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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bercorak integralistik 

karena sistem ini melatih perasaan anakdidik dalam sikap hidup, tindakan, 

keputusan dan pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan mereka 

dipengaruhi sekali oleh nilai-nilai spiritual dan sangat sadar akan nilai etis 

Islam. Akan tetapi makna pendidikan tidaklah semata-mata kita 

menyekolahkan anak ke sekolahnamun lebih dari itu. Seorang anak akan 

tumbuh berkembang dengan baik manakala ia memperoleh pendidikan 

yang sempurna agar ia kelak menjadi manusia yang berguna bagi 

masyarakat, negara dan agama. Anak-anak yang demikian ini adalah anak 

yang sehat dalam arti luas, yaitu sehat fisik, mental, emosional, mental 

intelektual, mental spiritual (Mohammad Ali dan Marpuji Ali, 2005: 98). 

Sejarah telah membuktikan bahwa pendidikan merupakan kunci 

kemajuan suatu bangsa.Di Asia kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) 

terbukti menjadi faktor determinan dalam keberhasilan pembangunan dan 

kemajuan suatu bangsa. Jepang, Hongkong, Singapura dan Korea Selatan 

telah membuktikan kebenaran tersebut. Tumpuan kelima negara tersebut 

terletak pada surnber daya manusia yang mereka miliki (Fuadin dan Cik 

Hasan Bisri, 2002: 1). 
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Menurut Danah Zohar (2001: 4) kecerdasan spiritual adalah kecerdasan 

untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu 

kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna 

yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan 

hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. Sedangkan 

menurut Ary Ginanjar Agustian (2001: 57), bahwa kecerdasan spiritual 

adalah kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku 

dan kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran tauhid serta 

berprinsip "hanya karena Allah". 

Dalam wacana Islam kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang 

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

jika manusia hidup berdasar dan misinya utamanya yakni sebagai abid dan 

khalifah Allah di bumi (Suharsono 2000: 41). Oleh karena kecerdasan 

spiritual adalah kecerdasan yang dimiliki oleh setiap manusia, maka 

akanlebih optimal pengembangannya ketika mulai diasah sejak dini atau 

mulai usiaanak-anak karena pada usia ini anak akan mulai mengalami 

perubahan metabolisme baik dalam sifat dan frekuensi motorik kasar 

halusnya. Ternyata bahwa kecakapan motorik ini makin disesuaikan 

dengan "keleluasaan" lingkungan, dan disinilah nanti peran penting cerita 

islami akan tampak membantu meningkatkan kecerdasan spiritual anak. 

Fase awal belajar selepas mereka dari usia balita (bawah lima 

tahun) hingga menjelang akhir masa kanak-kanak. Anak mukti dapat 

mendengarkan cerita sejak ia dapat memahami apa yang terjadi 
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disekelilingnya dan mampumengingat apa yang disampaikan orangtua 

kepadanya. Hal itu biasanya terjadi pada usia tiga tahun. Pada usia ini anak 

mampu mendengarkan dengan baik dan cermat tentunya cerita yang sesuai 

untuknya ia bahkan akan meminta cerita tambahan (Abdul Azis Abdul 

Majid, 2005: 3). Seni mendongeng,sebagaimanaditegaskanAnna Craff 

(2002: 98) dapat membantu mengembangkan kapabilitas anak-anak untuk 

melakukan dan membuat suatu. Disamping itu juga untuk memaksimalkan 

kemampuan mereka untuk merasakan, menganalisa atau mengeksplorasi 

apa yang mereka kemukakan (MJA. Nashir, 2001: 3) Pendek kata, dapat 

membantu memotivasi anak-anak untuk mengaktualisasikan dirinya di depan 

publik. 

Orang tua yang mengajarkan kebaikan kepada anaknya dari usia 

dinikebaikan maka kelak ia akan menerapkan kebaikan itu ketika anak 

tersebut sudah dewasa, begitu sebaliknya jika dari kecil maka tidak diajarkan 

kebaikan kelak ketika dewasa ia akan terbiasa dengan perbuatan yang 

kurang baiktersebut. 

