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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan sikap merupakan dimensi belajar yang selama ini kurang

diperhatikan di Indonesia. Kurikulum-kurikulum yang selama ini diterapkan

dalam sistem pendidikan Indonesia kurang memperhatikan pembentukan sikap

pada peserta didik, dan lebih berfokus untuk membekali peserta didik dengan

pengetahuan semata. Kurangnya perhatian pada pembentukan sikap peserta didik

sejak dini berimplikasi pada krisis akhlak.

Hasil penelitian Dewi Prasari Suryawati yang menemukan data bawah

peserta didik di MTs Negeri Semanu Gunungkidul Yogyakarta bahwa peserta

didik MTsN  Semanu  yang notabene banyak  menerima  pembelajaran  PAI

yang  lebih  dibandingkan  sekolah  umum  juga  masih  banyak  ditemui

perilaku-perilaku peserta didik yang  bertentangan  dengan  ajaran  agama.

Beberapa  perilaku  itu antara lain terbiasa berkata kotor, belum melaksanakan

shalat lima waktu dengan tertib, kebiasaan merokok, dan bagi peserta didik putri

masih banyak yang tidak menutup aurat.1

Data yang diperoleh dari hasil penelitian Nur Azizah di MTs Negeri

Gondowulung bahwa perilaku membolos peserta didik sebanyak 10%, mencontek

sebanyak 40%, berkelahi sebanyak 5%. Belum semua peserta didik mau untuk

1 Dewi Prasari Suryawati, Implementasi Pembelajaran Akidah Akhlak Terhadap
Pembentukan Karakter Siswa di MTs Negeri Semanu Gunungkidul, dalam Jurnal Pendidikan
Madrasah Pusat Pengembangan Madrasah (PPM) Kementerian Agama Daerah Istimewa
Yogyakarta, Volume 01 Nomor 02, November 2016, hlm. 311
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menjalankan ibadah dengan baik ketika berada di sekolah, hanya sebagian peserta

didik saja yang mau melaksanakan ibadah di sekolah, seperti mengerjakan sholat

sunnat, maupun sholat wajib di masjid sekolah.2

Hasil penelitian Tarlan Rohendi pada peserta didik pada tingkat SMP dan

MTs di Bandung diperoleh data bahwa banyak sekali penyimpangan perilaku

peserta didik SMP/MTs. Penyimpangan-penyimpangan perilaku peserta didik

yang menjurus kepada tindakan di luar norma seperti perkelahian masal

(tawuran), kejahatan seksual, sampai kepada penyalahgunaan obat-obat terlarang

bahkan pembunuhan dan prostitusi.3 Hasil penelitian Heru Prasetyo juga

menemukan bahwa beberapa kasus yang merupakan perilaku menyimpang peserta

didik di MTs al-Islah Baitil Mal Pontianak antara lain merokok, pulang pada jam

pelajaran, bolos sekolah, membawa HP, tidak mematuhi tata tertib sekolah, serta

pelanggaran lain yang tidak tercatat di buku catatan pelanggaran guru BK.4

Komisi Nasional Perlindungan Anak pada tahun 2008 menyampaikan data

bahwa dari 4.726 responden peserta didik SMP dan SMA di 17 kota besar,

sebanyak 62,7 persen remaja SMP sudah tidak perawan, dan 21,2 persen remaja

mengaku pernah aborsi.5 Setiap tahun sekitar 150.000 anak di bawah usia 18

2 Nur Azizah, Perilaku Moral dan Religiusitas Siswa Berlatar Belakang Pendidikan
Umum dan Agama, dalam Jurnal Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta, Volume 33 Nomor 03, hlm. 2

3 Tarlan Rohendi, Pembinaan Nilai-Nilai dan Perilaku Keagamaan di SLTP: Studi Kasus
tentang Upaya Kepala Sekolah SLTP Negeri 1 Katapang dan Kepala Madrasah MTs AL-HAQ
Margahayu Kab. Bandung, Tesis, Pendidikan Nilai Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan
Indonesia, Bandung, hlm. 5

4 Heru Prasetyo, Pengendalian Perilaku Menyimpang Siswa Di Madrasah Tsanawiyah Al-
Ishlah Baitil Mal Pontianak, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Volume 02, Nomor 07, Tahun
2013, hlm. 2

5 Kompas.com, 14/03/12. Diakses tanggal 25 November 2015.
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tahun menjadi pekerja seks. Setengah dari pekerja seks di Indonesia berusia di

bawah 18 tahun, sedangkan 50.000 di antaranya belum mencapai usia 16 tahun.6

Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh remaja di bawah umur juga

marak terjadi di Indonesia salah satunya kasus pemerkosaan dan pembunuhan

seorang remaja perempuan berusia 14 Tahun yang dilakukan oleh 14 orang remaja

di Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang

Lebong, Provinsi Bengkulu yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 April

2016.7 Kasus lainnya terkait dengan penistaan agama dilakukan oleh sekelompok

remaja yang melakukan shalat dengan telanjang di Masjid Taqwa Kampung.8

Kasus yang serupa terjadi di Madura pada tanggal 02 Juli 2016 yang

dilakukan oleh 10 orang remaja yang melecehkan ibadah shalat dengan

memposting foto 10 remaja melakukan shalat  kemudian salah satu remaja yang

menjadi imam diduduki dari belakang oleh temannya yang tidak mengenakan baju

sehingga terlihat seperti melakukan hubungan suami istri. Sementara salah

seorang temannya sujud membelakangi kiblat.9

Kasus penistaan agama lainnya di Provinsi Lampung terjadi pada tanggal

11 Agustus 2016 dilakukan oleh salah seorang remaja yang berasal dari

Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, dengan menginjak Al-Qura.10 Penistaan

agama serupa dilakukan oleh enam orang remaja di Desa Tanggulkundung

6 Prostitusi di Kalangan Remaja, dalam http://www.gelombangotak.net/pages/artikel-
terkait-16/prostitusi-di-kalangan-remaja—200.html, 4/5/12. Diakses tanggal 25 November 2015.

