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ABSTRAK 

 

UPAYA GURU PEMBINA DALAM MENGEMBANGKAN KECERDASAN 

SPIRITUAL PESERTA DIDIK MELALUI KEGIATAN 

EKSTRAKURIKULER ROHIS DI SMP NEGERI 8 BANDAR LAMPUNG  

 

Oleh : 

Resky Maryana 

1211010248 

 

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang mendapat inspirasi, dorongan, 

efektifitas yang terinspirasi, penghayatan ketuhanan yang di dalamnya kita semua 

menjadi bagian. Hal ini dikarenakan dengan pelaksanaan ekstrakurikuler Rohis yang 

baik dapat diketahui dengan baik pula tingkat perubahan kecerdasan spiritual yang 

terjadi pada peserta didik setelah menerima pelajaran atau setelah menjalani kegiatan 

ekstrakurikuler Rohis.  

 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka penulis meneliti tentang “Upaya 

Guru Pembina Dalam Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik Melalui 

Kegiatan Ekstrakurikuler Rohis di SMP Negeri 8 Bandar Lampung. Kemudian 

penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana upaya 

guru pembina dalam mengembangkan kecerdasan spiritual peserta didik melalui 

kegiatan ekstrakurikuler Rohis di SMP Negeri 8 Bandar Lampung. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya guru pembina 

dalam mengembangkan kecerdasan spiritual peserta didik melalui kegiatan 

ekstrakurikuler Rohis di SMP Negeri 8 Bandar Lampung. 

 

Penelitian pada skripsi ini dalam pengumpulan datanya menggunakan 

beberapa metode, yaitu metode observasi, dokumentasi, dan metode wawancara.  

 

Dalam hasil penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 8 Bandar Lampung 

dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan ekstrakurikuler Rohis sudah berjalan 

dengan baik terlihat seperti, peserta didik  dapat mengembangkan kecerdasan spiritual 

peserta didik dalam hal sabar mempelajari bacaan Al-Qur’an, dapat mengatasi 

permasalahan dalam hidupnya dengan cara berdzikir dan berdo’a, dapat 

menimbulkan rasa syukur peserta didik melalui kegiatan tadabbur alam, dapat 

bekerjasama melalui perlombaan yang diadakan oleh silaturrahim antar binaan 

Rohis.bandar Lampung. 

  

 

Kata Kunci: Upaya Guru Pembina, Kecerdasan Spiritual, Kegiatan Ekstrakurikuler 

Rohis. 
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MOTTO 

 
 

Artinya :”Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari 

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah 

telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) 

bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” 

(QS. Al-Qasas : 77”
1
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al – Qur;an dan Terjemahannya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab 

Suci, 1985), h. 57. 
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 BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, 

terlebih dahulu penulis akan jelaskan pengertian yang terkandung dalam judul skripsi.  

Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian 

ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. 

Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang 

terkandung di dalam skripsi ini. 

Penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah berjudul : “Upaya Guru 

Pembina Dalam Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik Melalui 

Kegiatan Ekstrakurikuler Rohis di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 

Bandar Lampung. Adapun istilah-istilah dianggap memerlukan pengertian adalah 

sebagai berikut : 

1. Upaya  

Kata upaya memiliki arti “ikhtiar yang mencapai suatu maksud, memecahkan 

persoalan, mencari jalan “.
2
 

2. Guru Pembina 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata guru diartikan sebagai orang yang 

pekerjaannya mengajar.
3
 Pembina berasal dari kata bina yang berarti membina 

                                                           
2
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

2003), h. 1250.  



2 
 

atau tindakan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh 

hasil yang lebih baik.
4
 Dari sini dapat diketahui, bahwa guru pembina adalah orang 

yang mengajarkan ilmu pengetahuan secara sadar, berencana, teratur, terarah, dan 

bertanggung jawab untuk memberdayakan kemampuan yang ada dalam pribadi 

peserta didik dengan segala aspeknya agar memperoleh hasil yang lebih baik. 

Guru pembina yang dimaksud dalam penelitian ini adalah guru pembina Rohis di 

SMP Negeri 8 Bandar Lampung 

3. Mengembangkan Kecerdasan Spiritual 

Mengembangkan adalah membuka lebar-lebar, membentangkan, menjadikan luas, 

merata, menjadikan maju, baik, sempurna.
5
 Maksudnya mengoptimalkan potensi 

sehingga hasilnya maksimal. Selanjutnya kecerdasan spiritual, terdiri dari 

gabungan kata kecerdasan dan spiritual. Kecerdasan berasal dari kata cerdas yaitu 

sempurna perkembangan akal budi untuk berfikir dan mengerti. Sedangkan 

spritual berasal dari kata spirit yang berasal dari bahasa latin yaitu spiritus yang 

berarti nafas. Dalam istilah modern mengacu kepada energi batin yang non 

jasmani meliputi emosi dan karakter.
6
 Dalam kamus psikologi spirit adalah suatu 

zat atau makhluk immaterial, biasanya bersifat ketuhanan menurut aslinya, yang 

diberi sifat dari banyak ciri karakteristik manusia, kekuatan, tenaga, semangat, 

                                                                                                                                                                      
3
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1991), h. 288. 
4
W. J. S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 

117. 
5
 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Op.,Cit, h. 1190. 