Diketahui bersama bahwa masa kanak-kanak adalah masa yang 

penting dalam penanaman nilai-nilai spiritual. Pengalaman masa kanak-

kanak akan berpengaruh dalam tingkah laku, bersikap, mengambil 

keputusan dan sebagainya pada saat anak menginjak usia remaja maupun 

dewasa. Pendidikan agama adalah pendidikan tentang sebuah 

kebenaran.Sehingga di masa kanakkanak, pendidikan agama (dalam hal ini 

adalah agama Islam) sangatlah diperlukan sebagai pondasi bagi dirinya 
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pada masa remaja dan dewasa nantinya.Dengan demikian meskipun di masa 

remaja banyak goncangan yangterjadi akibat pengaruh pergaulan dengan 

teman sebaya yang negatif, anak tetap mampu untuk mengendalikan diri, 

tidak mudah terjerumus dalam kenistaan. 

Jika pendidikan agama tidak diberikan kepada sejak kecil, maka 

akanberakibat tidak adanya unsur agama dalam kepribadiannya sehingga sulit 

untuk menerima ajaran itu pada saat dewasa, mudah melakukan segala 

sesuatu menurut dorongan dan keinginan jiwanya tanpa memperhatikan 

hukumhukum atau norma-norma yang berlaku. Dengan demikian begitu 

pentingnya pendidikan agama.Pendidikan agama bukan hanya menjadi 

tanggung jawab pihak sekolah yang kadang hanya memberikan sekali dalam 

seminggu di sekolah umum, tapi merupakan tanggung jawab semua 

pihak.Pada hakikatnya pendidikan agama Islam yang terpenting, mendasar dan 

sangat berpengaruh adalah pendidikan agama Islam di keluarga di mana 

orang tua bisa mengawasi dan memberikan pendidikan tersebut pada anak. 

Tidak hanya itu menurut William Healy dan Augusta Bordner 

(2001: 116) bahwa ternyata pengaruh perkembangan kenakalan salah 

satunya karena perlakuan orang tua kepada anaknya di rumah. Hal ini 

dapat dikarenakan pendidikan agama yang kurang atau bahkan adanya 

teladan dari orantua yang kadang kurang benar, misalnya sering bertengkar 

di depan anak-anak, pola pendidikan dan pengasuhan yang keras, pola 

pendidikan yang acuh tak acuh dikarenakan kesibukan orang tua. Dengan 
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demikian anak kurang mendapat perhatian atau hal lain yang dapat 

menjadikan anak trauma. 

Bila dicermati anak-anak pada usia pertumbuhan 7-10 tahun biasanya 

cenderung suka meniru. Bermula dari apa yang didengar atau dilihatnya dan 

lebih-lebih bila hal itu mampu ditangkap sesuai dengan tingkat penalaran 

yang dimilikinya maka ekspresi menirunya tidak bias ditutup-tutupi lagi. 

Karena rangsangan otak pada diri anak itu sangat peka, bila berkomunikasi 

langsung dengan mereka atau melalui media komunikasi harus berhati-

hati.Pergunakan bahasa yang santun serta bersikaplah yang baik dengan 

menggunakan nilai-nilai yang edukatif. 

Berkaitan dengan hal itu pendidikan dalam beretika bagi anak-anak 

merupakan pokok pembelajaran yang sudah semestinya diberikan sejak 

dini.Pembelajaran ini diarahkan oleh orang tua, pendidik dan guru sehingga 

anak-anak dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Adapun cara upaya 

pembelajaran etika tersebut dapat dilakukan dengan beragam cara salah satu 

alternatifnya adalah bercerita atau mendongeng. Dengan bercerita guru dapat 

memberikan perumpamaan penokohan dan penuturan yang berintonasi 

sehingga memberikan daya rangsang kepada pendengaran anak-anak unruk 

berimajinasi sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing.Seorang 

pendidik/guru dituntut untuk mampu memberi nilai tambah kepada mutu 

cerita yang disampaikan pada anak-anak. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis buku ini, budaya 

cerita akhir-akhir ini mulai kehilangan nilai-nilai etika.Dalam buku ini Abdul 
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Azis Abdul Majid menyarankan adanya dukungan yang kuat terutama dari 

kalangan pendidik, guru atau orang tua, yang memiliki perhatian kepada 

pembelajaran etika baik di sekolah maupun di rumah. 

Melalui buku ini Abdul Azis Abdul Majid menwarkan langkah-

langkah dasar dalam bercerita atau mendongeng bagi guru atau orang tua 

dengan mengajak pembaca untuk dapat mahir bercerita dan memuat cerita 

yang diminati anak-anak.Agar dapat lebih menjiwai, pengungkapan itu 

sebaiknya dilakukan secara lisan dan diiringi gerakan tubuh atau ekspresi 

jiwa. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga siswa diajak untuk 

mengenal beberapa cara dalam menyampaikan cerita. 

