut

memberikan karakteristik tertentu dan mengakibatkan aktif dan

pasifnya anak dalam mengikuti kegiatan tertentu.

b) Guru dan cara mengajar

Lingkungan sekolah, dimana dalam lingkungan ini siswa

mengikuti kegiatan belajar mengajar, dengan segala unsur yang

terlibat di dalamnya, seperti bagaimana guru menyampaikan

materi, metode, pergaulan dengan temannya dan lain-lain turut

mempengaruhi tinggi rendahnya kadar aktivitas siswa dalam proses

belajar mengajar.

c) Alat-alat pelajaran

Sekolah yang cukup memiliki alat-alat dan perlengkapan

yang diperlukan untuk belajar ditambah dengan cara mengajar yang

baik dari guru-gurunya, kecakapan guru dalam menggunakan alat-

alat itu, akan mempermudah dan mempercepat belajar anak-anak.

d) motivasi sosial

Dalam proses pendidikan timbul kondisi-kondisi yang di

luar tanggung jawab sekolah, tetapi berkaitan erat dengan corak

kehidupan lingkungan masyarakat atau bersumber pada lingkungan
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alam. Oleh karena itu corak hidup suatu lingkungan masyarakat

tertentu dapat mendorong seseorang untuk aktif mengikuti kegiatan

belajar mengajar atau sebaliknya.

e) lingkungan dan kesempatan

Lingkungan, dimana siswa tinggal akan mempengaruhi

perkembangan belajar siswa, misalnya jarak antara rumah dan

sekolah yang terlalu jauh, sehingga memerlukan kendaraan yang

cukup lama yang pada akhirnya dapat melelahkan siswa itu sendiri.

Selain itu, kesempatan yang disebabkan oleh sibuknya pekerjaan

setiap hari, pengaruh lingkungan yang buruk dan negative serta

factor-faktor lain terjadi di luar kemampuannya. Faktor lingkungan

dan kesempatan ini lebih-lebih lagi berlaku bagi cara belajar pada

orang-orang dewasa.11

Aktifitas belajar yang merupakan proses kegiatan untuk

mengubah tingkah laku si subjek belajar, banyak faktor yang

mempengaruhinya. Dari sekian banyak faktor yang

mempengaruhinya itu, secara garis besar dapat dibagi dalam

klasifikasi faktor intern (dalam diri) subjek belajar dan faktor

ekstern (dari luar diri) subjek belajar

2. Konsep Kecerdasan Spiritual

a. Pengertian Kecerdasan Spiritual

Agustian dalam Lisda Rahmasari mendefinisikan kecerdasan

spiritual sebagai kemampuan untuk meberi makna ibadah terhadap setiap

11 Ibid., h. 109.
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perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang

bersifat fitrah, menuju manusia yang seutuhnya dan memiliki pola

pemikiran integralistik, serta berprinsip hanya karena Allah.12Kecerdasan

spiritual ialah suatu kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap

setiap perilaku dan kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran

yang bersifat fitrah, menuju manusia yang seutuhnya dan memiliki pola

pemikiran tauhidi serta berprinsip hanya karena Tuhan. Beliau

menekankan bahwa kecerdasan spiritual adalah perilaku atau kegiatan

yang kita lakukan merupakan ibadah kepada Tuhan.Kecerdasan spiritual

merupakan kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan

makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan

hidup manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya,

kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang

lebih bermakna dibanding dengan yang lain.

Kecerdasan spiritual terdiri dari dua kata yaitu “ kecerdasan ” dan

“spiritual”. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk

memecahkan masalah yang dihadapinya, terutama masalah yang

menuntut kemampuan fikiran. Kecerdasan (Intelegence) dapat pula

diartikan sebagai kemampuan yang berhubungan dengan abstraksi-

abstraksi, kemampuan memepelajari sesuatu, kemampuan manangani

situasi-situasi baru.

12Lisda Rahmasari, Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosi dan
Kecerdasan Spiritual Terhadap Kinerja Karyawan, Majalah Ilmiah Informatika Vol 3 No.1, 2012,
h. 10.
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Kata spiritual memiliki akar kata spirit yang berarti roh atau jiwa.

Kata ini berasal dari bahasa Latin, spiritus, yaitu nafas. Roh bisa

diartikan sebagai energi kehidupan yang membuat manusia dapat hidup,

bernafas dan bergerak. Spiritual berarti pula segala sesuatu di luar fisik,

termasuk pikiran, perasaan, dan karakter kita. Spiritual juga berarti

kejiwaan, rohani, batin, mental, dan moral. Dalam kamus besar bahasa

indonesia, spiritual berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan (Rohani

dan batin).13

Sementara itu Mimi Doe dan Marsha walch mengungkapkan

bahwa spiritual adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai,

moral, dan rasa memiliki. Ia memberi arah dan arti bagi kehidupan kita

tentang kepercayaan mengenai adanya kekuatan non fisik yang lebih

besar dari pada kekuatan diri sendiri. Suatu kesadaran yang

menghubungkan manusia langsung dengan tuhan, atau apapun yang

dinamakan sebagai sumber kesadaran manusia.14

Ary ginanjar agustian mengibaratkan kecerdasan spiritual sebagai

God Spot atau God Module “ tempat tertentu didalam otak yang secara

spesifi merespon segala sesuatu yang berhubungan dengan nilai-nilai

yang mengarah kepada spritual keagamaan.

God Spot merupakan pusat spiritual yang berlokasi diantara

koneksi-koneksi syaraf yang terletak di lobe temporal otak. God Spot ini

tidak membuktikan eksistensi Tuhan, tetapi menunjukkan bahwa otak

13 Departemen Pendidikan  Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi
Keempat, (Jakarta: Gramedia Utama, 2011), h. 1335.

14 Mimi Doe dan Marsha Walch, 10 Prinsip Spiritual Parenting. Bagaimana Menumbuhkan
dan Merawat Sukma Anak, (Jakarta: Kaifa, 2001), h. 122.
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telah mengembangkan atau menjawab permasalahan puncak/akhir

(Ultimate Question), untuk memiliki atau menggunakan kepekaan

terhadap makna dan nilai yang lebih luas.15

Toto tasmara menyebutkan “ kekuatan spiritual keagamaan”.

Dengan istilah “ kecerdasan ruhaniah”. Menurut toto yakni:

Jika secara ilmiah telah ditetapkan bahwa kecerdasan spiritual

yang berada pada God Spot merupakan fitrah fisikal yang melekat pada

manusia, maka kecerdasan ruhaniah (kekuatan spiritual keagamaan),

merupakan muatan yang didalamnya, yakni kesaksian dan pengakuan

keilahian.16

Hal tersebut juga dijelaskan dalam firman Allah, (Q.S, Al-

A’raf:172;













Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan
anak-anak adam dari sulbi (tulang belulang anak cucu
adam) keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian
terhadap diri mereka (seraya berfirman), bukankah Aku ini
Tuhanmu? “ mereka menjawab”. Betul (engkau Tuhan
kami), kami menjadi saksi. (kami lakukan yang demikian itu)
agar dihari kiamat kamu tidak mengatakansesungguhnya
kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap
ini (Keesaan Tuhan).” (Depag, 2010: 343)

Tanpa keilahian, seluruh kecerdasan dengan segala derivasinya

nilai kemanusian, cinta, dan kreativitasnya hanyalah amalan-amalan yang

15Ary Ginanjar Agustian, Op.Cit, h.8
16Toto Tasmara, Kecerdasan Ruhaniah Transcendental Intellegensi Membentuk

Kepribadian Yang Bertanggung Jawa, Profesional Dan Berakhlak, Jakarta: Gema Insani Press,
2001, h.7
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mendebu, tidak mempunyai manka secara sempurna. Kecerdasan

spiritual versi barat masih berada pada potensi imajinasi kreatif,

sedangkan kecerdasan ruhiah (Kekuatan spiritual keagamaan).

Memberikan arah yang jelas kemana dan bagaimana imajinasi kreatif

tersebut harus diarahkan. Dalam surah Al-Hijr ayat 29 berbunyi:





Artinya: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan

telah meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, Maka
tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.17

Ayat Al-Qur’an tersebut secara tegas menyatakan bahwa Allah

SWT meniupkan ruh-Nya ke dalam diri manusia sehingga manusia

dituntut tunduk kepada-Nya.

Dalam beberapa bagian bukunya Zohar dan Marshall mencoba

menyoroti hubungan antara agama dan kecerdasan spiritual. Pada

umumnya orang beranggapan bahwa kecerdasan spiritual selalu

berhubungan dengan agama. Menurut keduanya kecerdasan spiritual

berbeda dengan agama. Agama merupakan aturan-aturan dari luar

sedangkan kecerdasan spiritual adalah kemampuan internal, sesuatu yang

menyentuh dan membimbing manusia dari dalam.18

Kecerdasan spiritual mampu menghubungkan manusia dengan roh

esensi di belakang semua agama. Orang yang kecerdasan spiritualnya

tinggi tidak picik dan fanatik atau penuh prasangka dalam beragama.