6
 Toni Buzan, Kekuatan ESQ : 10 Langkah Meningkatkan Kecerdasan Emosional Spiritual 

(Indonesia: Pustaka Delapratosa, 2003), h. 6.  
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vitalitas energi, disposisi, moral atau motivasi.
7
 Sementara Muhammad Zuhri 

mendefinisikan kecerdasan spiritual adalah kecerdasan manusia yang digunakan 

untuk “Berhubungan” dengan Tuhan, dimana potensi kecerdasan spiritual setiap 

orang sangat besar dan tak dibatasi oleh faktor keturunan, lingkungan, atau materi 

lainnya.
8
 

Memperhatikan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mengembangkan 

kecerdasan spiritual adalah mengoptimalkan potensi yang sempurna dalam 

menghasilkan orang-orang spiritual yang tak sengaja tangguh dan cakap dalam 

ujian hidup, melainkan ia juga mampu memfungsikan perkembangan akal budi 

untuk berhubungan dengan Allah SWT secara produktif sebagai sumber yang 

memancarkan energi batin untuk memotivasi lahirnya ibadah dan moral. 

4. Peserta Didik  

Peserta didik itu terdiri dari dua suku kata, yaitu peserta dan didik. “Peserta adalah 

orang yang ikut serta atau yang mengambil bagian”.
9
 Sedangkan “Didik adalah 

memelihara dan memberikan latihan (ajaran atau pimpinan) mengenai akhlak dan 

kecerdasan pikiran”.
10

 

Jadi peserta didik adalah murid atau peserta didik yang mengikuti proses 

pembelajaran di sekolah baik Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibti’daiyah (MI), 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan 

                                                           
7
 J.P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), h. 480. 

8
 Agus Nggermanto, Cara Praktis Melejitkkan IQ, EQ, dan SQ yang Harmonis; Quantum 

Quetiont (Bandung: Nuansa, 2003), h. 117. 
9
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Op. Cit, h. 828. 

10
 Ibid, h. 204 
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Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) serta sekolah-

sekolah kejuruan. 

5. Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan adalah aktivitas, usaha, atau pekerjaan.
11

 

Makna Ekstrakurikuler berasal dari dua kata yaitu : Ekstra dan Kurikuler. “Ekstra 

yang berarti “tambahan, yaitu tambahan di luar jadwal jam-jam kegiatan 

pembelajaran resmi. Sedangkan “Kurikuler berarti merupakan suatu program 

pembelajaran.  

Jadi Ekstrakurikuler adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan di sekolah ataupun 

di luar sekolah dengan maksud dan tujuan untuk menunjang program pengajaran 

atau pembelajaran. 

6. Rohis 

Rohis adalah organisasi Rohani Islam (Rohis) sebagai sub organisasi dari 

organisasi intra sekolah (osis) yang kegiatannya mendukung intrakurikuler 

keagamaan, dengan memberikan pendidikan, pembinaan dan pengembangan 

potensi peserta didik muslim agar menjadi insan beriman, bertaqwa kepada Tuhan 

yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dengan mengimplementasikan ajaran islam 

dalam kehidupan sehari-hari.
12

 

 

 

                                                           
11

 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Op. Cit., h. 963.  
12

 Seri Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama, Panduan Pelaksanaan Rohani 

Islam, (Jakarta: 2009), h. 9. 
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7. Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Bandar Lampung 

SMP Negeri 8  adalah sebuah institusi pendidikan tingkat menengah pertama yang 

berada di kota Bandar Lampung dan merupakan lokasi penelitian penulis. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud skripsi ini ialah untuk 

mengetahui upaya guru pembina dalam menumbuhkan kecerdasan spiritual peserta 

didik melalui kegiatan ekstrakurikuler Rohis di SMP Negeri 8 Bandar Lampung. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat judul skripsi ini yaitu 

sebagai berikut : 

1. Adanya pemahaman yang mengungkapkan bahwa kecerdasan intelektual saja 

tidak cukup tanpa disertai kecerdasan spiritual untuk dapat meraih kesuksesan 

hidup. 