Buku ini memberikan sajian yang cukup berbeda dengan buku-buku 

teori yang lainnya tentang bercerita/mendongen, karena setengah dari 

keseluruhan buku ini merupakan kumpulan dongeng yang sengaja disusun 

untuk memberikan kontribusi bagi guru dan orang tua yang mendongeng. 

Karena bagian pertama banyak menelaah unsur-unsur pendidikan untuk 

memperlihatkan bentuk stimulasinya, Abdul Azis Abdul Majid menyertakan 

system penerapannya yang kemudian dapat dilihat pada bagian kedua yang 

beriisi 30 cerita anak untuk disampaikan pada anak usia 7-10 tahun. 

Tanpa disadari, bahwa sekarang terdapat penurunan kecerdasan 

emosi dari generasi ke generasi melalui kehidupan, misal ketika anak bermain 

dengan anak lain, dengan orang tua, sanak saudara, dan tetangga yang tidak 

lagi dengan permainan-permainan alami atau tradisional.Masa anak-anak 

telah berubah, mereka tak lagi memiliki kesempatan alamiah untuk jenis 
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pembelajaran yang tadinya berlangsung sepanjang sejarah manusia, seperti 

adanya permainan gobaksodor, petak umpet, dan lain sebagainya, sekarang 

mereka lebih asyik main play station, nonton TV, yang terkadang kurang 

mendidik karena tidak ada bimbingan orang tua. 

Secara tidak langsung mendongeng merupakan suatu kesempatan 

yang baik untuk mengajarkan sesuatu kepada anak. Dongeng akan membuat 

anakanak mengerti hal-hal yang baik dan buruk, yang boleh diperbuat dan 

yang tidak boleh diperbuat (Sri Harini dan Aba Firdaus al Halwani, 2003: 

136). Dalam perspektif pendidikan Islam bercerita atau mendongeng ini 

merupakan salah satu metode komunikasi universal yang sangat 

berpengaruh terhadap kejiwaan manusia. Bahkan Al-Qur'an pun berisi 

banyak cerita dan terkadang sampai diulang-ulang dengan gaya yang 

berbeda. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul "Nilai-nilai Spiritual Yang Terdapat dalam Buku Mendidik 

dengan Cerita Karya Dr. Abdul Azis Abdul Majid".Penulis memilih buku 

ini karena di dalam buku ini terdapat cerita-cerita Islami yang sangat bagus 

untuk diceritakan kepada anak dan juga untuk menanamkan kecerdasan 

spriritual anak melalui cerita Islami. 
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2. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari berbagai macam penafsisan judul diatas, maka 

terlebih dahulu penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat 

dalam judul skripsi diatas: 

1. Penanaman 

Penanaman artinya proses, cara, perbuatan menanamkan (Suharso dan Ana 

Retnoningsih, 1991: 1002). Jadi penanaman merupakan perbuatan atau 

cara menanamkan ilmu pengetahuan dari seorang pendidik ke peserta 

didik. 

2. Kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan Spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna ibadah 

terhadap perilaku dan kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran 

tauhid serta berprinsip "hanya karena Allah" (Ary Ginanjar Agustian, 

2001: 57). 

3. CeritaAnak Islami 

Cerita anak Islami adalah media seni yang mempunyai ciri-ciri berupa 

cerita-cerita Islam baik berupa cerita atau dongeng,petuah (Sunarti Euis, 

1998: 72). 

4. Berdasarkan uraian diatas, yang dimaksud judul penelitian ini adalah 

penanaman nilai-nilai kecerdasan spiritual pada anak melalui cerita-

cerita anak Islami dalam buku Mendidik dengan Cerita Karya Dr. Abdul 

Azis AbdulMajid 
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3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

terdapat dua elemen penting yang menjadi masalahnya, yang kemudian akan 

dibahas menjadi sub-sub pokok pembahasan berupa: 

1. Apa nilai-nilai kecerdasan spiritual yang terdapat dalam buku Mendidik 

dengan Cerita karya Dr. Abdul Azis Abdul Majid? 

2. Bagaimana penerapan nilai-nilai kecerdasan spiritual dalam buku 

Mendidik dengan Cerita karya Dr. Abdul Azis Abdul Majid? 

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui nilai-nilai kecerdasan spiritual yang terdapat dalam buku 

Mendidik dengan Cerita karya Dr. Abdul Azis Abdul Majid. 

1. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai kecerdasan spiritual yang 

terdapat dalam buku Mendidik dengan Cerita karya Dr. Abdul Azis 

Abdul Majid. 