7 Kasus Kematian Yuyun, dalam http://regional.liputan6.com/read/2499720/kronologi-
kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu. Diakses tanggal 22 Juli 2016

8 Kasus Penistaan Agama, dalam http://www.jejamo.com/kesbangpol-metro-nyatakan-
foto-penistaan-agama-remaja-salat-telanjang-diambil-di-masjid-taqwa-kota-gajah-lampung-
tengah.html. Diakses tanggal 22 Juli 2016

9 http://www.kabarmakkahlm.com/2016/07/. Diakses tanggal 28 Agustus 2016
10http://lampung.tribunnews.com/2016/08/14/postingan-foto-injak-alquran-bukti-cinta-

agung-pada-sang-kekasih. Diakses tanggal 28 Agustus 2016
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Kecamatan Besuki Jawa Timur pada tanggal 18 Juni 2016 yang memposting foto

duduk sambil menginjak dan meniduri kitab suci Al-Quran melalui media jejaring

sosial facebook.11

Data-data yang diungkap di atas menegaskan bahwa sikap dan karakter

peserta didik Indonesia berada pada taraf kritis, sehingga negara harus melakukan

usaha untuk memperbaiki keadaan tersebut. Usaha sistematis yang dapat

dilakukan adalah dengan menjadikan pembentukan sikap sebagai hasil belajar di

dalam sistem pendidikan Indonesia.

Sistem pendidikan memiliki peran strategis dalam mendidik dan

menyiapkan generasi muda untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap

yang unggul. Terlebih lagi, persaingan di era global menuntut terciptanya warga

negara yang memiliki sikap dan karakter unggul, memiliki keterampilan dan

kecakapan hidup serta memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Tuntutan

yang kompleks ini menuntut adanya perbaikan dan peningkatan dalam dunia

pendidikan Indonesia.

Penekanan tujuan pendidikan pada upaya pembinaan sikap dijelaskan

dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional yang mengamanatkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

11Penistaan Agama, dalam, http://fakta.co.id/2016/06/19/penistaan-agama-remaja-
berpose-injak-alquran-ditangkap/ Diakses tanggal 28 Agustus 2016
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kreatif, mandiri, dan menjadi warga negera yang demokratis serta

bertanggungjawab.12

Pada Bab I ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional juga dinyatakan bahwa pendidikan merupakan

”usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan negara.”13

Sebagai upaya memperhatikan pembentukan sikap, dirumuskan dalam

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan

Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa yang membagi kompetensi lulusan

menjadi kompetensi inti sikap, pengetahuan dan keterampilan. 14 Permendikbud

Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah pada

Pasal 1 menjelaskan Kompetensi inti sikap menjadi dua, yaitu sikap spiritual yang

terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan sikap

sosial yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia,

mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.15

Perhatian pemerintah Indonesia terhadap pentingnya pembentukan sikap

spiritual peserta didik dapat juga dilihat dalam Permendikbud Nomor 24 Tahun

12 Departemen Agama RI., Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2006), hlm. 7

13 Ibid., hlm. 4
14 Lampiran Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016, Standar Kompetensi Lulusan

Pendidikan Dasar dan Menengah, hlm. 3
15 Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016, Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah,

hlm. 2
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2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum

2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menempatkan sikap spiritual

sebagai tujuan pertama dalam pencapaian pendidikan di Indonesia dengan

rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut16:

1. Kompetensi inti sikap spiritual

2. Kompetensi inti sikap sosial

3. Kompetensi inti pengetahuan

4. Kompetensi inti keterampilan

Berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan serta tujuan

pendidikan nasional tersebut dipahami bahwa tujuan utama dan pertama dalam

pendidikan di Indonesia adalah membentuk sikap spiritual dalam diri peserta

didik. Pengertian sikap spiritual yang dimaksud dijelaskan dalam Lampiran

Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan

Menengah, bahwa sikap spiritual adalah menerima, menjalankan, dan menghargai

ajaran agama yang dianutnya.17

Pengetian sikap spiritual tersebut sejalan dengan yang dikemukakan

Athiyah al-Abrasyi bahwa tujuan pendidikan Islam yang pokok dan terutama

adalah “mendidik budi pekerti dan pendidikan jiwa.”18 Pendapat senada juga

menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah pembinaan kepribadian

peserta didik yang sempurna, peningkatan moral, tingkah laku yang baik dan

menanamkan rasa kepercayaan anak terhadap agama dan kepada Tuhan, serta

16 Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah, hlm. 3

17 Lampiran Nomor 21 Tahun 2016, Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, hlm. 6
18 M. Athiyah al-Abrasyi, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan

Bintang, 2004), hlm. 1
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mengembangkan intelegensi anak secara efektif agar mereka siap untuk

mewujudkan kebahagiaannya di masa mendatang.19

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dipahami bahwa pendidikan pada

hakekatnya adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap

spiritual pada peserta didik. Sebagaimana yang dikemukakan Zakiah Daradjat

bahwa pendidikan yang dikaitkan dengan Pendidikan Agama Islam dapat

diartikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk

membantu peserta didik mengembangkan potensi dirinya menuju kepada

perkembangan dan perubahan yang lebih baik dan menjadi manusia yang

sempurna, atau insan kamil.20 Manusia paripurna atau insan kamil dalam istilah

Zakiah Daradjat adalah dapat dipahami sebagai manusia yang memiliki sikap

spiritual.