Pengertian spiritualitas yang dikemukakan oleh Zohar dan Marshall tidak

selalu mengaitkan dengan masalah ketuhanan, sebab manurut mereka

17 Al-Qur’an Surat Al-Hijr ayat 29.
18 Sufyan Ramadhy, Dadi Permadi, Op. Cit., h. 8.
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seorang yang humanis ataupun atheis pun dapat memiliki spiritualitas

tinggi. Bagi mereka, kecerdasan spiritual lebih banyak terkait dengan

masalah makna hidup, nilai-nilai dan keutuhan diri.

Kesemuanya tidak perlu berkait dengan masalah ketuhanan. Orang

dapat menemukan makna hidup dari bekerja, belajar, berkarya bahkan

ketika menghadapi problematika dan penderitaan. Disini tampak bahwa

Zohar dan Marshall menempatkan agama hanya sebagai salah satu cara

mendapatkan kecerdasan spiritual yang tinggi. Zohar dan Marshall

mengikutsertakan aspek konteks nilai sebagai suatu bagian dari proses

berpikir/berkecerdasan dalam hidup yang bermakna, untuk itu mereka

mempergunakan istilah kecerdasan spiritual.

Untuk lebih memahami apa itu kecerdasan spritual, penulis akan

menguraikan beberapa pendapat, tentang pengertian kecerdasan spritual,

yaitu:

a. Menurut Ary Ginanjar Agustian mengartikan kecerdasan spritual

sangat berhubungan dengan nilai-nilai ilahiah yang merupakan

substansi kekuatan spritual keagamaan, sebagaimana diungkapkan

sebagai berikut: Kecerdasan spritual adalah kemampuan untuk

memberikan makna ibadah terhadap setiap jenis prilaku dan kegiatan

melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah menuju

manusia yang seutuhnya hanif dan memiliki pola pikir tauhid

(integralistik) serta berprinsif karena allah. Orang yang memiliki

kekuatan spritual keagamaan berarti orang yang mampu

mengaktualisasikan nilai-nilai ilahiah sebagai manifestasi dari

aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari dan berupaya
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mempertahankan keharmonisan dan keselarasan dalam kehidupan

sebagai wujud dari pengalamannya terhadap tuntutan fitrah sebagai

makhluk yang memiliki ketergantungan terhadap kekuatan yang

berada diluar jangkuan dirinya yaitu Maha Pencipta.19

b. Dilihat dari perspektif  Islam Yahya Jaya mengatakan, “ Kekuatan

spiritual keagamaan itu terdiri dari 3 aspek yaitu keimanan, keislaman,

dan keihsanan, atau aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalat, atau aqidah

syariah dan akhlak”.20

c. Danah Zohar dan Ian Marshall mengemukakan kecerdasan spiritual

sebagai kemampuan seseorang untuk dapat mengenal memahami diri

seseorang sepenuhnya sebagai makhluk spiritual maupun sebagai

bagian dari alam semesta. Dengan memiliki kecerdasan spiritual

berarti bisa memahami sepenuhnya makna dan hakikat kehidupan

yang kita jalani dan kemanakah kita akan pergi.21

d. Kecerdasan spritual adalah kecerdasan untuk menghadapi persoalan

makna atau value, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan

hidup dalam konteks makna yang lebih luas.22 Kecerdasan untuk

menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna

dibanding dengan yang lain. Dapat juga dikatakan bahwa kecerdasan

spritual merupakan kemampuan untuk memberi makna ibadah

terhadap setiap perilaku dan kegiatan, melalui langkah-langkah dan

19Ary Ginanjar Agustian, op.cit, h.9
20Yahya Jaya, Spritualisasi Islam, Dalam Menumbuhkembangkan Kepribadian Dan

Kesehatan Mental, Bandung: CV Ruhana, 1994, h.31
21 Danah Zohar dan  Ian Marshall, Spiritual Intelegence. The Ultimate Intelegence

(Terjemahan Astuti dkk), (Jakarta: Mizan, 2001), h.11
22Ary Ginanjar Agustian, op.cit, h.13
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pemikiran yang bersifat fitrah dalam upaya menggapai kualitas hanif

dan ikhlas.

e. Kecerdasan spiritual adalah suara hati Ilahiyah yang memotivasi

seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat. Kecerdasan spiritual

adalah cahaya, ciuman kehidupan yang membangunkan keindahan

tidur kita. Kecerdasan spiritual membangunkan orang-orang dari

segala usia, dalam segala situasi.

f. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang berperan sebagai

landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara

efektif. Bahkan SQ merupakan kecerdasan yang tertinggi dalam diri

kita.23

Sementara menurut Sinetar, “kecerdasan spiritual adalah

kecerdasan yang mendapat inspirasi, dorongan, dan efektivitas yang

terinspirasi, theis-ness atau penghayatan ketuhanan yang di dalamnya

kita semua menjadi bagian.24

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

definisi kecerdasan spritual adalah kemampuan potensial setiap manusia

yang menjadikan ia dapat menyadari dan menetukan makna, nilai, moral,

serta cinta terhadap kekuatan yang lebih besar dan sesama makhluk

hidup, karena merasa sebagai bagian dari keseluruhan. Sehingga

membuat manusia dapat menempatkan diri dan hidup lebih positif

dengan penuh kebijaksanaan, kedamaian, dan kebahagiaan yang hakiki.

23 Suharsono, Melejitkan IQ, IE dan IS, (Jakarta : Inisiasi Press, 2002), h.17.
24 Agus Nggermanto, Melejitkan IQ, EQ, dan SQ Kecerdasan Quantum, (Bandung: Nuansa

Cendekia, 2015), h. 117.
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Orang yang cerdas secara spiritual tidak memecahkan persoalan

hidup hanya secara rasional atau emosional saja. Dia menghubungkannya

dengan makna kehidupan secara spiritual. Dia merajuk pada warisan

spiritual seperti teks-teks Kitab Suci untuk memberikan penafsiran pada

situasi yang dihadapinya, untuk melakukan definisi situasi. Orang yang

mempunyai kecerdasan spiritual tinggi mampu memaknai penderitaan

hidup dengan memberi makna positif pada setiap peristiwa, masalah,

bahkan penderitaan yang dialaminya. Dengan memberi makna yang

positif itu, ia mampu membangkitkan jiwanya dan melakukan perbuatan

dan tindakan yang positif. Manusia yang memiliki kecerdasan spiritual

tinggi cenderung akan lebih bertahan hidup dari pada orang yang

bekecerdasan spiritual rendah. Banyak kejadian-kejadian bunuh diri

karena masalah yang sepele, mereka yang demikian itu tidak bisa

memberi makna yang positif dari setiap kejadian yang mereka alami

dengan kata lain kecerdasan spiritual mereka sangat rendah.25

Kecerdasan spiritual ini adalah kecerdasan yang mengangkat

fungsi jiwa sebagai perangkat internal diri yang memiliki kemampuan

dan kepekaan dalam melihat makna yang ada di balik kenyataan apa

adanya ini. Kecerdasan ini bukan kecerdasan agama dalam versi yang

dibatasi oleh kepentingan-kepentingan manusia yang sudah menjadi

terkapling-kapling sedemikian rupa. Kecerdasan spiritual lebih berurusan

dengan pencerahan jiwa. Kecerdasan spiritual mampu mengoptimalkan

kerja kecerdasan yang lain. Individu yang mempunyai pemahaman

25 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak, Peran Moral Intelektual, Emosional, dan
Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun jati diri, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008), h. 90.
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kecerdasan spiritual yang tinggi, mampu menyadarkan jiwa sepenuhnya

berdasarkan makna yang ia peroleh, dari sana ketenangan hati akan

muncul. Jika hati telah tenang kecerdasan spiritual akan memberi sinyal

untuk menurunkan kerja simpatis menjadi para simpatis.

b. Faktor-faktor Kecerdasan Spiritual

Menurut Sinetar otoritas intuitif, yaitu kejujuran, keadilan,

kesamaan perlakuan terhadap semua orang, mempunyai faktor yang

mendorong kecerdasan spiritual. Suatu dorongan yang disertai oleh

pandangan luas tentang tuntutan hidup dan komitmen untuk

memenuhinya.26

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan spiritual menurut

Ary Ginanjar Agustian adalah:

1) Inner value (nilai-nilai spritual dari dalam) yang berasal dari dalam

diri (suara hati), seperti keterbukaan, tanggung jawab kepercayaan,

keadilan, dan kepedulian sosial

2) Drive yaitu dorongan dan usaha untuk mencapai kebenaran dan

kebahagiaan.27

Zohar dan Marshall mengungkapkan ada beberapa faktor yang

mempengaruhi kecerdasan spiritual yaitu28:

1) Sel saraf otak. Otak menjadi jembatan antara kehidupan bathin dan

lahiriah kita. Ia mampu menjalankan semua ini karena bersifat

kompleks, luwes, adaptif, dan mampu mengorganisasikan diri.

26 Marsha, Sinetar, Spiritual intellegence, (Kecerdasan Spiritual: Belajar dari Anak yang
mempunyai kesadaran dini, Terjemahan Soesanto Boedidarno), (Jakarta:Elex Media Komputindo,
2001), h.19.