1. Kegunaan penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan Teoritis 

1. Untuk memperkaya pengetahuan dalam hal penanaman 

kecerdasanspiritual melalui cerita anak Islami. 

2. Sebagai kontribusi ilmiah dan sumbangan informatif bagi 

merekayang meminati dan melakukan penelitian lebih jauh 
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seputar duniaanak-anak dan pengembangan imajinasi kreatifnya 

yang tidak jauh menyimpang dari ajaran dan nilai normativitas 

Islam.  

3. Kegunaan Praktis 

1. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui 

nilainilai pendidikan Islam yang terkandung dalam sebuah cerita 

anak Islami yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Bagi guru, orang tua dan tokoh agama Islam khususnya sebagai 

evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan akhlak anak. 

 

3. Kajian Pustaka 

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah mengumpulkan sumber 

datayang bersal dari sejumlah skripsi ataupun hasil penelitian yang sesuai 

dengantema skripsi ini. Beberapa referensi antara lain: 

1. Eka Sri Astuti (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), yang berjudul 

Mengembangkan Kecerdasan Emosional Dan Spiritual Dalam Keluarga 

(Perpektif Pendidikan Islam) yang lebih spesifik membahas tentang peran 

keluarga dalam mengembangkan kecerdasan emosinal dan spiritual remaja 

kesimpulannya bahwa: (a) Ciri-ciri perkembangan emosi remaja itu 

meliputi: pada masa anak remaja mulai timbul rasa dan emosional baru, 

seperti cinta, rindu dan tertarik pada lawan jenis; (b) Ciri-ciri 

perkembangan spiritual remaja ditandai oleh faktor perkembangan ruhani 

dan jasmani, pertumbuhan pikiran dan mental, perkembangan perasaan, 
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perkembangan sosial, perkembangan moral, sikap dan minat ibadah; 

dan (c) Peran keluarga sangat penting dalam mengembangkan 

kecerdasanemosional karena keluarga adalah lingkungan pertama yang 

dikenal oleh anak yang dapat mengajarkan baik dan buruknya perilaku 

dan anak akan meniru kebiasaan orang tua. 

2. Mariatul Kusniyah (UMS, 2009) dengan judul Efektifitas Dongeng Islami 

Terhadap Penanaman Moral Anak, menyimpulkan bahwa: (a) Dalam 

rangka mewujudkan konsep pembinaan keagamaan dalam keluarga 

maka keluarga bertanggung jawab terhadap pendidikan anggota dengan 

menanamkan pendidikan moral usia dini, karena hal ini akan mewarnai 

karakter dan kepribadian diusia selanjutnya; dan (b) Dalam rangka 

membimbing perkembangan anak pra sekolah, maka sebaiknya orang tua 

memberikan contoh atau teladan yang baik dalam berperilaku atau bertutur 

kata dan mengembangkan wawasan tentang nilai-nilai moral kepada anak, 

baik melalui informasi atau melalui cerita atau dongeng seperti cerita 

riwayat orang-orang yang baik (para nabi dan pahlawan), dunia 

binatang yang mengisahkan tentang nilai kejujuran, kedermawanan, 

kesetiakawanan dan juga dalam cerita pewayangan. 

3. Rusmiati (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang berjudul 

DongengSebagai Metode Pendidikan Islam Terhadap Pengembangan 

Kreatifitas Anak, yang lebih spesifik membahas manfaat secara 

keseluruhan daricerita-cerita dalam dongeng sebagai salah satu metode 

pendidikan Islam bagi pengembangan kreatifitas anak bahwa: (a) Dalam 
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pandangan Islam,bahwa bercerita tidaklah tabu untuk disampaikan 

kepada anak didik, karena Al-Qur'an sendiri menggunakan metode 

bercerita sehingga kitamakin yakin bahwa bercerita dapat menjadi sarana 

pmbentukan dari konsep manusia sebagaimana konsep dalam bercerita; 

dan (b) Cerita dapat dijadikan metode pendidikan dalam Islam yang 

memiliki ciri-ciri : (1) Dapat mempertebal iman kepada Allah SWT, (2) 

Cerita-cerita yang dibangun dengan pondasi tauhid, (3) Cerita yang 

memberikan pendidikan moral dan tata karma. 