2. Memberikan masukan bahwa kegiatan ekstrakurikuler Rohis dapat membantu 

mengaplikasikan pelajaran agama islam khususnya dalam hal 

mengembangkan kecerdasan spiritual peserta didik 

3. Guru pembina Di SMP Negeri 8 Bandar Lampung berupaya untuk 

mengembangkan kecerdasan spiritual peserta didik melalui kegiatan 

ekstrakurikuer Rohis.. 
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C. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Adapun 

definisi pendidikan adalah : aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan 

kepribadiannya dengan jalan memina potensi-potensinya, yaitu (pikir, karsa, rasa, 

cipta dan budi nurani) dan jasmani (panca indera serta keteranpilan-keterampilan).
13

 

Adapun potensi-potensi fitrah yang telah diberi oleh Allah SWT itu antara 

lain potensi untuk mendengar dengan telinganya, potensi untuk melihat dengan 

matanya, potensi untuk berfikir dengan hati dan akalnya. Demi berkembangnya 

potensi-potensi tersebut Allah membekali manusia kemampuan untuk belajar. 

Dengan belajar manusia dapat mengetahui, memahami, menghayati dan 

mengamalkan ilmu dengan perbuatan jasadnya. 

 

           

       

Artinya : “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah 

Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka 

mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan 

perbuatannya”.(QS. Al-A’raaf : 96).
14

 

 Akhir-akhir ini banyak berkembang dalam masyarakat kita paham sekuler 

(paham yang memisahkan peran agama dari kehidupan). Pemisahan antara unsur-

unsur kebendaan yang kasat mata dan unsur agama yang tidak kasat mata. Selain itu 

sepintas lalu kita dibuat kagum oleh sebuah kecerdasan emosi yang ternyata bisa 

                                                           
13

Fuad Insan, Dasar-Dasar Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h.7. 
14

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: Thoha Putra, 1976), h. 

237. 
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sedemikian jauh mendahului kecerdasan intelektual dalam berkompetisi. Namun 

kekaguman itu tidak terlalu lama karena hasil akhir dar teori kecerdasan intelektual 

dan kecerdasan emosional yang semuanya berorientasi kebendaan (materi) dan 

hubungan antar manusia semata, yang berarti hanya mencakup satu tujuan saja yaitu 

amaliah duniawi yang manifest, actual, dan fana. 

 Berkaitan dengan peran kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional 

(EQ) yang dulu begitu diagungkan, kini sedikit tergeser posisinya dengan temuan 

jenis “Q” ketiga atau lebih dikenal dengan kecerdasan spiritual (SQ) yang dipandang 

sebagai kecerdasan tertinggi manusia yang menghubungkan baik kecerdasan tertinggi 

manusia yang menghubungkan baik kecerdasan intelektual dan kecerdasan 

emosional. Sebagai contoh, peristiwa pendaratan darurat pesawat boieng 737-300 No. 

Flight GA 421 rute pelabuhan Selaparang, Lombok menuju pelabuhan Adi Sucipto, 

Yogyakarta. Dimana Kapten pilot Abdul Rozak dalam menghadapi peristiwa saat itu 

masih mampu dengan tepat dan sesuai prosedur, bahkan ketika manusia merasa tidak 

berdaya di hadapan sang ilahi justru saat itulah kecerdasan spritual mengambil peran 

penting yang dengan leluasa memberikan ketenangan sehingga fungsi kecerdasan 

intelektual dan kecerdasan emosional kembali berfungsi dan stabil.
15

 Contoh lain 

Harry lulusan pendidikan setingkat SLTP telah bekerja kurang lebih 10 tahun di 

perusahaan otomotif yang tugasnya memasang dan mengencangkan baut pada jok 

pengemudi mobil, namun berprinsip “saya bekerja karena prinsip saya adalah 

                                                           
15

 Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ Power (Jakarta: Arga, 2003), 

h. 121. 
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“memberi” bukan hanya untuk persahaan, tapi untuk ibadah saya”.
16

 Dan terbukti 

Harry yang mampu memaknai pekerjaannya sebagai ibadah untuk kepentingan umat 

manusia dan tuhan yang sangat dicintainya, lima tahun kemudian menjadi seorang 

pengusaha otomotif ternama di Jakarta.  

 Jadi, contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa untuk meraih kesuksesan dan 

kebahagiaan tidak hanya diperlukan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional 

yang tinggi, tapi kecerdasan spiritualnya pun harus mendukung. 