Sikap spiritual menurut Zakiah Daradjat adalah cara berfikir dan bertindak

yang didasarkan atas nilai-nilai religius (keberagamaan), yaitu menjalankan ajaran

agama secara keseluruhan.21 Menurut Muhaimin, sikap spiritual adalah suatu

pandangan hidup yang bernapaskan atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai agama

Islam yang diwujudkan dalam sikap hidup serta keterampilan hidup oleh

seseorang.22 Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa

yang dimaksud sikap spiritual peserta didik dalam penelitian ini adalah perilaku

peserta didik yang senantiasai didasarkan kepada keyakinannya kepada Allah

19 Armai Arief, Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002),
hlm. 24

20Zakiah Daradjat, Dasar-dasar Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm.
17

21 Ibid., hlm. 75
22 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah,

dan Perguruan Tinggi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 61
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SWT yang diwujudkan dalam melaksanakan ajaran agama Islam dalam

kehidupannya sehari-hari.

Bagi seorang muslim, sikap spiritual dapat dilihat dari seberapa dalam

keyakinan, seberapa jauh pengetahuan, seberapa konsisten pelaksanaan ibadah

ritual keagamaan, seberapa dalam penghayatan atas agama Islam serta seberapa

jauh implikasi agama tercermin dalam akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari

baik secara vertikal kepada Allah SWT maupun secara horizontal kepada sesama

manusia dan makhluk ciptaan-Nya. Dalam Islam, keberagamaan akan lebih luas

dan mendalam jika dapat dirasakan seberapa dalam penghayatan keagamaan

seseorang. Dengan demikian dimensi sikap spiritual seseorang meliputi dimensi

akidah (iman), dimensi ibadah (ritual), dimensi pengamalan (akhlak), dimensi

ihsan (penghayatan, situasi dimana seseorang merasa dekat dengan Allah), dan

dimensi ilmu (pengetahuan). 23

Sangat penting bagi peserta didik untuk memiliki sikap spiritual tersebut,

karena kesuksesan seseorang tidak hanya cukup dengan kecerdasan intelektualnya

akan tetapi juga memerlukan sikap spiritual yang baik, agar merasa bertakwa,

berbakti, dan mengabdi secara tulus, luhur, dan tanpa pamrih. Sikap spiritual

membantu seseorang untuk menemukan makna hidup dan kebahagiaan. Inilah

kenapa sikap spiritual dinilai paling penting dalam kehidupan seseorang.

Sebagaimana yang dikemukakan Muhammad Muhyidin bahwa seorang anak yang

memiliki sikap spiritual yang baik akan menjadikan agama sebagai paradigma

23 Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, Psikologi Islam: Solusi Islam atas
Problem Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 80 – 81
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dalam kehidupannya dan senantiasa berada dalam kebahagiaan dan kesejahteraan

jiwa dan raga.24

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa

membentuk sikap spiritual sangat penting untuk menjaga kestabilan kecerdasan

intelegensi dan emosi peserta didik menjadi lebih baik. Peserta didik yang

memiliki sikap spiritual akan mampu menggunakan kecerdasan intelegensinya

untuk membawa kebaikan dan kebermanfaatan baik bagi dirinya sendiri maupun

orang lain, sehingga mampu berinteraksi dengan lebih baik dengan lingkungannya

serta menjadikan segala perbuatannya hanya untuk mencapai keridloan Allah

SWT dan sebagai upaya pengabdiannya kepada Allah SWT. Bahkan ada suatu

pendapat yang menyatakan bahwa “banyak tokoh-tokoh yang sukses bukan

karena IQ yang tinggi melainkan karena kecerdasan emosi dan sikap spiritual

yang tinggi.”25

Peserta didik memiliki yang memiliki sikap spiritual yang baik, cenderung

akan menampilkan tingkah laku dan perbuatan yang bernilai ibadah. Artinya

peserta didik yang sikap spiritualnya yang tinggi, tidak akan menganggap segala

perbuatannya sia-sia, walaupun misalnya perbuatannya itu tidak dihargai orang

lain atau tidak memberikan hasil yang banyak pada dirinya, maka peserta didik

menganggap dia melakukan perbuatan itu karena untuk beribadah kepada Allah

SWT. Contoh lainnya ketika peserta didik akan melakukan suatu perbuatan yang

tidak baik dalam pandangan ajaran agamanya, peserta didik akan cepat

24 Muhammad Muhyidin, Melesatkan Kecerdasan Anak dengan Kecerdasan Jiwa,
(Depok: Braja Pustaka, 2014), hlm. 289

25 Muhammad Ilham Marjuq, Rahasia Kedasyatan ESQ; Memompa Diri dengan
Pendekatan Spiritual, (Yogyakarta: Pustaka Rama, 2010), hlm. 69
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mengontrol dirinya, karena adanya keyakinan dalam dirinya bahwa Allah SWT

selalu mengawasi dan melihat dimana pun dia berada.

Pentingnya sikap spiritual dimiliki peserta didik, maka guru sebagai

pendidik di sekolah, memiliki tanggung jawab untuk membentuk sikap spiritual

peserta didik. Atau dapat dikatakan bahwa membentuk sikap spiritual merupakan

tanggung jawab guru, karena inti dari upaya membentuk sikap spiritual adalah

menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik pada diri anak.26 Sebagaimana yang

dikemukakan Amril Mansur, bahwa pendidikan secara mikro merupakan usaha

penumbuhkembangan nilai-nilai moral dan etika pada anak didik, oleh karena itu

semua guru, tanpa pengecualian sebagai ujung tombak terdepan dalam aktivitas

pembelajaran di sekolah harus selalu memberikan perhatian tentang nilai-nilai

moral dan etika dalam kehidupan sekolah dan anak didik mereka.27

Sikap spiritual pada diri peserta didik, bukanlah merupakan produk dari

suatu usaha tunggal, atau monopoli dari suatu faktor saja, melainkan hasil dari

berbagai upaya secara integral yang saling berhubungan satu sama lain, yang

masing-masing memiliki peran penting dalam rangka membentuk sikap spiritual

yang optimal dalam diri peserta didik.

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap upaya pembentukan sikap

spiritual dalam diri peserta didik antara lain faktor motivasi beragama.

