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PERNYATAAN 

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 

karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 

Perguruan Tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis dan ditampilkan oleh orang lain, kecuali kutipan-

kutipan dan ringkasan yang secara tertulis dalam naskah dan semuanya telah 

dijelaskan sumbernya serta disebutkan di dalam daftar pustaka. 

Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 

pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 

 

Surakarta, Juni 2013 

 

 

 (Sumiyati) 
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MOTTO 
 

 
  
عن أَبِى يعٰلى شداد بنِ أَوسٍ رضى اُهللا عنه عن النبِى صلَّى اهللا علَيه وسلَّم قَالَ:  

الْكَيس من دانَ نفْسه وعملَ لما بعد الْموت , والْعاجِز من أَتبع نفْسه هواها , وتمنى 
وغَيره من الْعلَماء :  لترمذى, وقال : حديثٌ حسن . قَالَ الترمذىعلَى اهللا . رواه ا

 معنى دانَ نفْسه حاسبها.
Dari Abi Ya’la Syaddad bin Aus (ىضاهللا ر هنع), Rasulullah (عليه اهللا صلّى 
 bersabda: “Orang yang cerdas adalah yang bisa mengendalikan hawa (وسلّم

nafsunya dan berbuat untuk (kepentingan) masa setelah kematiannya. Orang yang 
lemah adalah yang mengikuti hawa nafsunya, dan berangan-angan pada 

(kemurahan) Allah” 
 (HR Turmudzi, dia berkata: Hadits ini hasan)  
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PERSEMBAHAN 

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Dia-lah Dzat yang 

pemurah dan pengasih kepada hamba-hambanya, walaupun hambanya ada 

banyak khilaf serta dosa yang dimilikinya. Karya ini penulis ingin 

persembahkan kepada: 

 Ibu tercinta yang senantiasa membantu perjuangan ananda dan selalu 
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selama ini. 
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 Bp. Agus Budi yang telah memfasilitasi finansial saya. 

 Suamiku tercinta Rudi Aryanto yang telah menyemangatiku. 

 Putri kecilku tercinta Amanda yang telah memberikan senyuman termanis 

untuk Bunda. 
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 ABSTRAK 
 
  Latar belakang masalah penelitian ini adalah kecerdasan spiritual 
merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali potensi fitrah dalam dirinya 
karena fitrah adalah akar ilahiyah yang telah diberikan kepada Allah SWT sejak 
ditiupkan ruh kedalam rahim ibu. dalam wacana islam kecerdasan spiritual adalah 
kecerdasan yang bersumber dari fitrah manusia itu sendiri. Kecerdasan spiritual 
ini akan aktual jika manusia hidup berdasar agama dan menjadi kholifah Allah di 
bumi ini. Karena kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang dimiliki setiap 
manusia maka akan lebih optimal pengembangannya ketika diasah mulai kecil 
yaitu pada usia anak-anak karena pada usia ini anak akan mulai mengalami 
perubahan metabolisme baik dalam sifat dan frekuensi motorik kasar dan 
halusnya. Disinilah peran penting cerita Islami yang dapat membantu 
meningkatkan kecerdasan spiritual anak. 
  Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang datanya diperoleh 
melalui sumber literatur (kepustakaan) yaitu menelaah buku Mendidik Dengan 
Cerita Karya Dr. Abdul Azis Abdul Majidsebagai sumber primer dan buku-buku 
lain sebagai bahan pendukungsedangkan pengumpulan data-datanya 
menggunakan metode dokumentasi, analisi datanya menggunakan analisis isi. 
Penelitian ini bertujuan untuk menggali nilai-nilai spiritual yang terdapat dalam 
buku Mendidik Dengan Cerita Karya Dr. Abdul Azis Abdul Majid dan 
mengimplementasikan terhadap Pendidikan Islam.Hasil Penelitian ini diharapkan 
mampu menjadi kontribusi bagi pengembangan pendidikan Islam khususnya bagi 
anak-anak. 
  Hasil penelitian menunjukan didalam buku Mendidik Dengan Cerita 
Karya Dr. Abdul Azis Abdul Majid terkandung nilai-nilai spiritual secara terinci 
seperti konsep kecerdasan spiritual konsep Ary Ginajar Agustian dalam bukunya, 
Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual berdasarkan 6 
Rukun Iman dan 5 Rukun Islam. Konsep yang pertama adalah Zero Mind Proses 
yang merupakan penjernihan emosi yang terdiri dari kekuatan prinsip, angguhkan 
universal, kesadaran diri dan prinsip bintang yang terdapat dalam cerita Gunung 
Tikus, Singa dan Musang,  Buaya dan Penunggang Unta, Orang Kaya dan Orang 
Miskin. Langkah kedua kekuatan diri (personal strength)  merupakan 
ketangguhan pribadi yang nantinya mengokohkan diri terdapat dalam cerita Tiga 
Ekor Kambing, Singa dan Musang, Aladin dan Lampu Ajaib, Abdullah Singa dan 
Tikus, Tukang Sepatu dan Jin, langkah ketiga yaitu ketangguhan sosial dimana 
seseorang bisa membangun team work yang bagus, bersosialisasi dengan sesama 
dengan baik yang dilandasi keimanan kepada Allah SWT yang terdapat dalam 
cerita, Putri Siti Hasna dan Pangeran Haidar, Orang Kaya dan Orang Miskin. 
  Nilai-nilai spiritual dalam buku Mendidik Dengan Cerita Karya Dr. Abdul 
Azis Abdul Majid dapat diimplementasikan dalam Pendidikan Islam sebagai 
variasi dalam media pembelajaran yang menarik untuk meningkatkan kecerdasan 
spiritual anak sehingga mudah untuk diserap ilmunya oleh anak didik. 
Penyampaiannya dapat melalui keluarga, sekolah dan TPA. Materinya mencakup 
keimanan dan akhlak mahmudah kepada orangtua dan kepada sesama. Metode 
yang digunakan dengan membaca, bercerita/berdongeng, bermain peran. 
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KATA PENGANTAR 
 