 Berdasarkan berbagai penelitian, IQ hanya berperan dalam kehidupan 

manusia dengan besaran maksimum 20%, bahkan hanya 6% menurut Steven J Stein, 

Ph. D dan Howard E.Book, M.D.
17

 Sementara menurut Robert Cooper, “IQ hanya 

menyumbangkan sekitar 4% bagi keberhasilan hidup dan paling penting keberhasilan 

90% ditentukan oleh kecerdasan-kecerdasan lain.
18

 Bahkan Agus Nggermanto 

mengatakan bahwa setidaknya-tidaknya 75% kesuksesan manusia lebih ditentukan 

oleh kecerdasan emosional nya, dan 4% yang ditentukan oleh IQ nya.
19

 

 Dari ketiga pendapat tersebut, penulis lebih cenderung pada presentase yang 

memuat bilangan 4% untuk kecerdasan intelektual dalam menentukan sukses, 65% 

untuk kecerdasan emosional yang meliputi kecakapan pribadi dan kecakapan sosial 

sehingga masing-masingnya kurang lebih 15% dan 21% untuk kecerdasan 

                                                           
16

Ibid, h. 57-58. 
17

Ibid, h. 61. 
18

 Taufik Pasiak, Revolusi IQ,/EQ/SQ Antara Neorosains dan Al-Qur’an (Bandung: Mizan 

Pustaka, 2003), h. 121. 
19

Daniel Goleman, Kecerdasan Emosi Untuk Mencapai Puncak Prestasi (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama,  2003), h. 9. 
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spiritualnya. Hal tersebut sangat logis, mengingat kecerdasan intelektual hanya 

bagian kecil dari pohon kesuksesan dalam semua hal.
20

 

 Dari definisi tersebut kita dapat mengetahui bahwa kecerdasan spiritual 

menghasilkan orang-orang spiritual (spiritual beings) yang tidak saja tangguh dan 

cakap dalam ujian hidup, melainkan ia juga mampu memfungsikan hubungannya 

dengan Tuhan untuk meraih sukses dan kebahagiaan batin-spiritual, yang bukan lagi 

terletak disisi luar, melainkan disisi dalam yang dapat kita istilahkan dengan iman 

yang teguh sebagai wujud keyakinan dan kepercayaan yang kuat. 

  Adapun ciri-ciri dari orang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi, antara 

lain: 

a. Fleksibel dalam arti luwes : yaiyu orang ini dapat membawa diri dan mudah 

menyesuaikan diri, tidak bersikap kaku dan keras serta bisa menerima dengan 

berbagai situasi yang dihadapi. 

         

 

Artinya:”(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu 

lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan 

mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat 

kebajikan.”(QS. Ali-Imran: 134).
21

 

 

b. Memiliki kemampuan refleksi yang tinggi: yaitu orang ini suka bertanya dan 

merenungkan hal-hal yang fudamental. Misalnya: 

                                                           
20

Taufik Pasiak, Op.Cit, h. 15-16. 
21

 Depag RI, Op.,Cit, h. 98. 
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1. Dari mana manusia berasal? 

2. Mau apa di dalam kehidupan ini? 

3. Mau kemana setelah berakhirnya kehidupan ini? 

           

Artinya:“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi 

tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati 

Allah-lah hati menjadi tenteram.”(QS. Ar-Rad: 28)
22

 

 

c. Memiliki kecerdasan diri dan lingkungan yang tinggi : yaitu kesadaran tinggi, 

berarti telah mengenali dirinya dengan sebaik-baiknya. Dia telah mampu 

mengendalikan dirinya dengan sebaik-baiknya. Dia telah mampu 

mengendalikan dirinya, misalnya mengendalikan emosi dan dorongan-

dorongan lainnya. Kesadran lingkungan yang tinggi mencakup kepedulian 

terhadap sesama, persoalan hidup yang dihadapi bersama, dan juga peduli 

terhadap lingkungan alam. 

               

 

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh Maka (pahalanya) 

untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka 

(dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu 

menganiaya hamba-hambaNya.”(QS. Fushshilat: 46)
23

 
 

 

 

d. Kemampuan kontemplasi tinggi, yaitu: 

1. Kemampuan mendapat inspirasi dari berbagai hal. 

                                                           
22

 Ibid, h. 373. 
23

 Ibid, h. 780. 
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2. Kemampuan menyampaikan nilai dan makna kepada orang lain (memberi 

inspirasi). 

3. Mengamati berbagai hal untuk menarik hikmahnya. 

4. Memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi. 

         

Artinya:“Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan 

ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. 

Dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.”(QS. Asy_Syams: 

8-10)
24

 
 

e. Berpikir Holistik: yaitu berpikir secara menyeluruh, mengaitkan berbagai hal 

yang berbeda-beda. 

f. Berani menghadapi dan memanfaatkan penderitaan. 

g. Berani melawan arus atau tradisi. 

h. Sesedikit mungkin menimbulkan kerusakan.
25

 

Jadi remaja yang memiliki tanda-tanda seperti di atas, dapat berada dalam 

situasi-situasi yang lebih baik di lingkungan sekitarnya. 