27Ary Ginanjar Agustian, op.cit, h.120
28 Danah Zohar dan Ian Marshall, op.cit, h.21.
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2) Titik Tuhan (God Spot). Dalam penelitian Rama Chandra menenukan

adanya bagian dalam otak, yaitu lobus temporal yang meningkat

ketika pengalaman religius atau spiritual berlangsung. Dia

menyebutnya sebagai titik Tuhan atau God Spot. Titik Tuhan

memainkan peran biologis yang menentukan dalam pengalaman

spiritual. Namun demikian, titik Tuhan bukan merupakan syarat

mutlak dalam kecerdasan spiritual. Perlu adanya integrasi antara

seluruh bagian otak, seluruh aspek dari dan seluruh segi kehidupan.

Selain dari faktor-faktor yang akan mengoptimalkan kecerdasan

spiritual, ada juga aspek-aspek dalam kecerdasan spritual yang harus

diperhatikan, yaitu:

1) Kemampuan seni untuk memilih, kemampuan untuk memilih dan

menata hingga ke bagian-bagian terkecil ekspresi hidupnya

berdasarkan suatu visi batin yang tetap dan kuat yang memungkinkan

hidup mengorganisasikan bakat.

2) Kemampuan seni untuk melindungi diri. Individu mempelajari

keadaan dirinya, baik bakat maupun keterbatasannya untuk

menciptakan dan menata pilihan terbaiknya.

3) Kedewasaan yang diperlihatkan. Kedewasaan berarti kita tidak

menyembunyikan kekuatan-kekuatan kita dan ketakutan dan sebagai

konsekuensinya memilih untuk menghindari kemampuan terbaik kita.

4) Kemampuan mengikuti cinta, memilih antara harapan-harapan orang

lain di mata kita penting atau kita cintai.
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5) Disiplin-disiplin pengorbanan diri. Mau berkorban untuk orang lain,

pemaaf tidak prasangka mudah untuk memberi kepada orang lain dan

selalu ingin membuat orang lain bahagia.

c. Ciri-ciri Kecerdasan Spiritual

Dilihat perspektif Islam Yahya Jaya mengatakan kekuatan spritual

keagamaan terlihat dari 3 yaitu “ keimanan, keislaman, dan keihsanan,

atau aqidah, ibadah, ibadah dan akhlak serta muamalat, atau akidah,

syariah, dan akhlak.29

1) Akidah/Keimanan

Secara etimologi, agidah berasal dari bahasa arab dengan asal

kata akada, yakidu, aqadan, dan aqidatun. Akidah berarti simpulan,

ikatan perjanjian dan tokoh. Setelah terbentuk menjadi akida berarti

keyakinan. Relevansi antara arti kata aqadan dan aqida adalah

keyakinan  yang tersimpul dengan kokoh di dalam hati dan fikiran

yang bersifat dan mengandung perjanjian.  Aqidah merupakan

sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia

berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Aqidah juga bisa disebut dasar

atau fondasi yang harus dimiliki oleh setiap manusia untuk

mendekatkan diri kepada Rabb Sang Maha Pencipta.

Akidah berorientasi kepada keimanan. Iman merupakan

pangakuan, ucapan dan perasaan serta perbuatan, atau dengan kata

lain, iman adalah suatu diri terhadap sesuatu, yang diyakini, diucapkan

29Yahya Jaya, Konseling Kekuatan Spritual Keagamaan Dan Ketuhanan, Konsepsi
Lugmanu Hakim Tentang Pelayanan Khusus Pendidikan Agama Islam, (Padang: Pusat Penelitian
IAIN Imam Bonjol Padang, 2011), h.31.
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dan dirasakan serta diwujudkan dalam bentuk tindakan atau

perbuatan.

2) Ibadah/Keislaman

Ibadah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu abada

berarti merendahkan diri serta tunduk kepada Tuhan. Sedangkan

menurut istilah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, “ Ibadah

adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah

dan diridhai-Nya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang

tersembunyi (batin) maupun yang nampak (zahir).

Sedangkan menurut penulis ibadah merupakan sikap dan

perbuatan penuh ikhlas dan tulus dalam melaksanakan segala aktivitas

yang bernilai kebaikan dan kebenaran yang diridhai Allah. Seperti

belajar karena Allah, bekerja karena Allah, tolong menolong sesama

manusia karena Allah, berdoa karena Allah, dan segala bentuk

kegiatan ataupun aktivitas lainnya yang dilandasi dengan ketulusan

dan mengharap ridha Allah.

Ibadah perspektif Islam menurut sikap pelaksananya terbagi

menjadi tiga bagian yaitu qalbiah (hati), lisaniah (lisan) dan badaniah

(anggota badan).

a) Ibadah qalbiah, yaitu sesuatu yang memiliki rasa khauf (takut),

raja’(mengharap), mahabbah (cinta), tawakal (berserah diri),

raghbah (senang), dan rahbah (takut) kepada Allah dan adanya

rasa membutuhkan akan Allah disisi manusia.

b) Ibadah lisaniah yaitu suatu sikap dengan mengucapkan puji-pujian

kepada Allah SWT dengan cara bertasbih, tahlil, takbir, tahmid,
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dan syukur dengan menyebut nama Allah SWT yang maha

sempurna.

c) Ibadah badaniah adalah suatu sikap dan tindakan yang dilandasi

penuh dengan ketulusan dan keikhlasan yang mempunyai rukun,

syarat atau ketentuanbermunajat kepada Allah. Seperti shalat,

puasa, zakat, haji, dan jihad kepada Allah. (islamhouse.com

diunduh 17 maret 2012).

3) Akhlak/Keihsanan

Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu berasal dari kata akhlak

jama’ dari kata khuluqun yang menurut  lughat diartikan adat

kebiasaan (al-adat), perangai, tabi’at(al-sajiyat), watak(al-thab),

adab/sopan santun (al-muru’at), dan agama (ad-din).

Al-khalqu mengandung arti kejadian yang bersifat lahiriah

seperti wajah seseorang yang bagus atau yang jelek. Sedangkan kata

“al-khulqu” mengandung arti budi pekerti yang bersifat rohaniah

seperti sifat-sifat terpuji atau sifat-sifat tercela. Bahkan Ibnu Athir

dalam kitabnya “An-Nihayah” telah menerangkan bahwa: “Hakikat

makna khuluqun itu ialah gambaran bathin manusia yang (خلق)

tepat(yaitu jiwa dan sifat-sifatnya), sedang makna khalqun (خلق)

merupakan gambaran bentuk luarnya (raut muka, warna kulit, tinggi

rendah tubuhnya, dan sebagainya.

Sedang menurut istilah Al-Ghazali mengatakan akhlak adalah

suatu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat melahirkan

suatu perbuatan yang mudah dilakukan, tanpa terlalu banyak

pertimbangan dan pemikiran yang lama. Jika sifat tersebut melahirkan
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suatu perbuatan atau tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan

norma agama yang dinamakan akhlak yang baik. Tetapi jika

melahirkan perbauatan jahat, maka dinamakan akhalak yang buruk.

Yang dimaksud dengan perbuatan baik yaitu segala tingkah

laku, tabiat, watak, perangai, yang benar, jujur, amanah, sabar,

pemaaf, rendah hati dan sifat kebaikan lainnya. Sedangkan akhlak

yang buruk yaitu sikap, tabi’at, tingkah laku, watak, perangai yang

buruk, seperti, sombong, dengki, dendam, khianat, dan sifat buruk

lainnya.

Akhlak yang baik merupakan sikap, watak, tabiat atau tingkah

laku manusia yang mencerminkan manusia yang memanusiakan

sebagaimana tujuan dari ciptaan Allah SWT. Berakhlak mulia

merupakan wujud dari keihsanan makhluk. Ihsan merupakan puncak

atau aplikasi dari sikap keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Ihsan dalam bahasa Arab berarti “kesempurnaan” atau terbaik.”

Dalam terminologi Islam, Ihsan berarti seseorang yang

menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, dan jika ia tidak mampu

membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan

bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Ihsan dianalogikan

sebagai atap bangunan islam. Rukun Iman adalah pondasi, Rukun

Islam adalah bangunannya. Ihsan (perbuatan baik dan bekualitas)

berfungsi sebagai pelindung bagi bangunan keislaman seseorang.

Jika seseorang berbuat ihsan, maka amal-amal Islam lainnya

atau terpelihara dan tahan lama (sesuai dengan fungsinya sebagai atap

bangunan Islam). Sebagimana dijelaskan sabda Rasulullah SAW;
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Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? ‘beliaunya menjawab,

kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, maka jika

kamu tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu”...(H.R.

Muslim).

Kata ihsan (berbuat baik) merupakan kebalikan dari kata al-

isaa-ah (berbuat baik), yakni perbuatan seseorang untuk melakukan

perbuatan ma’ruf dan menahan diri dari dosa.

Menurut Zohar dan Ian Marshall ada beberapa kriteria mengukur

kecerdasan Spiritual seseorang, yaitu:

1) Kesadaran diri.