Beberapa skripsi diatas lebih banyak membahas tentang peranan 

lingkungan terutama keluarga dan spesifikasi cerita yang terkandung dalam 

dongeng sebagai metode pendidikan Islam dan aspek yang terkandung 

didalamnya.Sementara itu, dalam penelitian yang penulis lakukan ini lebih 

spesifik mengungkap tentang penanaman kecerdasan spiritual anak melalui 

cerita-cerita anak Islami sebagaimana dipaparkan dalam buku Mendidik 

dengan Cerita karya Dr. Abdul Azis Abdul Majid sebagai sumber pokok 

kajian.Dengan demikian penelitian memenuhi kriteria kebaruan. 

 

4. Metode Penelitian 

Agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan terarah dan rasional 

serta bisa mendapatkan hasil yang optimal, maka penelitian ini akan 

melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 
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Jenis penelitian ini tergolong kategori penelitian kepustakaan 

(library research), yaitu penelitian yang objek utamanya adalah buku-

buku perpustakaan dan literatur-literatur lainnya. 

2. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Sumber primer yaitu sumber yang memberikan informasi lebih banyak 

dan mempunyai kedudukan penting didalam pencarian data penelitian 

ini.Literatur primer penulisan skripsi ini adalah buku Mendidik dengan 

Cerita karya Dr. Abdul Azis Abdul Majid, yang memaparkan seluk 

beluk cerita yang dipraktekkan dalam dunia pendidikan contohcontoh 

cerita Islami. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber sekunder yaitu sumber informasi yang mempunyai kualitas 

data yang tidak langsung berhubungan dengan penulisan skripsi 

ini.Sumber-sumber sekunder itu antara lain: buku Rahasia Sukses 

Membangun Kecerdasan Emosi dan Spritual ESQ (Emotional 

Spiritual Quotion) karya Ary Ginanjar yang banyak membahas 

tentang bagaimana meningkatkan kecerdasan spiritual yang mana 

dalam hal ini penulis pakai sebagai buku pembahas. 

Serta buku Melejitkan IQ, IE, IS karya Suharsono yang 

menjelaskancara-cara dan kiat-kiat khusus yang efektif, sehingga bisa 

melejitkankecerdasan anak. Maupun hasil penelitian ataupun buku-buku 

yang sesuaidengan tema penulisan skripsi ini. 
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1. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi.Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk 

mencaridata mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, 

suratkabar, prasati, notulen agenda dan lain-lain (Suharsimi Arikunto, 

1998: 236).Sepadan dengan hal tersebut, Hadari Nawawi (1990: 133) 

mengemukakan bahwa tehnik dokumentasi adalah cara mengumpulkan 

data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip termasuk 

buku-buku tentang pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penyelidikan. 

2. Metode Analisis Data 

Langkah-langkah yang digunakan yaitu pengumpulan data dan 

sekaligus reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan 

penarikan kesimpulan (conclusion drawing) atau verifikasi. Metode 

analisis data semacam ini merupakan analisis data lapangan model Milles 

Mathew B. dan Hibermans Micael sebagaimana disunting oleh Sugiyono 

(2009: 246). Pertama, setelah pengumpulan data selesai dilakukan reduksi 

data, yaitu menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, 

dan pengorganisasian, sehingga data terpilah-pilah.Kedua, data yang telah 

direduksikan disajikan dalam bentuk narasi.Ketiga, penarikan kesimpulan 

dari data yang telah disajikan pada tahap kedua. 
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3. Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam pembahasan penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima bab 

yang terdiri dari sub-sub bab, yaitu: 

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II Kajian teoritik yang membahas teori penanaman kecerdasan 

spirituan, yang meliputi pengertian kecerdasan spiritual, langkah-langkah 

membangun kecerdasan spiritual, prinsip-prinsip kecerdasan spiritual, 

tujuan kecerdasan spiritual, cara menumbuhkan kecerdasan spiritual, dan 

ciri-ciri anak yang mempunyai kecerdasan spiritual, fungsi kecerdasan spiritual. 

BAB III Gambaran umum isi buku membahas karakteristik cerita 

dalam buku Mendidik dengan Cerita karya Dr. Abdul Azis Abdul meliputi 

biografi pengarang, plot/alur cerita, penokohan, latar, tema, penanaman 

kecerdasan spiritual anak terhadap pengembangan spiritualitas anak dalam 

pendidikan agama Islam, meliputi nilai-nilai SQ (Spritual Quotion) dalam 

buku. 

BAB IV Analisa data mengenai nilai-nilai kecerdasan spiritual dan 

penerapan nilai-nilai kecerdasan tersebut dalam buku Mendidik dengan 

Cerita karya Dr. Abdul Azis Abdul. 

BAB V Berisi Penutup, yang terdiri atas kesimpulan, saran dan 

kata penutup. 