Sebagaimana yang dikemukakan Jalaluddin bahwa motivasi beragama bisa

mendorong seseorang untuk lebih memahami dan memaknai secara mendalam

26 Ibid., hlm. 289
27 Amril M., Etika dan Pendidikan, (Yogyakarta: LSFK2P dan Aditiya Media, 2005),

hlm. 62
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ajaran-ajaran yang telah diberikan Tuhan lewat utusannya.28 Artinya peserta didik

yang memiliki motivasi beragama yang tinggi akan memiliki sikap spiritual yang

tinggi pula. Karena peserta didik yang yang mempunyai motivasi beragama yang

tinggi,  melakukan sesuatu bukan karena paksaan maupun karena ikut-ikutan akan

tetapi karena kesadaran dalam dirinya sendiri. Dengan demikian orang yang

memahami dan dapat memaknai ajaran Tuhan dapat membentuk sikap spiritual

mereka. Sehingga seorang yang mempunyai motivasi beragama yang tinggi dapat

membuat sikap spiritual seseorang tersebut meningkat pula, karena sikap spiritual

bukan hanya mempelajari ibadah yang semata-mata hanya sebuah ritual yang

dilakukan oleh raga, tetapi dilakukan dengan jiwa yang penuh dengan keikhlasan.

Selain faktor motivasi beragama, tingkat pengetahuan agama yang dimiliki

peserta didik juga dapat mempengaruhi sikap spiritual peserta didik. Sebagaimana

hasil penelitian Lutfiah Nur Aini yang menemukan bahwa pemahaman agama

yang baik akan menumbuhkan perilaku yang baik. Pemahaman tingkat agama

menunjukkan bahwa kemampuan remaja dalam memahami dan mengetahui

tentang agama, sehingga pemahaman agama yang dimiliki remaja dapat

mempengaruhi mereka dalam berperilaku.29 Penelitian Sri Nurhandayani juga

mengungkapkan bahwa pemahaman pendidikan agama Islam berpengaruh secara

positif dan signifikan terhadap pengamalan keagamaan peserta didik.30 Hasil

penelitian Akhid Yusroni juga menemukan bahwa Pendidikan Agama Islam yang

28 Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 90
29 Lutfiah Nur Aini, Hubungan Pemahaman Tingkat Agama (Religiusitas) dengan

Perilaku Seks Bebas Pada Remaja di SMAN 1 Bangsal Mojokerto, Jurnal Keperawatan Akademi
Keperawatan Dian Husada Mojokerto, Volume 01 Nomor 01, Januari 2011, hlm. 98

30 Sri Nurhandayani, Pengaruh Pemahaman Pendidikan Agama Islam terhadap
Pengamalan Keagamaan Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri I Sangkulirang, Jurnal Pendidikan
Agama Islam Syamil IAIN Samarinda, Volume 04 Nomor 01, Juni 2016, hlm. 48 – 64
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diajarkan di sekolah akan meningkatkan pengetahuan peserta didik tentang agama

Islam. Semakin tinggi tingkat pengetahuan agama Islam, maka peserta didik akan

semakin paham mengenai konsep akhlak dalam pandangan Islam, yang harus

dimiliki oleh setiap muslim. Nilai-nilai akhlak Islam yang dipahami, akan menjadi

kontrol terhadap perilaku dan akhlak peserta didik, baik di sekolah, di rumah,

maupun di masyarakat.31

Faktor lainnya yang mempengaruhi sikap spiritual peserta didik adalah

tingkat kecerdasan emosional yang dimiliki peserta didik. Sebagaimana yang

dikemukakan Bambang Syamsul Arifin, bahwa ketegangan emosi, peristiwa yang

menyedihkan dan keadaan yang tidak menyenangkan berpengaruh besar dalam

sikap remaja terhadap masalah keagamaan dan akhlak.32 Pendapat lainnya juga

menyatakan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap adalah faktor emosional.

Kadang kala suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi

yang berfungsi sebagai semacam penyalur frustasi atau pengalihan bentuk.33

Peserta didik yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi akan mampu

menampilkan sikap spiritual yang baik. Peserta didik akan tetap melakukan

ibadah walaupun dalam keadaan sedih ataupun kecewa, apalagi ketika

mendapatkan kesenangan, peserta didik akan tetap mampu menunjukkan sikap

spiritual yang baik.

31 Akhid Yusroni, dkk., Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Pengamalan Agama Islam
terhadap Akhlak Siswa, Jurnal Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference,
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, h, 65 – 70

32 Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Agama, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 243
33 Wawan dan Dewi, Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia,

(Yogyakarta: Nuha Medika, 2010), hlm. 36
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Faktor pendidikan dalam keluarga juga turut membantu dalam membentuk

sikap spiritual peserta didik. Sebagaimana hasil penelitian Mc. Nair dan Brown

(1983) yang menemukan bahwa dukungan orangtua berhubungan secara

signifikan dengan sikap peserta didik.34 Jalaluddin lebih menjelaskan bahwa

pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan dasar bagi pembentukan jiwa

keagamaan.35 Begitu juga Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa sikap spiritual

merupakan perolahan dan bukan bawaan. Ia terbentuk melalui pengalaman

langsung yang terjadi dalam hubungannya dengan unsur-unsur lingkungan materi

dan sosial, misalnya rumah tangga tentram, orang tertentu, teman orangtua,

jamaah dan sebagainya.36 Berdasarkan pendapat tersebut dipahami bahwa

pendidikan yang dilakukan orangtua dalam lingkungan keluarga terutama

pendidikan agama akan menjadi landasan dasar terbentuknya sikap spiritual pada

diri peserta didik.

Selain itu faktor aktivitas keagamaan di sekolah juga mempengaruhi sikap

spiritual peserta didik. Sebagaimana yang dikemukakan Muhaimin, dkk., bahwa

kegiatan-kegiatan keagamaan dan praktik-praktik keagamaan yang dilaksanakan

secara terprogram dan rutin di sekolah dapat mentransformasikan dan

menginternalisasikan nilai-nilai agama secara baik pada diri peserta didik.