Dengan demikian salah satu usaha yang dipandang efektif untuk menunjang 

keberhasilan dalam mengembangkan kecerdasan spiritual peserta didik adalah 

diadakannya kegiatan ekstrakurikuler Rohis. Kegiatan ekstrakurikuler Rohis sangat 

penting dalam mengembangkan dan proses bimbingan keagamaan yang dapat 

diamalkan baik dalam kehidupan pribadi, sekolah, atau keluarga, serta dalam 

                                                           
24

 Ibid, h. 1064. 
25

 Winarno Darmoyuwono, Rahasia Kecerdasan Spiritual (Jakarta: Sangkan Peran Media, 

2008), h. 110-116. 
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lingkungan masyarakat. Ada berbagai macam kegiatan Ekstrakurikuler yang ada di 

sekolah seperti Sepak bola, Bulu Tangkis, Elektro, LCT, Pramuka, Paduan Suara, 

Rohis (Rohani islam), PBB, Rohkris (Rohani kristen), Basket TPA dan Paskibra. 

“Intrakurikuler adalah kegiatan peserta didik di sekolah atau mahasiswa di 

kampus yang sesuai atau sejalan dengan komponen kurikulum.”
26

 Adapun yang 

dimaksud dengan kegiatan ekstrakurikuler adalah: “ suatu kegiatan yang dilakukan di 

luar jam pelajaran tatap muka dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah untuk 

lebih memperluas wawasan atau kemampuan, peningkatan atau penerapan nilai 

pengetahuan dan kemampuan yang dipelajari dari berbagai pengajaran”.
27

  

Rohis adalah : organisasi rohani islam (ROHIS) sebagai sub organisasi dari 

organisasi intra sekolah (osis) yang kegiatannya mendukung intrakurikuler 

keagamaan, dengan memberikan pendidikan, pembinaan, dan pengembangan potensi 

peserta didik muslim agar menjadi insan beriman, bertaqwa kepada Alllah Tuhan 

yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dengan mengimplementasikan ajaran islam 

dalam kehidupan sehari-hari.
28

 

Kesimpulan dari pengertian di atas adalah bahwasanya kegiatan 

Ekstrakurikuler Rohis merupakan sekumpulan orang-orang atau kelompok orang atau 

wadah tertentu dan untuk mencapai tujuan atau cita-cita yang sama dalam badan 

kerohanian. Salah satu contoh pergerakan yang dilakukan ekstrakurikuler Rohis 

                                                           
26

 Departemen Pendidikan Nasional,Op.Cit, h. 440. 
27

 Depag RI, Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam Petunjuk Pelaksana 

Proses Belajar Mengajar Agama (Dirjen Bimbingan Agama Islam: 2000), h. 5. 
28

Ibid, h. 291. 
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menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kejahatan, sebagaimana firman 

Allah SWT dalam QS. Ali Imran ayat 110 yang berbunyi : 

                       

                     

 
Artinya:”Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 

kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. 

Sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka 

ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. Ali-

Imran : 110).”
29

 

 Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwasanya manusia harus menyeru kepada 

kebaikan dan mencegah dari kejahatan, dan kita sebagai umat muslim harus beriman 

kepada Allah SWT. 

Adapun kegiatan ekstrakurikuler Rohis di SMP Negeri 8 Bandar Lampung 

adalah :  

1. BBQ (Bina Baca qur’an) bekerjasama dengan TPA 

2. Ta’lim/Halaqoh  

3. Nonton bareng dan perlombaan 

4. Tadabur alam 

5. Mabit (Malam bina Iman dan Taqwa) 

6. Kajian keislaman pelajar 

7. Seminar motivasi dan training kepemimpinan 

8. Silahturrahim antar binaan Rohis
30

 

 

                                                           
29

 Depag RI, Op.Cit, h. 237.  
30

  Agung Dicky Ardinov, Pembina Ekstrakurikuler Rohis SMP Negeri 8 Bandar Lampung, 

Wawancara, Tanggal 7 Mei 2016 
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Menurut Suyanto, nilai-nilai spiritual antara lain : kebenaran, kejujuran, 

kesederhanaan, kepedulian, kerjasama, rasa percaya, kebersihan hati, kerendahan 

hati, rasa syukur, ketekunan, kesabaran, keadilan, ikhlas, hikmah, dan keteguhan.
31

 

Sedangkan menurut Toto Tasmoro, ada delapan indikator dalam kecerdasan 

spiritual yaitu : merasakan kehadiran Allah, berdzikir dan berdoa, memiliki kualitas 

sabar, cenderung kepada kebaikan, memiliki empati, berjiwa besar, melayani dan 

menolong.
32

 