Adanya tingkat kesadaran yang tinggi dan mendalam sehingga

bisa menyadari antuasi yang datang dan menanggapinya. Kesadaran

membawa kita bersentuhan dengan pusat terdalam, memungkinkan

untuk menciptakan atau mencipta ulang diri kita secara terus menerus,

membawa kita pada potensi yang terbatas, membuat kita lebih focus

dan acap kali member rasa damai yang dalam. Mengetahui nilai dan

tujuan terdalam kita adalah kunci kecerdasan spiritual dan

memungkinkan untuk meningkatkan dan mengendalikan motivasi-

motivasi kita.

2) Spontanitas

Yaitu menghayati dan merespon momen dan semua yang

dikandungnya. Istilah spontaneity berasal dari akar kata bahasa latin

yang sama dengan istilah response dan responsibility. Mennjadi

sangat spontan berarti memiliki keberanian untuk menempatkan diri

kita dalam momen.
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3) Mempunyai visi. Ada pemahaman tentang tujuan hidupnya,

mempunyai kualitas hidup yang dillhami oleh visi dan nilai-nilai.

4) Berpandangan holistik. Melihat bahwa diri sendiri dan orang lain

saling terkait dan bisa melihat keterkaitan antara berbagai hal. Dapat

memandang kehidupan yang lebih besar sehingga mampu menghadapi

dan memanfaatkan serta melampaui, kesengsaraan dan rasa sehat serta

memandangnya sebagai suatu visi dan mencari makna dibaliknya.30

5) Kepedulian

Kepedulian dalam bahasa latin adalah compassion secara literal

“ikut merasa”. Kepedulian yang merupakan sebuah kualitas dari

empati yang mendalam bukan hanya mengetahui perasaan orang lain,

tetapi ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Jika ikut merasakan

apa yang dialami seseorang atau sesuatu, hal itu dapat mengisi batin

dengan satu intensitas yang penuh gairah, dan akan mengobarkan

jiwa.

6) Menghargai keragaman

Keragaman yang sejati berarti mencintai atau minimal sangat

menghargai orang lain dan pendapat-pendapat yang bertentangan atas

dasar oerbedaan, bukannya meremehkan perbedaan-perbedaan itu dan

melihat perbedaan sebagai peluang

7) Kecenderungan untuk mengajukan pertanyaan fundamental

“mengapa”

Yaitu kebutuhan untuk memahami segala sesuatu, mengetahui

intinya. Dasar untuk mengkritisi apa yang ada. Keingintahuan yang

30 Danah Zohar dan Ian Marshall, op.cit, h. 27.
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aktif dan kecenderungan mengajukan pertanyaan fundamental

“mengapa” sangat penting bagi segala macam semangat ilmiah yang

merupakan semangat untuk meneliti terus menerus. Kebutuhan untuk

bertanya mengapa lahir dari motivasi kita yang lebih dalam untuk

memahami segala sesuatu dan untuk mencapai intinya.

8) Mandiri dan bertanggung jawab.

9) Rendah hati

Rendah hati membuat kita bersentuhan dengan kesadaran bahwa

nilai penting sejati dari diri kita muncul dari sesutau yang lebih

ketimbang ego kita semata.31

Menurut Khavari  dalam Danah Zohar terdapat tiga bagian yang

dapat kita lihat untuk menguji tingkat kecerdasan spritual seseorang:

1) Dari sudut pandang spiritual keagamaan (relasi vertikal, hubungan

dengan yang Maha Kuasa). Sudut pandang ini akan melihat sejauh

manakah tingkat relasi spritual kita dengan Sang Pencipta, Hal ini

dapat diukur dari “segi komunikasi dan intensitas spritual individu

dengan Tuhannya”. Menifestasinya dapat terlihat dari pada frekwensi

do’a, makhluq spritual, kecintaan kepada Tuhan yang bersemayam

dalam hati, dan rasa syukur kehadirat-Nya. Khavari lebih menekankan

segi ini untuk melakukan pengukuran tingkat kecerdasan spritual,

karena ”apabila keharmonisan hubungan dan relasi spritual

keagamaan seseorang semakin tinggi maka semakin tinggi pula

tingkat kualitas kecerdasan spritualnya”.

31 Ibid., h.211.
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2) Dari sudut pandang relasi sosial-keagamaan. Sudut pandang ini

melihat konsekwensi psikologis spritual-keagamaan terhadap sikap

sosial yang menekankan segi kebersamaan dan kesejahteraan sosial.

Kecerdasan spiritual akan tercermin pada ikatan kekeluargaan antar

sesama, peka terhadap kesejahteraan orang lain dan makhluk hidup

lain, bersikap dermawan. Perilaku marupakan manifestasi dari

keadaan jiwa, maka kecerdasan spritual yang ada dalam diri individu

akan termanifestasi dalam perilakunya. Dalam hal ini SQ akan

termanifestasi dalam sikap sosial. Jadi kecerdasan ini tidak hanya

berurusan dengan ke-Tuhanan atau masalah spiritual, namun akan

mempengaruhi pada aspek yang lebih luas terutama hubungan antar

manusia.

3) Dari sudut pandang etika sosial. Sudut pandang ini dapat

menggambarkan tingkat etika sosial sebagai manifestasi dari kualitas

kecerdasan spiritual. Semakin tinggi tingkat kecerdasan spritualnya

semakin tinggi pula etika sosialnya. Hal ini tercermin dari ketaatan

seseorang pada etika dan moral, jujur, dapat dipercaya, sopan, toleran,

dan anti terhadap kekerasan. Dengan kecerdasan spritual maka

individu dapat menghayati arti dari pentingnya sopan santun, toleran,

dan beradap dalam hidup. Hal ini menjadi panggilan intrinsik dalam

etika sosial, karena sepenuhnya kita sadar bahwa ada makna simbolik

kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari yang selalu mengawasi

atau melihat kita di dalam diri kita maupun gerak-gerik kita, dimana
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pun dan kapan pun, apa lagi kaum beragama, inti dari agama adalah

moral dan etika.32

d. Prinsip – Prinsip Kecerdasan Spiritual

Prinsip - prinsip kecerdasan spiritual menurut Agustian dalam

Lisda Rahmasari, yaitu:

1) Prinsip Bintang

Prinsip bintang adalah prinsip yang berdasarkan iman kepada

Allah SWT. Semua tindakan yang dilakukan hanya untuk Allah dan

tidak mengharap pamrih dari orang lain dan melakukannya sendiri.

2) Prinsip Malaikat (Kepercayaan)

Prinsip malaikat adalah prinsip berdasarkan iman kepada

Malaikat.Semua tugas dilakukan dengan disiplin dan baik sesuai

dengan sifat malaikat yang dipercaya oleh Allah untuk menjalankan

segala perintah Allah SWT.

3) Prinsip Kepemimpinan

Prinsip kepemimpinan adalah prinsip berdasarkan iman kepada

Rasullullah SAW.Seorang pemimpin harus memiliki prinsip yang

teguh, agar mampu menjadi pemimpin yang sejati.Seperti Rasullullah

SAW adalah seorang pemimpin sejati yang dihormati oleh semua

orang.

4) Prinsip Pembelajaran

32 Ibid., h.216.
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Prinsip pembelajaran adalah prinsip berdasarkan iman kepada

kitab.Suka membaca dan belajar untuk menambah pengetahuan dan

mencari kebenaran yang hakiki.Berpikir kritis terhadap segala hal dan

menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman dalam bertindak.

5) Prinsip Masa Depan

Prinsip masa depan adalah prinsip yang berdasarkan iman

kepada ”hari akhir”. Berorientasi terhadap tujuan, baik jangkapendek,

jangka menengah maupun jangka panjang, disertai keyakinan

akanadanya ”hari akhir” dimana setiap individu akan mendapat

balasan terhadap setiap tindakan yang dilakukan.

6) Prinsip Keteraturan

Prinsip keteraturan merupakan prinsip berdasarkan iman kepada

”ketentuanTuhan”.

e. Model Pendidikan Spiritual

Menurut Wahyudi Ada beberapa hal yang bisa dikembangkan

pada diri anak, yaitu: 33

1) Pendidikan Cinta dan Kasih Sayang

Pendidikan cinta dan kasih sayang adalah pendidikan kepada

anak untuk menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang kepada

Tuhan, diri sendiri, orang lain, hewan, tumbuhan dan alam sekitar.

2) Pendidikan Percaya Diri

Pendidikan ini bertujuan supaya anak mempunyai rasa percaya

terhadap kemampuan dirinya.

33Wahyudi Siswanto, Membentuk Kecerdasan Spiritual Anak, ( Jakarta: Amzah, 2012), h.
19.
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3) Pendidikan Cerdas

Pendidikan ini adalah pendidikan kepada anak supaya anak

tumbuh menjadi anak yang tajam dalam olah pikir. Mengerti,

memahami, memilih, memilah, menyimpulkan dan menilai.

4) Pendidikan Adil

Pendidikan adil adalah pendidikan kepada anak agar ia tumbuh

menjadi anak yang adil, baik terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama

manusia, hewan, tumbuhan, maupun kepada lingkungan sekitar.