Sehingga agama menjadi sumber nilai dan pegangan dalam bersikap dan

berperilaku baik dalam lingkungan pergaulan, belajar, olah raga, dan lain-lain.37

E. Mulyasa bahkan menegaskan bahwa kunci sukses yang menentukan

34 Ramayulis, Psikologi Agama, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), hlm. 113
35 Jalaluddin, Psikologi Agama, hlm. 255
36 Ramayulis, Psikologi Agama, hlm. 113
37 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran: Upaya Reaktualisasi

Pendidikan Islam, (Malang: LKP21, 2009), hlm. 301
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keberhasilan implementasi kurikulum 2013 yang salah satu tujuan pendidikannya

dalam kompetensi inti (K-1) adalah sikap spiritual, adalah lingkungan yang

kondusif-akademik, baik fisik maupun nonfisik, termasuk menciptakan suasana

keagamaan di sekolah.38 Oleh karena itu memfungsikan sekolah sebagai usaha

aplikatif-kolektif untuk mewujudkan penumbuhkembangan perilaku moral subjek

didik hendaklah menjadi orientasi bagi setiap aktivitas kependidikannya.39

Faktor lainnya yang mempengaruhi sikap spiritual peserta didik adalah

lingkungan masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan Marzuki, komunitas

masyarakat juga memiliki peran penting dalam pendidikan para peserta didik di

sekolah, sehingga sekolah perlu melakukan hubungan kerja sama dengan berbagai

komunitas masyarakat.40 Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

sistem pendidikan nasional yaitu pada Bab XV Pasal 54 menyatakan bahwa

pentingnya peran serta masyarakat dalam pendidikan.41 Pendapat lainnya juga

menyatakan bahwa lingkungan sosial dalam masyarakat yang membentuk sistem

pergaulan besar perannya dalam membentuk kepribadian seseorang.42 Bahkan

Zuhairini menjelaskan bahwa corak ragam pendidikan yang diterima peserta didik

dalam masyarakat banyak sekali meliputi segala bidang baik pembentukan

38 E. Mulyasa, Pengembangan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2015), hlm. 53

39 Muhmidayeli, Sekolah dan Transformasi Masyarakat: Keniscayaan Nilai Moral
(Sebuah Pengantar), dalam Amril, Etika dan Pendidikan, (Yogyakarta: LSFK2P, 2005), hlm. xiii

40 Marzuki, Pendidikan Karakter Islam, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 124
41 Departemen Agama RI., Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, hlm. 15
42 Priyoto, Teori Sikap dan Perilaku dalam Kesehatan, (Yogyakarta: Nuha Medika,

2014), hlm. 16
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kebiasaan, pembentukan pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan

kesusilaan dan keagamaan.43

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dipahami bahwa ada beberapa

faktor yang berpengaruh terhadap sikap spiritual peserta didik yaitu faktor yang

berasal dari luar diri peserta didik (eksternal) yang meliputi (1) pendidikan dalam

keluarga, (2) aktivitas keagamaan, dan (3) lingkungan masyarakat dan faktor yang

berasal dari dalam diri peserta didik (internal) yang meliputi (1) pengetahuan

agama, (2) motivasi beragama, dan (3) kecerdasan emosional.

Semakin baik pendidikan yang diberikan orangtua dalam keluarga maka

peserta didik akan memiliki dasar-dasar sikap spiritual yang kokoh dalam dirinya.

Ketika sekolah selalu melakukan aktivitas keagamaan pada peserta didiknya,

sikap spiritual dalam diri peserta didik akan semakin berkembang dan terbina

dengan baik. Lingkungan masyarakat dengan berbagai kegiatan keagamaan dan

sosial yang dilakukan di masyarakat akan semakin memperkuat sikap spiritual

peserta didik menjadi lebih baik.

Selain membutuhkan pengaruh dari faktor di luar diri peserta didik, upaya

pembentukan sikap spiritual peserta didik juga memerlukan faktor-faktor dalam

diri peserta didik. Apabila peserta didik memiliki motivasi beragama yang tinggi,

maka akan mampu menampilkan perilaku yang mencerminkan sikap spiritual

yang tinggi pula. Peserta didik yang memiliki pengetahuan agama yang tinggi

tentu akan mampu melaksanakan nilai-nilai agama dengan lebih baik. Begitu pula

peserta didik yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi akan mampu

43 Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 180
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melaksanakan ritual keagamaan sebagai realisasi dari sikap spiritual dengan baik.

Dengan demikian dipahami bahwa motivasi beragama, pengetahuan agama,

kecerdasan emosional, pendidikan dalam keluarga, aktivitas keagamaan di

sekolah dan lingkungan masyarakat memberikan pengaruh terhadap sikap

spiritual peserta didik.

Hasil prasurvey terhadap sikap spiritual peserta didik MTs Negeri di

Provinsi Lampung antara lain sebagai berikut: peserta didik masih suka lupa

membaca doa sebelum melakukan sesuatu, peserta didik masih kurang terbiasa

mengucapkan kata-kata yang memuji Allah SWT dalam setiap aktivitasnya,

peserta didik mengerjakan shalat sebagian besar karena takut dimarah guru atau

orangtua, masih ada peserta didik yang main-main ketika shalat, mengerjakan

shalat dengan buru-buru, kurang mampu membaca Al-Quran dengan baik, masih

mudah melakukan perbuatan yang kurang baik seperti: berbohong, mencotek

ketika ulangan, mengambil kepunyaan orang lain, mengungkit-ungkit kebaikan,

melakukan perbuatan baik karena ingin dipuji, dan mau berbuat baik apabila ada

imbalannya atau menguntungkan dirinya.44

Hasil observasi tersebut diperkuat dari hasil wawancara dengan beberapa

guru pada rumpun mata pelajaran pendidikan agama Islam di MTs Negeri di

Provinsi Lampung. Seorang guru koordinator bidang kerohanian di MTs Negeri 1

Bandar Lampung memberikan informasi sebagai berikut:

“Peserta didik selalu dibiasakan untuk membaca doa sebelum dan sesudah
melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan harapan peserta didik
terbiasa untuk berdoa sebelum melakukan segala sesuatu. Akan tetapi

44 Penelitian awal sikap spiritual siswa MTs Negeri di Provinsi Lampung, Observasi,
Februari – Maret 2016
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masih banyak peserta didik yang sering lupa melakukan doa, misalnya
ketika memakan sesuatu, membaca doa hendak belajar, membaca doa
ketika mengerjakan ulangan, dan sebagainya. Setiap hari peserta didik juga
diwajibkan untuk melaksanakan shalat zuhur berjamaah, akan tetapi masih
ada peserta didik yang malas-malasan melakukan shalat, harus digiring
dan diawasi terlebih dahulu oleh gurunya. Walaupun peserta didik
diberikan bimbingan membaca Al-Quran akan tetapi masih banyak yang
belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sibuk dengan
kegiatan ekstrakurikuler sampai sore, terkadang peserta didik melupakan
untuk shalat, barulah dikerjakan apabila diperintah atau diingatkan oleh
gurunya”.45

Pendapat senada diinformasikan oleh seorang guru di MTs Negeri 1

Kalianda sebagai berikut:

“Peserta didik sebagian besar terbiasa melakukan doa sebelum dan
sesudah kegiatan belajar, akan tetapi untuk kegiatan lainnya seperti
sebelum dan sesudah makan, masuk dan keluar wc, sedang dalam
perjalanan, peserta didik lupa untuk berdoa. Kewajiban melaksanakan
shalat zuhur berjamaah juga dilaksanakan oleh sebagian besar peserta
didik, akan tetapi ketika dalam perjalanan misalnya ketika studi tour,
peserta didik sering melupakan untuk mengerjakan shalat. Barulah ingat
ketika guru atau temannya mengingatkan. Ketika ulangan, masih banyak
peserta didik yang berbuat kurang jujur dengan melihat hasil pekerjaan
temannya atau membuka buku dengan sembunyi-sembunyi, padahal
perbuatan tersebut telah dilarang oleh guru”.46

Hasil wawancara dengan beberapa peserta didik MTs Negeri di Provinsi

Lampung mengenai sikap spiritual yang dimiliki, diantaranya seorang peserta

didik kelas VIII di MTs Negeri 1 Bandar Lampung memberikan pernyataan

berikut:

“Mereka terkadang malas mengerjakan ibadah shalat apalagi kalau berada
di rumah dan orangtua tidak memerintahkan atau mengingatkan mereka
untuk mengerjakan shalat, maka mereka akan melalaikannya. Akan tetapi
ketika di sekolah mereka pasti akan mengikuti shalat zuhur berjamaah
selain takut dimarah dan diberikan sanksi oleh guru juga malu dengan
teman-teman lainnya apabila dirinya malas mengerjakan shalat. Membaca

45 Septi Andriati, Koordinator Bidang Keagamaan MTs Negeri 1 Bandar Lampung,
Wawancara, 09 Maret 2016

46 Abdurrahman, Guru Mata Pelajaran Fikih MTs Negeri 1 Kalianda, Wawancara, 30
Maret 2016
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Al-Quran di rumah jarang sekali dilakukan, akan tetapi kalau di sekolah
mereka selalu membaca Al-Quran pada awal pembelajaran. Ketika guru
memberikan tugas atau PR terkadang melihat hasil pekerjaan teman,
walaupun dilarang oleh guru tetap mereka lakukan dikarenakan belum
memahami tugas tersebut dan mereka tidak mau dimarahi dan diberi
sanksi oleh guru karena tidak mengerjakan tugas/PR, sehingga menurut
mereka lebih baik berlaku curang demi keselamatan. Begitu juga ketika
ulangan, walaupun guru melarang dengan keras untuk mencontek, tetapi
tetap saja mereka lakukan dengan alasan daripada mendapatkan nilai jelek
yang akan mengakibatkan kena hukuman dari orangtua dan tidak naik
kelas”.47

Seorang peserta didik lainnya dari MTs Negeri 1 Kalianda juga

memberikan keterangan tentang sikap spiritual yang dimiliki:

“Mereka percaya kepada Allah SWT dan menyakini bahwa Allah SWT
berada dimana saja, akan tetapi mereka sering lupa membaca doa ketika
sedang melakukan apapun, sering melupakan untuk mengerjakan shalat.
Mereka meyakini bahwa Al-Quran merupakan kitab suci Allah SWT, akan
tetapi mereka jarang sekali membacanya terutama ketika di rumah. Bahkan
ada beberapa temannya yang masih mengalami kesulitan dalam membaca
Al-Quran dan tidak memiliki keinginan untuk belajar membaca Al-Quran
dengan alasan malu dan malas. Mereka percaya bahwa Allah SWT Maha
Melihat, akan tetapi ketika ulangan mereka masih melakukan perbuatan
curang dengan melihat hasil pekerjaan temannya atau membuka buku
catatan dengan diam-diam, dan mengambil makanan atau jajanan di kantin
sekolah dengan tidak membayarnya. Ketika melakukan shalat berjamaah
di sekolah masih ada teman-temannya yang bermain-main atau bercanda
dan menganggu temannya yang lain”.48

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh data awal bahwa sikap

spiritual peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung masih kurang optimal.