Selanjutnya menurut Ary Ginanjar Agustian dalam buku Tasmara, aspek 

kecerdasan spiritual yaitu : shiddiq, istiqomah,, fathonah, amanah, dan tabliq.
33

 

Berdasarkan pendapat tiga tokoh di atas, maka dalam skripsi ini penulis 

mengambil sebagian indikator kecerdasan spiritual agar kecerdasan spiritual tidak 

melebar sehingga apa yang dimaksud oleh penulis tersampaikan kepada pembaca. 

a. Berdzikir dan berdo’a 

Dzikir bermakna penyebutan atau penghadiran. Penyebutan dengan lidah dan 

penghadiran dengan hati. Makna yang dimaksud ialah penghadiran Allah baik 

dzat, sifat dan af al-Nya. Dzikir bagaikan kompas dan seluruh peralatan mesin 

kapal bagi nakhkoda kapal. Yaitu petunjuk agar misi dan pelayarannya selamat.
34

 

Do’a marupakan dzikir dan ibadah, karena do’a memiliki keutamaan yang 

sama seperti dzikir dan ibadah. Dan di dalam do’a terdapat kelapangan bagi jiwa 

dan penyembuhan kesulitan, duka cita dan gelisah karena orang yang berdo’a 

                                                           
31

 Suyanto, Rahasia Mengubah Kegagalan Menuju Kesuksesan Dengan SQ (Yogyakarta: 

Andi, 2006), h. 1. 
32

 Toto Tasmara, Kecerdasan Ruhaniah (Transcendental intelligence: Membentuk 

kepribadian yang bertanggung jawab, profesional, dan berakhlak), (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 38. 
33

 Ibid., h. 189.  
34

 Ibid., h. 18. 
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selalu mengharap do’anya dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah 
SWT dalam QS. Al- Ahzab ayat 41-42 yang berbunyi: 

 

        

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) 

Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu 

pagi dan petang.”(QS. Al-Ahzab : 41-42) “
35

 
 

 

b. Kerjasama 

Budaya melayani dan menolong merupakan bagian dari citra diri seorang 

muslim. Mereka sadar bahwa kehadiran dirinya tidak terlepas dari tanggung 

jawab tehadap lingkungan. Individu ini akan senantiasa terbuka hatinya terhadap 

keberadaan orang lain dan merasa terpanggil atau ada semacam ketukan yang 

sangat keras dari lubuk hatinya untuk melayani.  

c. Kepedulian 

Empati adalah kemampuan seseorang untuk memahami orang lain, 

mampu beradaptasi dan mampu memahami batin seseorang.
36

 

Merasakan rintihan dan mendengarkan debar jantungnya adalah 

merupakan bentuk dari empati.  sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-

Qalam ayat 4 yang berbunyi : 

    

Artinya:“Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang  

agung.”(QS. Al-Qalam : 2).”
37

 

                                                           
35

 Depag RI., Op.,Cit, h.123 
36

 Toto Tasmara, Op., Cit, h. 30. 
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Berdasarkan uraian di atas, dijelaskan bahwa anak yang mempunyai 

kecerdasan spiritual, melihat orang lain bukan sebagai ancaman melainkan 

kehadiran orang lain bagi mereka merupakan anugrah, karena hanya bersama 

orang lain itulah dirinya akan mampu meningkatkan kualitas sebagai makhluk 

yang memiliki multi potensi dihadapan Allah SWT, perbedaan dan pluralitas 

dipandangnya sebagai rahmat yang akan memperkaya nuansa batiniahnya. 

d.  Syukur 

Syukur adalah berterima kasih atas segala anugrah atau karunia Allah 

SWT yang telah dilimpahkan kepada kita.
38

 Allah SWT telah memberikan banyak 

anugrah kepada kita. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ibrahim ayat 2 

yang berbunyi: 

            

     

Artinya: “Allah-lah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi. dan 

kecelakaanlah bagi orang-orang kafir Karena siksaan yang sangat pedih,”(QS. 

Ibrahim “2).
39

 
 

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kita sebagai makhluk hidup 

harus pandai bersyukur atas nikmat dan anugrah yang telah Allah SWT 

limpahkan kepada kita. 