5) Pendidikan Mandiri

Pendidikan untuk mandiri adalah pendidikan kepada anak agar

anak mempunyai sikap mau mengusahakan dan berbuat sesuatu atas

kesadaran dan usaha sendiri.

6) Pendidikan Perhatian

Pendidikan perhatian adalah pendidikan yang kita berikan

kepada anak supaya mereka mau memperhatikan Tuhan, sesama,

hewan, tumbuhan dan lingkungannya.

7) Pendidikan Jujur

Pendidikan Jujur adalah pendidikan kepada anak agar ia bisa

bertindak jujur, baik terhadap Tuhan, diri sendiri maupun orang lain.

Ia bisa jujur disaat diawasi orang maupun tidak sedang diawasi.

8) Pendidikan Dermawan

Pendidikan dermawan adalah pendidikan melatih anak dermawan.

9) Pendidikan Sabar
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Pendidikan sabar adalah pendidikan kepada anak untuk

menumbuhkan sifat sabar. Dengan sabar orang tidak mudah menjadi

lemah dan tidak mudah menyerah.

10) Pendidikan Bersyukur

Pendidikan bersyukur adalah pendidikan untuk melatih anak

agar anak pandai bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang

pandai berterimakasih kepada Tuhan dan kepada sesama manusia.

11) Pendidikan Kebersihan

Pendidikan kebersihan adalah pendidikan agar anak hidup

bersih, baik bersih secara jasmani maupun jiwa yang bersih.

3. Konsep Hasil Belajar

a. Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik

kognitif, afektif maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta

didik setelah mengikuti proses belajar mengajar. 34

Hasil belajar merupakan pola-pola perbuatan, nilai-nilai,

pengertian-pengertian, sikap sikap, apresiasi dan keterampilan. Hasil

belajar yang menjadi objek penilaian kelas berupa kemampuan-

kemampuan baruyang diperoleh siswa setelah mereka mengikuti

prosesbelajar-mengajar tentang mata pelajaran tertentu. Dalamsistem

pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikanmengacu pada klasifikasi

hasil belajar secara garis besar yaitu aspek kognitif, aspek afektif dan

aspek psikomotor.

34Kunandar, Penilaian Autentik Penilaian hasil belajar peserta didik berdasarkan
kurukulum 2013, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 62.
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Menurut Zakiah Daradjat program pengajaran agama dapat

dipandang sebagai suatu usaha mengubah tingkah laku siswa dengan

menggunakan bahan pengajaran agama. Tingkah laku yang diharapkan

itu terjadi setelah siswa mempelajari pelajaran agama dan dinamakan

hasil belajar siswa dalam bidang pengajaran agama. Hasil belajar selalu

dinyatakan dalam bentuk perubahan tingkah laku. Bagaimana bentuk

tingkah laku yang diharapkan berubah itu dinyatakan dalam perumusan

tujuan instruksional.

Menurut Slameto hasil belajar merupakan sesuatu yang diperoleh

dari kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara individual

maupun kelompok.35Mulyasa juga mengatakan bahwa “Hasil belajar

bergantung pada cara-cara belajar yang dipergunakan. Oleh karena itu,

dengan mempergunakan cara belajar yang efisien akan meningkatkan

hasil belajar yang memuaskan”.36Ditambah  lagi dengan  lengkapnya

bahan ajar yang disampaikan pendidik ke peserta didik disaat proses

pembelajaran. Maka dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil

belajar  yang dimaksud  dalam penelitian ini merupakan sesuatu yang

diperoleh setelah melakukan suatu kegiatan pembelajaran secara efektif

dan efisien baik itu secara individu maupun kelompok.

Proses adalah kegiatan yang dilakukan olehpeserta  didik dalam

mencapai tujuan pengajaran, sedangkan hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimilikipeserta  didik setelah ia menerima pengalaman

belajarnya.

35Slameto, op. cit., h. 15
36Mulyasa, op. cit., h. 195
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Horward Kingsley membagi tiga macam hasil belajar, yakni :

1) Keterampilan dan kebiasaan.

2) Pengetahuan dan pengertian.

3) Sikap dan cita-cita.37

Masing-masing jenis hasil belajar dapat diisi dengan bahan yang

telah ditetapkan dalam kurikulum. Dalam sistem pendidikan nasional

rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan

instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin

Bloom yang secara besar membaginya menjadi tiga ranah yakni ranah

kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik. Di antara ketiga ranah itu

ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para pendidik di

sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para peserta  didik dalam

menguasai isi bahan pengajaran.38 Alat penilaian untuk setiap ranah ini

mempunyai kriteria tersendiri karena setiap ranah berbeda dalam

cakupan dan hakikat yang terkandung di dalamnya.39

Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pada

dasarnya hasil belajar merupakan hasil yang dicapai oleh seorang peserta

didik setelah mengikuti pembelajaran atau tes yang dilaksanakan oleh

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

sesuai dengan materi pembelajaran Al-Qur’an Hadist.

37Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2009), h. 22

38Ibid.,h. 23
39Ibid., h. 34
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Benyamin S. Blom dalam bukunya The Taxonomy of Educational

Objektives menyatakan bahwa dalam proses belajar megajar akan dapat

diperoleh kemampuan yang terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu:40

1) Aspek Kognitif (pengetahuan) Yaitu yang berkenaan dengan

pengenalan baru atau mengingat kembali (menghafal), memahami,

mengaplikasikan, menganalisis, dan kemampuan mengevaluasi.

2) Aspek afektif (sikap) Yaitu yang berhubungan dengan pembangkitan

minat, sikap/emosi, penghormatan (kepatuhan) terhadap nilai atau

norma.

3) Aspek psikomotorik (keterampilan) Yaitu pengajaran yang bersifat

ketrampilan atau yang menunjukkan gerak (skill). Ketrampilan tangan

menunjukkan pada tingkat keahlian seseorang dalam suatu tugas atau

kumpulan tugas tertentu.41 Untuk mencapai keberhasilan belajar maka

ketiga aspek    tersebut tidak dapat dipisahkan, namun jauh lebih baik

jika dihubungkan. Karena dengan penggabungan tiga aspek tersebut

akan dapat diketahui kualitas keberprestasian pembelajaran. Hasil

belajar merupakan  bukti  keberhasilan yang telah dicapai seorang

peserta didik sebab Setiap pembelajaran dapat menimbulkan suatu

perubahan yang khas.

b. Tujuan dan Manfaat Penilaian Hasil Belajar

Menurut Kunandar, tujuan penilaian hasil belajar peserta didik

adalah:

1) Melacak kemajuan peserta didik.

40Muhaimin, Strategi Belajar Mengajar, (Surabaya: Citra Media,2005), h.69
41Nana Sudjana, Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Rosdakarya,

2002),  h. 21-23.
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2) Mengecek ketercapain kompetensi peserta didik.

3) Mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai oleh peserta didik.

4) Menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi peserta didik.42

Sedangkan manfaat penilaian hasil belajar adalah:

1) Mengetahui tingkat pencapai kompetensi selama dan setelah proses

belajar berlangsung.

2) Memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui

kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi.

3) Memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang

dialami peserta didik.

4) Umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, pendekatan,

kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan.

5) Memberikan pilihan alternatif penilaian kepada guru.

6) Memberikan informasi kepada orang tua tentang mutu dan

efektivitas pembelajaran yang dilakukan sekolah.43

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Dalam pembelajaran banyak sekali faktor-faktor yang

mempengaruhi belajar dan hasil belajar. Adapun faktor-faktor yang

mempengaruhi hasil belajar adalah :

1) Faktor yang berasal dari dalam diri (internal)

a) Kesehatan

Kesehatan yang dimaksud adalah Kesehatan jasmani, Gizi

cukup  tinggi  (gizi  kurang,  maka  lekas  lelah, mudah ngantuk,

42 Kunandar, Op. Cit., h. 65.
43 Ibid., h. 66.
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sukar menerima pelajaran) dan Kondisi panca indra (mata, hidung,

telinga, pengecap, dan tubuh).44

Jadi kesehatan juga merupakan faktor terpenting dalam

keberhasilan belajar, jika kondisi tidak sehat maka siswa tidak

bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga siswa

tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan optimal.

b) Intelegensi (kecerdasan) dan bakat

Intelegensi  atau  kecerdasan merupakan  dasar potensial

bagi  pencapaian  hasil  belajar,  artinya  hasil belajar  yang  dicapai

akan  bergantung  pada  tingkat intelegensi,  dan  hasil  belajar

dicapai  yang  dicapai  akan melebihi tingkat intelegensinya. 45

Ada beberapa jenis kecerdasan diantaranya kecerdasan

intelektual, kecerdasan Emosional dan kecerdasan Spiritual. Dari

ketiga kecerdasan tersebut, penulis memfokuskan tentang

kecerdasan spiritual.

