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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendididikan agama Islam adalah segenap kegiatan yang dilakukan 

seseorang untuk membantu seseorang atau sekelompok peserta didik 

dalam menanamkan atau menumbuhkembangkan ajaran Islam dan nilai-

nilainya untuk dijadikan sebagai pandangan hidupnya, yang diwujudkan 

dalam sikap hidup dan dikembangkan dalam ketrampilan hidupnya sehari-

hari.
2
 Kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam diarahkan untuk 

meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan 

ajaran Islam dari peserta didik, yang disamping untuk membentuk 

kesalehan atau kualitas pribadi juga sekaligus untuk membentuk kesalehan 

sosial.
3
 

Sistem pendidikan pada saat ini lebih mengutamakan pada 

pengembangan sikap spiritual yang ada hubungannya dengan kecerdasan 

spiritual, kemudian sikap sosial barulah pengetahuan dan yang terakhir 

yaitu aspek keterampilan. Menurut Danah Zohar dan Ian Marshall, 

kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan 

memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan muntuk 

menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih 
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luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup 

seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain.
4
Kecerdasan 

spiritual, sangat penting dibentuk dalam diri peserta didik, karena  untuk 

menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dan berakhlak mulia memerlukan kecerdasan spiritual yang 

cukup, agar nanti peserta didik dapat menyeimbangkan antara kebutuhan 

rohani dan kebutuhan jasmaninya. Menurut Ary Ginanjar Agustian, 

kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberikan makna ibadah 

terhadap setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan 

pemikiran yang bersifat fitrah dengan berprinsip hanya kepada Allah.
5
 

Guru memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Selain 

meningkatkan kecerdasan intelektual siswa. Guru juga memiliki tanggung 

jawab untuk membentuk kecerdasan spiritual siswa. Guru juga berperan 

dalam menanamkan nilai-nilai iman dan akhlaq yang mulia. Untukitu guru 

harus memahami peran dan tugasnya, mengenai masalah-masalah 

pendidikan dan cara untuk mengatasinya. Seorang guru juga harus 

mempunyai sifat-sifat positif dan menjauhi sifat-sifat negative agar bisa 

melaksanakan perannya denganbaik.  Peran guru diartikan sebagai 

seperangkat tingkah laku dan tanggung jawab yang harus dimiliki guru, 

karena menyangkut kedudukannya sebagai guru. 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen pasal 4, disebutkan bahwa peran guru sebagai 
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agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan 

nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu 

berkembangnya potensi perserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab
6
. 

Berbagai kegiatan keagamaan telah dilaksanakan, akan tetapi 

kurang mendapat respon yang baik dari siswa. Hal ini berdampak pada 

perilaku siswa yang belum mencerminkan akhlaqul karimah seorang 

muslim, seperti melanggar tata tertib sekolah, membolos, mencontek dan 

lain-lain. Peran guru pendidikan Agama Islam sangat dibutuhkan agar 

mampu menumbuhkan kecerdasan spiritual pada siswanya. Selain 

memiliki kecerdasan intelektual, siswa diharapkan memiki Kecerdasan 

secara spiritual, dengan inilah peserta didik mampu membangun diri 

menjadi manusia seutuhnya dengan selalu berfikir positif dalam menyikapi 

setiap kejadian yang dialaminya dan selalu berprinsip kepada Allah SWT.. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul :“PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM DALAM MENINGKATKAN KECERDASAN SPIRITUAL 

SISWA DI SMP NEGERI 1 MOJOSONGO TAHUN PELAJARAN 

2016/2017” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis 

mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMP Negeri 1 Mojosongo selama ini? 

2. Bagaimana peran guru Pendidikan Agama Islam selama ini dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual siswa di SMP Negeri 1 

Mojosongo? 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat peran guru pendidikan 

agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa SMP 

Negeri 1 Mojosongo? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengdeskripsikan pelaksanaan pembelajaran pendidikan 

agama Islam yang ada di SMP Negeri 1 Mojosongo selama ini. 

b. Untuk mengidentifikasi peran guru pendidikan agama Islam 

yang ada di SMP Negeri 1 Mojosongo dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual siswa. 

c. Untuk mengdeskripsikan faktor pendukung dan faktor 

penghambat peran guru pendidikan agama Islam yang ada di 

SMP Negeri 1 Mojosongo dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual siswa. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kajian ilmu 

pengetahuan tentang pembelajaran pendidikan agama Islam, 

Khususnya yang berkaitan dengan kecerdasan spiritual siswa. 

b.  Secara Praktis 

1) Bagi Pendidik khususnya guru pendidikan agama Islam 

SMP Negeri 1 Mojosongo 

a) Memberikan informasi tentang peranan guru 

pendidikan agama Islam dalam  meningkatkan  

kecerdasan spiritual siswa di SMP N 1 Mojosongo. 

b) Mendorong para pendidik untuk membimbing siswa 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual yang tinggi 

khususnya di SMP Negeri 1 Mojosongo. 

2) Bagi Siswa SMP Negeri 1 Mojosongo 

Mendorong siswa SMP Negeri 1 Mojosongo untuk 

selalu meningkatkan kecerdasan spiritual yang tinggi 

melalui pendidikan agama Islam. 

3) Bagi Sekolah 

Memberikan masukan kepada SMP Negeri 1 

Mojosongo terkait peran guru agama Islam dengan  

meningkatkan kecerdasan spiritual siswa. 