 

                                                                                                                                                                      
37

 Al-Muyassar, Op., Cit, h. 1217. 
38

 Yunus Haris Syam, Aqidah Akhlak (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2006), h. 32. 
39

 Ibid., h. 497.  
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e. Sabar 

Sabar pada hakekatnya adalah kemapuan untuk dapat menyelesaikan 

kekusutan hati dan berserah diri kepada Tuhan dengan sepenuh kepercayaan 

menghilangkan segala keluhan dan berperang dalam hati sanubari dengan segala 

kegelisahan.
40

 

Sabar merupakan sendi yang harus benar-benar kuat dan kokoh. Dan lebih 

jauh, sabar itu terdapat di dalam diri seseorang, maka kegagalan dalam mencapai 

sesuatu yang dicita-citakan bersumber dari diri sendiri dan bukan dari orang 

lain.
41

 Ada beberapa tingkatan dalam sabar, diantaranya: 

a) Sabar dalam taat 

Allah menciptakan makhluk di dunia ini untuk beribadah dan 

mengenal-Nya. Hanya dengan ketaatanlah ibadah kepada Allah SWT dan 

mengenal-Nya akan terwujud.
42

 

b) Sabar dalam meninggalkan maksiat 

Sabar dalam meninggalkan maksiat yaitu berusaha menjauhi 

perbuatan maksiat. Sabar jenis ini tingkatannya lebih rendah dibandingkan 

sabar dalam ketaatan kepada Allah melipat gandakan pahala kebaikan 

dengan sepuluh kali lipat, sedangkan pahala meninggalkan kemaksiatan 

hanyalah satu kali lipat. 

                                                           
40

 Sulaiman Al-Kumayi, Kearifan Spiritual dari Hamka ke Aa Gym (Semarang: Pustaka 

Nuun, 2004), h. 137. 
41

 Ibid., 138. 
42

 Syaikh Amru Muhammad Khalid, Sabar dan Santun Karakter Mukmin Sejati, Terj.Achmad 

Faozan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 30-31. 



18 
 

Membebaskan diri dari hawa nafsu adalah jenis kecerdasan 

spiritual yang tidak kalah pentingnya. Karena dengan bebasnya diri dari 

hawa nafsu dan potensi ego, akan menjadi perpanjangan “kehendak” ilahi 

dalam menyebarkan rahmat bagi alam.
43

  

c) Sabar dalam menghadapi ujian 

Sabar dalam mengahadapi berbagai cobaan dapat dilihat dalam 

kehidupan ini, seperti : cobaan berupa kematian, kemiskinan, kegagalan 

anak dalam studi, problematika rumah tangga dan lain-lain.
44

 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surayt  Al-Baqarah ayat 45 

yang berbunyi: 

            

Artinya: “Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan 

Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang 

yang khusyu.”(QS. Al-Baqarah : 45). 
45

 

 

 

Peserta didik diharapkan mampu menghadapi segala situasi dengan 

cara bersabar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43

 Suharsono, Mencerdaskan Anak (Jakarta: Insiani Press, 2004), h. 56. 
44

 Syaikh Amru, Op., Cit, h. 32 
45

 Al-Muyassar, Op.,Cit, h. 13.  
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              Tabel 1.1  

Hasil Observasi Kecerdasan Spiritual 

 Rohis melalui kegiatan BBQ 

 

No Nama Peserta didik 

Keadaan spiritual anak Ket 

1 2 3 4 5  

1 Anisa Syalsabila      TB 

2 Aditya Hidayat      BS 

3 Assifa Nur Zahra      B 

4 Balqis Salwa      TB 

5 Destria Eka Putri      B 

6 Febriyanti Azizah      B 

7 Fera Yunita      BS 

8 Gita Cahyani      TB 

9 Gita Lestari      B 

10 Krisna Dio Saputra      TB 

11 Lilis Setia Ningsih      TB 

12 M.Alwan Andri      BS 

13 M. Fathul Rizky      KB 

14 M. Nur Alif       TB 

15 Maful Nadia      TB 

16 Mona Apriyanti      TB 

17 Nila Maya Putri      TB 
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18 Novita Rama Safitri      B 

19 Nurhaliza Fani      TB 

20 Putri Diana Sari      B 

21 Rahayu Astuti      B 

22 Rani Syasabilah      TB 

23 Rara Pertiwi Sari      TB 

24 Rahma Novita Sari      KB 

25 Ratna Widyaastuti      TB 

26 Renika Pulungan      KB 

27 Rinaldo Tegar      TB 

28 Salfin Rama Hata      TB 

29 Salsabila Nurhaliza      B 

30 Silvi Chantika      KB 

31 Siti Aisyah Maisyaroh      TB 

32 Septina Tiara      BS 

33 Vera Yunita      TB 

Sumber : Hasil Observasi pada saat pra survey 

*keterangan : 

1. Berdzikir dan berdo’a 

2. Kerjasama  

3. Kepedulian 

4. Syukur 

5. Sabar 

**keterangan : 

5:Sangat Baik (SB)  

4:Baik Sekali (BS) 
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3:Baik (B) 

2:Kurang Baik (KB) 

1:Tidak Baik(TB) 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa masih ada peserta didik yang 

tidak baik saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Rohis berkenaan dengan Bina 