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

44Noer  Rohmah, Psikologi  Pendidikan,  (Yogyakarta:  Teras,  2012), h. 196.
45Ibid.,E.  Mulyasa, Implementasi  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan, h. 92.
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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 tepat. Tetapi tidak

mampu menjawab makna atau nilai yang ada dibalik realitas

kehidupan. Dalam konteks ini SQ memberikan seseorang makna.46

Kecerdasan spiritual ini adalah kecerdasan yang

mengangkat fungsi jiwa sebagai perangkat internal diri yang

memiliki kemampuan dan kepekaan dalam melihat makna yang ada

di balik kenyataan apa adanya ini. Kecerdasan ini bukan

kecerdasan agama dalam versi yang dibatasi oleh kepentingan-

kepentingan manusia yang sudah menjadi terkapling-kapling

sedemikian rupa. Kecerdasan spiritual lebih berurusan dengan

pencerahan jiwa. Kecerdasan spiritual mampu mengoptimalkan

kerja kecerdasan yang lain. Individu yang mempunyai pemahaman

kecerdasan spiritual yang tinggi, mampu menyadarkan jiwa

sepenuhnya berdasarkan makna yang ia peroleh, dari sana

ketenangan hati akan muncul. Jika hati telah tenang kecerdasan

spiritual akan memberi sinyal untuk menurunkan kerja simpatis

menjadi para simpatis. Bila ia telah tenang karena aliran darah telah

teratur maka individu akan dapat berfikir secara optimal, sehingga

ia lebih tepat dalam mengambil keputusan.

Manajemen diri untuk mengolah hati dan potensi

kemanusiaan tidak cukup hanya dengan kecerdasan intelektual dan

46 Sufyan Ramadhy, Dadi Permadi, Op. Cit., h. 8-9.
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kecerdasan emosional, tetapi juga memerlukan kecerdasan

spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang sangat

berperan dalam diri manusia sebagai pembimbing kecerdasan lain.

Kini tidak cukup orang dapat sukses berkarya hanya dengan

kecerdasan rasional (yang bekerja dengan rumus dan logika kerja),

melainkan orang perlu kecerdasan emosional agar merasa gembira,

dapat bekerjasama dengan orang lain, punya motivasi kerja,

bertanggung jawab dan life skill lainnya. Perlunya

mengembangkan kecerdasan spiritual agar ia merasa bermakna,

berbakti dan mengabdi secara tulus, luhur dan tanpa pamrih yang

menjajahnya. Karena itu kecerdasan spiritual merupakan kunci

utama kesadaran dan dapat membimbing kecerdasan lainnya.

Kemampuan untuk mengenali perasaan sendiri, pearasaan orang

lain, memotivasi diri sendiri, mengelola emosi dengan baik, dan

berhubungan dengan orang lain

c) Minat dan motivasi

Minat dan motivasi merupakan kondisi psikologis yang

mendorong untuk memenuhi kebutuhan akan sesuatu. Dengan

adanya motivasi dalam diri siswa untuk belajar, siswa akan lebih

giat dan tekun dalam mencapai tujuan belajarnya. Skowronek

mengatakan, bahwa adanya hubungan yang positif antara motivasi

berprestasi dengan kesuksesan belaja

d) Cara belajar dan aktivitas belajar.47

47M. Dalyono,Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 55-57
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Aktivitas belajar sangat mempengaruhi hasil belajar siswa,

karena tanpa aktivitas tidak akan terjadi pembelajaran. Siswa

beraktivitas dengan baik dalam proses pembelajaran maka hasil

belajar siswa akan meningkat.

2) Faktor-faktor yang berasal dari luar diri (eksternal) yaitu:

a) Keluarga

Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan

utama. Keluarga yang sehat artinya untuk mendidik dalam ukuran

kecil, tetapi bersifat menentukan mutu pendidikan dalam ukuran

besar yaitu pendidikan bangsa dan Negara.

b) Sekolah

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar dari sekolah

adalah kurikulum, guru dan cara mengajar, media pembelajaran,

model pembelajaran, sumber belajar, interaksi guru dan siswa dan

kedisiplinan sekolah

c) Masyarakat48

Menurut Syaiful Bahri Djamarah ada beberapa faktor yang

mempengaruhi keberhasilan belajar yaitu: “ Faktor tujuan, guru, peserta

didik, kegiatan pengajaran, alat evaluasi, bahan evaluasi dan suasana

evaluasi”.49

1) Faktor Tujuan.

Tujuan adalah pedoman sekaligus sasaran yang akan dicapai

dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan pembelajaran

48Ibid., h. 59-60
49Syaiful Bahri Dajamarah, Strategi Belajar mengajar, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2010), h.

105.
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menggambarkan bentuk tingkah laku, kemampuan/kompetensi yang

diharapkan dapat dimiliki siswa setelah proses

pembelajaran.Perumusan tujuan akan mempengaruhi kegiatan

pengajaran yang dilakukan oleh guru dan akan secara langsung

berpengaruh pada kegiatan belajar peserta didik. Guru dengan sengaja

akan menciptakan lingkungan belajar guna mencapai tujuan, jika

kegiatan belajar anak didik dan kegiatan pengajaran guru tidak searah

maka tujuan pembelajaran akan gagal.

Dari rumusan tujuan pembelajaran khusus di atas dapat

dijabarkan kedalam komponentujuan pembelajaran, menurut Sunhaji

ada beberapa komponen-komponen tujuan pembelajaran yaitu: “

Siswa atau perfomer, tingkah laku atau perbuatan, kondisi dan

kriteria”.50

2) Faktor Pendidik.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003, guru

adalah tenaga pendidik profesional yang bertugas, mendidik,

mengajar, melatih, membimbing dan mengevaluasi peserta

didik. Guru adalah tenaga pendidik yang berpengalaman dalam bidang

profesinya yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan, kepada

siswanya di sekolah. Dengan ilmu yang dimilikinya, guru dapat

menjadikannya siswa yang menjadi cerdas dan memiliki pribadi yang

baik. Setiap guru mempunyai kepribadian masing-masing sesuai

dengan latar belakang kehidupan sebelum mereka menjadi guru.

50 Nurhamiyah, Muhammad Jauhar, Strategi Belajar Mengajar di Kelas, (Jakarta: Prestasi
Pustaka, 2014), h. 276.
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Kepribadian guru diakui sebagai aspek yang tidak bisa

dikesampingkan dari keberhasilan belajar mengajar untuk

mengantarkan siswa menjadi orang yang berimu pengetahuan dan

berkepribadian baik.

Latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar adalah

dua aspek yang mempengaruhi kompetensi seseorang guru dibidang

pendidikan dan pengajaran. Guru pemula dengan latar belakang

pendidikan keguruan lebih mudah menyesuaikan diri dengan

lingkungannya di sekolah, karena dia sudah dibekali dengan

seperangkat teori sebagai pengabdiannya. Sedangkan guru yang tidak

berlatar belakang keguruan akan banyak menemukan masalah dikelas,

karena tidak memiliki bekal teori pendidikan dan keguruan. Berbagai

permasalahan yang dikemukakan diatas adalah merupakan aspek yang

ikut mempengaruhi keberhasilan belajar dan yang dihasilkan dapat

bervariasi. Variasi itu dapat dilihat dari tingkat keberhasilan siswa

menguasai bahan pelajaran yang diberikan oleh guru dalam setiap kali

pertemuan.

Ada beberapa aspek yang menentukan keberhasilan guru

dalam proses belajar mengajar, menurut Lukmanul Hakim “ Tiga

aspek yang mempengaruhi keberhasilan guru dalam proses belajar

mengajar yaitu: kepribadian, pandangan terhadap anak didik dan latar

belakang guru”.51

3) Faktor Peserta Didik.

51 Ibid, h. 279-280.
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Anak didik adalah orang yang sengaja datang ke sekolah, orang

tuanya yang memasukkannya untuk didik agar menjadi orang yang

berilmu pengetahuan di kemudian hari. Tanggung jawab guru tidak

hanya terhadap seorang anak, tetapi dalam jumlah yang cukup besar.

Anak dalam jumlah yang cukup besar itu tentu saja dari latar belakang

kehidupan sosial keluarga yang berlainan dan mempunyai karakter

yang berbeda pula. Kepribadian mereka ada yang pendiam, periang,

suka bicara, kreatif, manja. Intelektual mereka juga dengan tingkat

kecerdasan yang bervariasi, keadaan biologi merekapun berbeda.

Karena itu, perbedaan anak pada sekolah biologis, intelektual dan

psikologis ini dapat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Anak

yang menyenangi pelajaran tertentu dan kurang menyenangi pelajaran

yang lain adalah perilaku anak yang bermula dari sikap minat yang

berlainan. Biasanya pelajaran yang disenangi akan dipelajari dengan

senang hati. Sebaliknya, jika pelajaran yang kurang disenangi jarang

dipelajari sehingga tidak heran bila isi dari pelajaran kurang dikuasai

oleh siswa, akibatnya hasil ulangan siswa tidak baik. Sederetan angka

yang terdapat dibuku raport siswa adalah buktinya dari keberhasilan

proses belajar mengajar.