Kurang optimalnya sikap spiritual peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung

mengindikasikan bahwa pendidikan di MTs Negeri Provinsi Lampung kurang

memperhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan sikap spiritual peserta

didik antara lain faktor tingkat motivasi beragama, pengetahuan agama,

47 Muhamad Fajar Wijtaksono, Siswa Kelas VIII A di MTs Negeri 1 Bandar Lampung,
Wawancara, 09 Maret 2016

48 Nurul Fadlilah, Siswa Kelas VIII A MTs Negeri 1 Kalianda, Wawancara, 30 Maret
2016
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kecerdasan emosional, pendidikan dalam keluarga, aktivitas keagamaan di

sekolah dan lingkungan masyarakat peserta didik. Sehingga berimplikasi pada

kurang optimalnya sikap spiritual yang dimiliki peserta didik MTs Negeri di

Provinsi Lampung yaitu hanya sebatas pada mengetahui nilai-nilai agama belum

pada tataran pengaplikasian dan penghayatan nilai-nilai agama dalam hidup

keseharian peserta didik. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan nilai-nilai

agama hanya untuk menyelesaikan kewajiban, tidak menjadikan agama sebagai

kebutuhan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan. Oleh karena itu

kondisi ini tentu tidak dapat dibiarkan, perlu ada berbagai upaya terhadap

peningkatan sikap spiritual peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung,

sehingga lulusan MTs Negeri di Provinsi Lampung mampu menjadi bagian

masyarakat sebagai manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia

sebagaimana diinginkan tujuan pendidikan nasional.

Menganalisis faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap peningkatan

sikap spiritual peserta didik yang meliputi faktor motivasi beragama, pengetahuan

agama, kecerdasan emosional, pendidikan dalam keluarga, aktivitas keagamaan di

sekolah dan lingkungan masyarakat peserta didik, merupakan langkah awal yang

sangat penting dalam rangka pemetaan dalam mendesain model pendidikan sikap

spiritual yang efektif dan efisien, khususnya untuk peserta didik di tingkat

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri di Provinsi Lampung. Selain itu diharapkan

diperoleh data-data yang mendukung bagi pengambil kebijakan dalam mendesain

model pendidikan sikap spiritual pada masa-masa yang akan datang. Di samping

itu, alasan lain mengapa penelitian tentang pendidikan sikap spiritual khususnya
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di jenjang MTs Negeri perlu dilakukan adalah karena pemetaan terhadap sikap

spiritual peserta didik belum mampu dicapai secara optimal, sehingga belum ada

profil MTs Negeri yang mampu mengoptimalkan pendidikannya agar dapat

meningkatkan sikap spiritual peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung.

Untuk itulah peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang

“Pendidikan Sikap Spiritual Peserta Didik (Pengaruh Faktor Eksternal dan

Internal dalam Pembentukan Sikap Spiritual)” dengan lokasi penelitian MTs

Negeri di Provinsi Lampung.

B. Definisi Istilah

1. Pendidikan dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional BAB 1 ayat (1) adalah “usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

negara.”49

2. Sikap spiritual adalah cara berfikir dan bertindak yang didasarkan atas nilai-

nilai religius (keberagamaan), yaitu menjalankan ajaran agama secara

keseluruhan.50

3. Faktor Eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri peserta didik,

seperti lingkungan alami dan sosial budaya.51

49 Departemen Agama RI., Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, hlm. 4

50 Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah; Upaya Mengembangkan
PAI dari Teori ke Aksi, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 75
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4. Faktor Internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik,

yang meliputi (1) faktor intelektual (2) faktor nonintelektual.52

5. Motivasi beragama adalah dorongan atau usaha seseorang untuk

melaksanakan prinsip kepercayaan terhadap Tuhan, baik secara fisik lahiriyah

maupun psikis batiniyah.53

6. Pengetahuan agama adalah segala sesuatu yg diketahui; kepandaian: atau

segala sesuatu yg diketahui berkenaan dengan agama.54

7. Kecerdasan emosional adalah kemampuan individu dalam menggunakan

(mengelola) emosinya secara efektif untuk mencapai tujuan, membangun

hubungan yang produktif dengan orang lain dan meraih keberhasilan.55

8. Pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan luar sekolah yang

diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama,

nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan.56.

9. Aktivitas keagamaan di sekolah adalah berbagai kegiatan yang dilaksanakan

baik jasmani maupun rohani yang berhubungan dengan keagamaan di

sekolah.

10. Lingkungan masyarakat adalah suatu kondisi/keadaan dimana terdapat

sekumpulan orang yang melakukan suatu aktivitas bersama yang diikat oleh

aturan-aturan untuk mencapai tujuan yang direncanakan.57

51 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 177
52 Umiarso dan Gojali, Imam, Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan.

(Yogyakarta: IRCiSOD, 2010), hlm. 228
53 Lalu Muhsin Faizah dan Effendi, Psikologi Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.

124
54 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 973
55 Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 253
56 Departemen Agama RI., Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, hlm. 6
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi

beberapa masalah sebagai berikut:

a. Peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung telah memiliki motivasi

beragama akan tetapi masih ada beberapa peserta didik yang menunjukkan

sikap spiritual yang rendah.

b. Peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung memiliki pengetahuan agama

Islam akan tetapi belum mampu menunjukkan sikap spiritual yang baik.

c. Peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung memiliki kecerdasan

emosional seperti mampu mengelola emosinya dengan baik, akan tetapi

masih ada peserta didik yang menunjukkan sikap spiritual yang rendah seperti

mengerjakan shalat dengan buru-buru.

d. Peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung telah diberikan pendidikan

agama oleh orangtuanya dalam keluarga, akan tetapi masih ada peserta didik

yang mengerjakan shalat sebagian besar karena takut dimarah guru.

e. MTs Negeri di Provinsi Lampung telah menciptakan suasana keagamaan di

lingkungan sekolah, akan tetapi masih ada peserta didik yang melakukan

perbuatan yang kurang baik.

f. Lingkungan masyarakat peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung

cukup mendukung pembentukan sikap spiritual peserta didik melalui

57 Marzuki, Pendidikan Karakter Islam, hlm. 123
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penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan di masyarakat, akan tetapi

masih ada peserta didik yang menunjukkan sikap spiritual yang rendah.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan beberapa masalah yang diidentifikasi tersebut, maka dibatasi

dalam masalah sebagai berikut:

a. Pengaruh faktor eksternal terhadap sikap spiritual peserta didik MTs Negeri

di Provinsi Lampung, yang meliputi:

1) Pengaruh pendidikan dalam keluarga terhadap sikap spiritual peserta

didik.