 
 َواْلُمْرَسِلْین اَألْنِبَیاِء َأْشَرِف َعَلى َوالّسَالُم الصََّالُة اْلَعاَلِمْیَن َربِّ ِللِھ اْلَحْمُد

           َبْعُد َأمَّا .َأْجَمِعْیَن وَأْصَحاِبِھ اِلِھ َوَعَلى  
 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang 

Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas pemberian Rahmat, hidayah serta 

Inayah-Nya, skripsi ini yang berjudul Nilai-nilai Spiritual Yang Terdapat Dalam 

Buku Mendidik dengan Cerita Karya Dr. Abdul Azis Abdul Majid ini dapat 

diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa selalu terlimpah kepada 

junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta 

orang-orang yang telah mengikutinya. 

Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali 

potensi fitrah dalam dirinya, karena fitrah adalah akar ilahiyah yang telah 

diberikan kepada Allah SWT sejak ditiupkan ruh dalam janin saat masih berada 

pada rahim ibu. Dalam wacana Islam kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang 

bersumber dari fitrah manusia itu sendiri. Kecerdasan spiritual ini akan aktual jika 

manusia hidup berdasar agama dan menjadi kholifah Allah di bumi ini. 

Kecerdasan spiritual perlu ditanamkan sejak kecil yang dimulai dari 

lingkungan keluarga. Orang tua dapat menjadikan cerita-cerita Islami sebagai 

sumber untuk membacakan cerita kepada anak. 

Dorongan, bantuan dan bimbingan datang dari berbagai pihak dalam 

menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 
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1. Dr. M.A Fattah Santoso, M.Ag. ,selaku Dekan Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Dra. Mahasri Shobahiya, M.Ag. ,selaku pembimbing I yang telah 

memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. 

3. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag. ,selaku pembimbing II yang telah 

memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini 

4. Pimpinan TU beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan 

adminitrasi dengan baik. 

5. Pimpinan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta beserta 

seluruh stafnya yang telah bersedia memberikan pelayanan dalam 

menyelesaikan kepustakaan. 

6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah 

membantu penulisan selama menyusun skripsi ini. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang 

konstruktif demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak,  yaitu penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 

 

Surakarta,    Juli 2013 

 

SUMIYATI 
G000 060 028 

 

 



x 
 

DAFTAR ISI 

       Halaman 

HALAMAN JUDUL ..........................................................................  i  

HALAMAN NOTA PEMBIMBING .................................................  ii  

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................  iii  

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ............................................  iv 

MOTTO .............................................................................................  v 

PERSEMBAHAN ..............................................................................  vi 

ABSTRAK ..........................................................................................  vii 

KATA PENGANTAR ........................................................................  viii 

DAFTAR ISI ......................................................................................  xi  

BAB I PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah ....................................................   1 

B. Penegasan Istilah ...............................................................   6 

C. Rumusan Masalah..............................................................   7 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ........................................   7 

E. Kajian Pustaka ...................................................................  8 

F. Metode Penelitian ..............................................................  10 

G. Sistematika Penulisan skripsi .............................................  12 

BAB II KAJIAN TEORI KECERDASAN SPIRITUAL 

A. Pengertian Kecerdasan Spiritual ........................................  14 

B. Fungsi Kecerdasan Spiritual...............................................  16 

C. Tujuan Kecerdasan Spirtual ...............................................  31 



xi 
 

D. Cara Menumbuhkan Kecerdasan Spirtual...........................  22 

E. Ciri-ciri Anak Yang Mempunyai Kecerdasan Spirtual........  25 

F. Teori Perkembangan Anak .................................................  27 

BAB III GAMBARAN UMUM BUKU MENDIDIK DENGAN CERITA  

 KARYA Dr. ABDUL AZIS ABDUL MAJID 

A. Gambaran Umum Buku  ....................................................  34 

B. Karakteristik Cerita dalam Buku  .......................................  42 

C. Penerapan Kecerdasan Spiritual Terhadap Pengembangan  

Spiritualitas Anak .............................................................  52 

BAB IV ANALISIS DATA   

A. Nilai-nilai Kecerdasan Spiritual  ........................................  64 

B. Penerapan Nilai-nilai Kecerdasan Spiritual dalam Buku 

Mendidik dengan Cerita .....................................................  69 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan .......................................................................  77 

B. Saran-saran ........................................................................  78 

C. Kata penutup .....................................................................  79 

DAFTAR PUSTAKA  .........................................................................  80 

LAMPIRAN 

 
 