Menurut Pupuh Fahurrohman Faktor peserta didik meliputi:

a) Faktor psikologis, diantara beberapa faktor psikologis siswa yang

berpengaruh kepada prestasi belajarnya adalah: kecerdasan, sikap

belajar (aktivitas belajar), motivasi, minat, dan kematangan.
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b) Faktor jasmani yaitu: kesehatan, cacat tubuh, kelelahan dan

sebagainya.52

4) Kegiatan Pengajaran

a) Model Pembelajaran. Model atau metode pembelajaran sangat

penting dan berpengaruh sekali terhadap prestasi belajar siswa,

terutama pada pelajaran sains. Dalam hal ini model atau metode

pembelajaran yang digunakan oleh guru tidak hanya terpaku pada

satu model pembelajaran saja, akan tetapi harus bervariasi yang

disesuaikan dengan konsep yang diajarkan dan sesuai dengan

kebutuhan siswa, terutama pada guru sains. Dimana guru sains

harus bisa memilih dan menentukan metode pembelajaran yang

tepat untuk digunakan dalam pembelajaran. Adapun model-model

pembelajaran itu, misalnya: model pembelajaran koperatif,

pembelajaran kontekstual, realistik matematika problem solving

dan lain sebagainya.

b) Alat-alat pembelajaran. Untuk dapat hasil yang sempurna dalam

belajar, alat-alat belajar adalah suatu hal yang tidak kalah

pentingnya dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, misalnya

perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya.

c) Kurikulum, kurikulum diartikan sejumlah kegiatan yang diberikan

kepada siswa, kegiatan itu sebagian besar menyajikan bahan

pelajaran agar siswa menerima, menguasai dan mengembangkan

bahan pelajaran itu.

52 Pupuh Fathurrohman, Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar, ( Bandung: Refika
Aditama, 2010), h. 116.
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d) Waktu sekolah, adalah waktu terjadinya proses belajar mengajar di

sekolah, waktu sekolah dapat pagi hari, siang, sore, bahkan malam

hari.

e) Interaksi Guru dan murid, guru yang kurang berinteraksi dengan

murid secara intim, menyebabkan proses belajar mengajar itu

kurang lancar. Oleh karena itu, siswa merasa jenuh dari guru, maka

segan berpartisipasi secara aktif didalam belajar.

f) Disiplin Sekolah. Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan

kerajinan siswa dalam sekolah dan juga dalam belajar. Kedisiplinan

sekolah ini misalnya mencakup kedisiplinan guru dalam mengajar

dengan pelaksanaan tata tertib, kedisiplinan pengawas atau

karyawan dalam pekerjaan administrasi dan keberhasilan atau

keteraturan kelas, gedung, sekolah, halaman, dan lain-lain.

g) Media Pembelajaran. Kenyataan saat ini dengan banyaknya jumlah

anak yang masuk sekolah, maka memerlukan alat-alat yang

membantu lancarnya belajar anak dalam jumlah yang besar pula.

Media pendidikan ini misalnya seperti buku-buku di perpustakaan,

laboratorium atau media lainnya yang dapat mendukung

tercapainya prestasi belajar dengan baik.53

5) Lingkungan Masyarakat

a. Kegiatan siswa dimasyarakat, kegiatan dalam masyarakat dapat

menguntungkan terhadap perkembangan pribadinya. Tetapi jika

siswa ambil bagian dalam kegiatan masyarakat yang terlalu banyak

misalnya berorganisasi, kegiatan sosial, keagamaan dan lain-lain,

53 Nurhamiyah, Muhammad Jauhar, Op. Cit., h. 282-284.
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belajarnya akan terganggu, lebih-lebih jika tidak bijaksana dalam

mengatur waktunya.

b. Teman Bergaul. Anak perlu bergaul dengan anak lain, untuk

mengembangkan sosialisasinya. Tetapi perlu dijaga jangan samapi

mendapatkan teman bergaul yang buruk perangainya. Perbuatan

idak baik mudah berpengaruh terhadap orang lain, maka perlu

dikontrol dengan siapa mereka bergaul.

B. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan judul dalam penelitian ini, ada beberapa kajian yang telah

dilakukan oleh peneliti yang lain. Beberapa diantaranya adalah: Pertama,

penelitian yang dilakukan oleh Lizikriadi tahun 2016 program Studi Program

Magister pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam

Negeri Suska Riau yang berjudul pengaruh kecerdasan emosional dan

kecerdasan spritual secara bersama terhadap keberhasilan belajar siswa di

SMAN se Kecamatan Kuantan Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui hubungan dua variabel atau lebih antara variabel independen

(kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual) dan variabel dependen

(keberhasilan belajar siswa) pada SMAN se Kecamatan Kuantan Tengah. Data-

data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder.

Tahapan dalam penelitian ini dibagi menjadi tahap pra penelitian,

pengumpulan data, analisis data, dan pengambilan keputusan. Populasi dalam

penelitian ini adalah siswa SMAN se Kecamatan Kuantan Tengah yaitu

berjumlah 161 siswa. Sedangkan pengambilan sampel dalam penelitian ini

menggunakan metode penelitian Cluster Random Sampling sehingga sampel

yang diperoleh sebanyak 62 mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
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kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual berpengaruh signifikan

terhadap keberhasilan belajar siswa. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pada taraf

signifikan 5% diperoleh sebesar 0,325, sedangkan pada taraf signifikan 1%

diperoleh sebesar 0,418. Nilai koefisien kontigensinya adalah 1,0610.

Perbedaan pada penelitian penulis adalah pada variabel X1 yaitu

penulis mengambil aktivitas belajar siswa dan tempat penelitian yang berbeda

pula, sedangkan persamaannya adalah pada varibel X2 dan Y yaitu kecerdasan

spiritual dan hasil belajar siswa.

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Sutrisno 2010 program Studi Program

Magister pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam

Negeri suska riau. Berjudul Hubungan antara motivasi belajar dan kecerdasan

spritual dengan hasil belajar di SMP Negeri 1 Gabus kabupaten Grobogan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan

sampel sebanyak 142 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan

menyebarkan kuesioner (36 item pertanyaan untuk variabel kecerdasan

emosional dan wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah analisis

statististik deskriptif dan analisis statistik inferensial yaitu regresi linier

sederhana dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan kecerdasan

spritual dengan hasil belajar di SMP Negeri 1 Gabus kabupaten Grobogan.

Dengan demikian kecerdasan spritual mempunyai andil yang cukup besar

tentang keberhasilan prestasi belajar siswa sehingga sudah menjadi keharusan

bagi tenaga pendidikan untuk selalu memperhatikan dan meningkatkan

kecerdasan spritual guna mendongkrak prestasi belajar anak didiknya tanpa

melupakan faktor-faktor yang juga berhubungan dengan prestasi belajar siswa.
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Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Made Buda Artana, Nyoman

Trisna Herawati dan Ananta Wikrama Tungga Atmadja yang berjudul

Pengaruh Kecerdasan Intelektual (Iq), Kecerdasan Emosional (Eq),

Kecerdasan Spiritual (Sq), dan Perilaku Belajar Terhadap Pemahaman

Akuntansi. Penelitian kuantitatif yang berjenis penelitian kausalini bertujuan

untuk menguji pengaruh kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional,

kecerdasan spiritual, dan perilaku belajar terhadap pemahaman akuntansi

secaraparsial maupun simultan. Data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data primer dan sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah

mahasiswa S1Akuntansi yang sudah mengambi lsemua mata kuliah dan sedang

menyusun skripsi pada perguruan tinggi negeri UniversitasPendidikan Ganesha

Singaraja dan Universitas Udayana Denpasar yang berjumlah 100 responden.

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Teknik

analisis data yang digunakan dalam penelitian iniadalah analisis regressi linier

berganda.Hasil penelitianmenunjukkan bahwa secara parsial kecerdasan

intelektual berpengaruh positif terhadap pemahaman akuntansi dengan nilai

signifikansi 0,015 < 0,05, kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap

pemahaman akuntansi dengan nilai signifikansi 0,013 <0,05, kecerdasan

spiritual berpengaruh negatif terhadap pemahaman akuntansi dengan nilai

signifikansi 0,025 < 0,05, dan perilaku belajar berpengaruh positif terhadap

pemahaman akuntansi dengan nilai signifikansi 0,002 <0,05. Secara simultan

kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan

perilaku belajar berpengaruh positif terhadap pemahaman akuntansi dengan

nilai signifikansi 0,000 < 0,05.
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Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Aziz dan Retno

Mangestuti yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Intelektual (Iq), Kecerdasan

Emosional (Ei) Dan Kecerdasan Spiritual (Si) Terhadap Agresivitas

PadaMahasiswa Uin Malang.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

pengaruh kecerdasan intelektual (iq), kecerdasan emosional (ei), dan

kecerdasan spiritual (si) terhadap agresivitas pada mahasiswa uin Malang.