2) Pengaruh aktivitas keagamaan di sekolah terhadap sikap spiritual peserta

didik.

3) Pengaruh lingkungan masyarakat terhadap sikap spiritual peserta didik.

b. Pengaruh faktor internal peserta didik terhadap sikap spiritual peserta didik

MTs Negeri di Provinsi Lampung, yang meliputi:

1) Pengaruh pengetahuan agama terhadap sikap spiritual peserta didik.

2) Pengaruh motivasi beragama terhadap sikap spiritual peserta didik.

3) Pengaruh kecerdasan emosional terhadap sikap spiritual peserta didik.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka dirumuskan dalam

beberapa masalah sebagai berikut:

a. Seberapa besar pengaruh pendidikan dalam keluarga terhadap sikap spiritual

peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung?
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b. Seberapa besar pengaruh aktivitas keagamaan di sekolah terhadap sikap

spiritual peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung?

c. Seberapa besar pengaruh lingkungan masyarakat terhadap sikap spiritual

peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung?

d. Seberapa besar pengaruh pengetahuan agama terhadap sikap spiritual peserta

didik MTs Negeri di Provinsi Lampung?

e. Seberapa besar pengaruh motivasi beragama terhadap sikap spiritual peserta

didik MTs Negeri di Provinsi Lampung?

f. Seberapa besar pengaruh kecerdasan emosional terhadap sikap spiritual

peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung?

g. Seberapa besar pengaruh pendidikan dalam keluarga melalui pengetahuan

agama, motivasi beragama dan kecerdasan emosional terhadap sikap spiritual

peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung?

h. Seberapa besar pengaruh aktivitas keagamaan di sekolah melalui pengetahuan

agama, motivasi beragama dan kecerdasan emosional terhadap sikap spiritual

peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung?

i. Seberapa besar pengaruh lingkungan masyarakat melalui pengetahuan agama,

motivasi beragama dan kecerdasan emosional terhadap sikap spiritual peserta

didik MTs Negeri di Provinsi Lampung?

j. Seberapa besar pengaruh faktor eksternal (pendidikan dalam keluarga,

aktivitas keagamaan di sekolah, dan lingkungan masyarakat) secara bersama-

sama terhadap sikap spiritual peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung?
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k. Seberapa besar pengaruh faktor internal (pengetahuan agama, motivasi

beragama, dan kecerdasan emosional) secara bersama-sama terhadap sikap

spiritual peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung?

l. Seberapa besar pengaruh faktor eksternal dan internal secara bersama-sama

terhadap sikap spiritual peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan dalam keluarga terhadap sikap

spiritual peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung.

b. Untuk menganalisis pengaruh aktivitas keagamaan di sekolah terhadap sikap

spiritual peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung.

c. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan masyarakat terhadap sikap spiritual

peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung.

d. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan agama terhadap sikap spiritual

peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung.

e. Untuk menganalisis pengaruh motivasi beragama terhadap sikap spiritual

peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung.

f. Untuk menganalisis pengaruh kecerdasan emosional terhadap sikap spiritual

peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung.
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g. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan dalam keluarga melalui

pengetahuan agama, motivasi beragama dan kecerdasan emosional terhadap

sikap spiritual peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung.

h. Untuk menganalisis pengaruh aktivitas keagamaan di sekolah melalui

pengetahuan agama, motivasi beragama dan kecerdasan emosional terhadap

sikap spiritual peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung.

i. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan masyarakat melalui pengetahuan

agama, motivasi beragama dan kecerdasan emosional terhadap sikap spiritual

peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung.

j. Untuk menganalisis pengaruh faktor eksternal (pendidikan dalam keluarga,

aktivitas keagamaan di sekolah, dan lingkungan masyarakat) secara bersama-

sama terhadap sikap spiritual peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung.

k. Untuk menganalisis pengaruh faktor internal (pengetahuan agama, motivasi

beragama, dan kecerdasan emosional) secara bersama-sama terhadap sikap

spiritual peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung.

l. Untuk menganalisis pengaruh faktor eksternal dan internal secara bersama-

sama terhadap sikap spiritual peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1) Pengembangan kajian penelitian selanjutnya dalam pendidikan agama

Islam terutama tentang pengaruh pendidikan dalam keluarga, aktivitas

keagamaan di sekolah, lingkungan masyarakat, pengetahuan agama,
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motivasi beragama, dan kecerdasan emosional terhadap sikap spiritual

peserta didik.

2) Menambah wawasan bagi guru pendidikan agama Islam dalam memahami

tentang pengaruh pendidikan dalam keluarga, aktivitas keagamaan di

sekolah, lingkungan masyarakat, pengetahuan agama, motivasi beragama,

dan kecerdasan emosional terhadap sikap spiritual peserta didik

3) Menambah keterampilan guru pendidikan agama Islam khususnya dalam

membentuk sikap spiritual peserta didik dengan memperhatikan

pentingnya pendidikan dalam keluarga, aktivitas keagamaan di sekolah,

lingkungan masyarakat, pengetahuan agama, motivasi beragama, dan

kecerdasan emosional peserta didik.

b. Manfaat Praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan

rumusan kebijakan bidang pendidikan dan perencanan program,

khususnya dalam menyiapkan desain model pendidikan sikap spiritual di

tingkat madrasah tsanawiyah (MTs).

2) Dapat dijadikan data dasar bagi pemetaan atau menyusun profil sekolah

khususnya di MTs Negeri Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan

pendidikan sikap spiritual melalui optimalisasi faktor-faktor yang

mempengaruhinya, serta kekuatan dan hambatan-hambatan yang

mengiringi implementasinya.