Subjek dalam penelitian ini adalah 304 mahasiswa Universitas Islam Negeri

Malang yang terdiri dari tiap tiap fakultas Tehnik yang digunakan dalam

pengambilan sampel adalah random sampling, Sedangkan intrumen yang

digunakan dalam penelitian ini adalah tes dan skala psikologis yang terdiri dari

skala skala kecerdasan spiritual, skala kecerdasan emosional dan skala

agresivitas. Analisis data menggunakan analisis regresi. Hasil dari penelitian

ini menunjukkan bahwa pengaruh kecerdasan terhadap agresivitas adalah

sebesar 32,5%, yaitu kecerdasan spiritual (-548), kecerdasan emosional (-355),

dan kecerdasan intelektual (-116).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ratna Widiyawati yang

berjudul Hubungan Minat Belajar dengan Hasil Belajar Matematika Siswa

Kelas VIII SMP Negeri 10 Malang Semester Genap Tahun Ajaran

2012/2013.Penelitian ini  membahas hasil penelitian kuantitatif dengan

pendekatan  korelasi  untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya  hubungan antara

minat belajar dengan hasil belajar  matematika siswa kelas VIII SMP  Negeri

10 Malang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan uesioner/

angket, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat  belajar

matematika ( ) dengan  kategori  kurang  berminat adalah  14,58%,  cukup

berminat  adalah 72,92%,  dan  berminat  adalah  12,5%.  Dari analisis data



61

dapat disimpulkan bahwa ada  hubungan  positif  dan signifikan  antara  minat

belajar  matematika  dengan  hasil  belajar matematika dengan = 0,358.

C. Konsep Operasional

Penelitian ini memiliki tiga variabel, yaitu variabel independen atau

variabel yang mempengaruhi, dan variabel dependen atau veriabel yang

dipengaruhi. Variabel indipenden 1 yaitu aktivitas belajar (X1), variabel

independen 2 yaitu kecerdasan spiritual siswa (X2) dan variabel dependen

yaitu hasil belajar al-qur’an hadist siswa (Y).

1. Aktivitas Belajar Al-Qur’an Hadist (X1)

a. Kegiatan-kegiatan visual (visual activities) yaitu:

1) Siswa membaca buku Al-Qur’an Hadist tentang materi yang akan

dibahas

2) Siswa mengamati demonstrasi yang dilakukan guru dalam proses

pembelajaran Al-Qur’an hadist dengan mencontohkan bacaan tajwid

dalam Al-Qur’an.

3) Siswa mengamati demonstrasi yang dilakukan siswa dalam

pembacayaan ayat al-Qur’an ataupun hadist.

b. Kegiatan-kegiatan lisan (oral activities) yaitu:

1) Siswa bertanya kepada guru jika ada materi al-Quran Hadist yang

belum dipahami oleh siswa

2) Siswa mencoba memberikan pendapat pada saat proses pembelajaran

berlangsung tentang Al-Qur’an dan Hadist

3) Siswa menjawab pertanyaan guru tentang materi pelajaran Al-Qur’an

dan Hadist

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan (listening activities) yaitu:
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1) Siswa  mendengarkan materi yang dijelaskan guru tentang Al-Qur’an

dan Hadist

2) Siswa mendengarkan pembacayaan ayat Al-Qur’an maupun hadist

yang dibacakan teman

3) Siswa  mendengarkan pendapat tentang materi Al-Qur’an Hadist

yang disampaikan oleh teman sekelasnya.

d. Kegiatan-kegiatan menulis (writing activities) yaitu:

1) Siswa menulis Ayat Al-Qur’an dan Hadist sesuai materi yang

diajarkan

2) Siswa mengerjakan soal tes Al-Qur’an Hadist yang diberikan guru

3) Siswa menulis penjelasan guru yang dianggap penting tentang materi

al-Qur’an Hadis

4) Siswa menyalin catatan yang diberikan guru

e. Kegiatan-kegiatan motorik (motor activities), yaitu:

1) Siswa melakukan percobaan misalnya membaca Al-Quran dengan

tajwid yang telah dipelajari

2) Siswa menjelaskan teknik percobaan yang akan dilakukan

3) Siswa melakukan percobaan dengan tepat dan benar

2. Kecerdasan Spiritual Siswa (X2)

a. Kesadaran diri

1) Siswa menerima kekurangannya dengan ikhlas

2) Siswa dapat menerima kenyataan walaupun tidak sesuai harapannya

3) Sebelum tidur siswa mengoreksi diri atau mengingat peristiwa yang

dialami pada hari tersebut

b. Mempunyai visi
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1) Siswa memahami tujuan hidup yang akan dilakukannya

2) Siswa belajar ekstra demi menghasilkan tujuan yang dicita-

citakannya

3) Siswa tidak mengenal lelah demi tercapai cita-cita yang impikannya

c. Berpandangan holistic

1) Siswa menyelesaikan suatu masalah berdasarkan pengalaman dari

masalah yang sebelumnya.

2) Siswa meminta pendapat dari seseorang yang dianggapnya bisa untuk

membantunya menyelesaikan masalah

d. Kepedulian

1) Siswa memberikan pertolongan kepada teman yang sedang kesusahan

2) Siswa tetap berempati terhadap kesedihan orang lain yang pernah

melukainya

3) Siswa rajin bersedekah

4) Siswa mendengarkan keluhan seorang  teman dengan baik

5) Siswa memberikan motivasi terhadap teman yang sedang mengalami

kesedihan

e. Menghargai keragaman

1) Siswa menghargai pendapat yang berbeda-beda dari seorang teman

2) Siswa tetap berhubungan baik dengan orang lain yang berbeda

pendapat dengannya

f. Kecenderungan untuk mengajukan pertanyaan mengapa

1) Siswa sering tidak puas terhadap penjelasan awal yang diberikan guru

2) Siswa memperhatikan suatu peristiwa yang sedang terjadi dan selalu

bertanya-tanya kenapa itu dapat terjadi.
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g. Mandiri dan bertanggung jawab.

1) Siswa mengerjakan sendiri soal yang diberikan guru

2) Siswa tidak bertanya kepada teman pada saat mengerjakan soal

3) Siswa bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya

f. Rendah hati

1) Siswa tidak sombong atas prestasi yang telaih diraih

2) Siswa selalu terbuka terhadap kritik dan saran dari orang lain

3) Siswa menyadari kekurangannya dan berusaha untuk

memperbaikinya

4) Siswa tidak marah ketika ada teman yang mencela dirinya

5) Siswa memaafkan kesalahan teman

3. Hasil Belajar Al-Qur’an Hadist Siswa (Y)

Indikator hasil belajar siswa mata pelajaran Al-Qur’an Hadist di

Madrasah Tsanawiyah sekecamatan Rengat pada tahun pelajaran

2016/2017. Untuk mengetahui hasil belajar tersebut diambil dari nilai

ulangan tengah semester dan nilai ulangan akhir semester mata pelajaran Al-

Qur’an Hadist.

D. Asumsi dan Hipotesis Penelitian

1. Asumsi

Dari teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti memilki

asumsi sebagai berikut:

a. Aktivitas belajar memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil belajar

siswa.

b. Kecerdasan spiritual memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil

belajar siswa
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c. Aktivitas belajar dan kecerdasan spiritual secara bersama memiliki

hubungan yang signifikan dengan hasil belajar siswa.

2. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang pada waktu diungkapkan

belum diketahui kebenarannya, tetapi memungkinkan untuk diuji dalam

kenyataan empiris.54 Dalam bahasa lain dijelaskan, bahwa hipotesis

memberikan jawaban sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan

perluasan pengetahuan dalam suatu bidang.55 Berdasarkan kerangka berpikir

di atas, maka hipotesis alternatif (Ha) penelitian ini adalah:

a. Terdapat hubungan antara aktivitas belajar dengan hasil belajar Al-

Qur’an Hadist siswa di Madrasah Tsanawiyah Sekecamatan Rengat.

b. Terdapat hubungan antara kecerdasan spritual dengan hasil belajar Al-

Qur’an Hadist siswa di Madrasah Tsanawiyah Sekecamatan Rengat

c. Terdapat hubungan antara aktivitas belajar dan kecerdasan spiritual siswa

secara bersama-sama dengan hasil belajar Al-Qur’an Hadist siswa di

Madrasah Tsanawiyah Sekecamatan Rengat.

Sedangkan Ho dalam penelitian ini adalah:

a. Tidak terdapat hubungan antara aktivitas belajar dengan hasil belajar Al-

Qur’an Hadist siswa di Madrasah Tsanawiyah Sekecamatan Rengat

b. Tidak terdapat hubungan antara kecerdasan spritual dengan hasil belajar

Al-Qur’an Hadist siswa di Madrasah Tsanawiyah Sekecamatan Rengat

54W. Gulo, Metodologi Penelitian, Ce. 5, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia,
2010), h. 57.

55Arief Furchan, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan, Cet. 4, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2011), h. 115.
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c. Tidak terdapat hubungan antara aktivitas belajar dan kecerdasan spiritual

siswa secara bersama-sama dengan hasil belajar Al-Qur’an Hadist siswa

di Madrasah Tsanawiyah Sekecamatan Rengat.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala

yang menjadi objek permasalahan, kerangka berpikir ini disusun dengan

berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.

Kerangka berpikir tersebut , jka digambarkan dalam bentuk paradigma

penelitian adalah sebagai berikut:

BAGAN 2. 1

KERANGKA BERPIKIR

Aktivitas Belajar

(X1)

Hasil Belajar Siswa
(Y)

Kecerdasan Spritual Siswa
(X2)