Baca Al-Qur’an di SMP Negeri 8 Bandar Lampung memiliki kecerdasan spiritual 

yang masih tidak baik, kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor baik intern maupun 

ekstern, sehingga memotivasi penulis untuk mengungkap berbagai permasalahan 

tersebut dan menuangkannya dalam bentuk penelitian ilmiah. 
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D. Rumusan Masalah 

Menurut Sumardi Suryabrata masalah atau permasalahan ada kalau ada 

kesenjangan (gn dan dasseiap) antara dassolen dan dassein, ada perbedaan antara apa 

yang seharusnya dan yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa 

yang tersedia, antara harapan dan kenyataan yang sejenis itu.
46

 Sedangkan menurut 

Winarno Surachmad “Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia 

untuk memecahkannya.”
47

 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut maka dapat dipahami bahwa masalah 

adalah sesuatu yang terjadi di luar jangkauan manusia, kesenjangan yang terjadi 

antara sesuatu harapan dan kenyataan yang tidak sesuai sehingga perlu adanya suatu 

pemecahan. Adapun rumusan masalah yang penulis ajukan yaitu : Bagaimanakah 

upaya guru pembina dalam mengembangkan kecerdasan spiritual peserta didik 

melalui kegiatan ekstrakurikuler Rohis di SMP Negeri 8 Bandar Lampung ? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui upaya guru pembina dalam mengembangkan kecerdasan 

spiritual peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler Rohis di SMP Negeri 

8 Bandar Lampung 

 

                                                           
46

Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 

60. 
47

 Winarno Surackmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik ( Bandung: 

Tarsito, 1994), h. 34. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai bahan informasi keilmuwan bagi para pendidik dalam 

mengembangkan kecerdasan spiritual peserta didik. 

b. Untuk mengetahui kegiatan Ekstrakurikuler Rohis yang terdapat di SMP 

Negeri 8 Bandar Lampung, baik bentuk maupun jenis kegiatannya serta 

fasilitas dan saran prasarana yang menunjangnya. 

c. Menambahkan wawasan bagi guru pembina dalam upaya pelaksanaan 

mengembangkan kecerdasan spiritual peserta didik. 
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BAB II 

 

LANDASAN TEORI 

 

A. KECERDASAN SPIRITUAL 

1. Pengertian Kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan berasal dari kata cerdas secara harfiah berarti tumbuhnya 

perkembangan akal budinya, pandai dan tajam pikirannya. Selain itu cerdas dapat 

berarti sempurna pertumbuhan tubuhnya seperti sehat dan kuat fisiknya.
48

  

Secara konseptual kecerdasan spiritual terdiri dari gabungan kata kecerdasan 

dan spiritual. Kecerdasan berasal dari kata cerdas yaitu sempurna perkembangan akal 

budi untuk berfikir dan mengerti.
49

 Howard Gardner menjelaskan bahwa kecerdasan 

merupakan bakat tunggal yang dipergunakan dalam situasi menyelesaikan masalah 

apapun.
50

 

Sedangkan spiritual berasal dari kata spirit yang berasal dari bahasa latin yaitu 

spritus yang berarti nafas. Dalam istilah modern mengacu kepada energi batin yang 

non jasmani meliputi emosi dan karakter. Dalam kamus psikologi spirit adalah suautu 

zat atau makhluk immaterial, biasanya bersifat ketuhanan menurut aslinya, yang 

diberi sifat dari banyak ciri karakteristik manusia, kekuatan, tenaga, semangat, 

vitalitas energi disposisi, moral atau motivasi.
51

 

                                                           
48

 W. J. S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 

211. 
49

  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1993), h. 186. 
50

  Howard Gardner, Multiple Intelleginces (Interaksara: 2003), h. 32. 
51

 Indah Fatmawati, Kontribusi Kecerdasan Spiritual Dalam Pembinaan Akhlak Remaja 

(Bandar Lampung: 2008). h.2.  
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Dengan demikian dapat dimaknai bahwa yang dimaksud dengan kecerdasan 

spiritual adalah kemampuan yang sempurna dari perkembangan akal budi untuk 

memikirkan hal-hal di luar alam materi yang bersifat ketuhanan yang memancarkan 

energi batin untuk memotivasi lahirnya ibadah dan moral. Taufik pasiak, menjelaskan 

bahwa kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang berkaitan dengan hal-hal 

transenden hal-hal yang mengatasi waktu yang merupakan bagian terdalam dan 

terpenting dari manusia.
52

 

Sementara itu, Ary Ginanjar tokoh yang mempopulerkan istilah kecerdasan 

spiritual melalui buku best sellernya yang berjudul “spiritual intelligence” pada tahun 

2001 mendefinisikan kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna 

ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran 

yang bersifat fitrah, menuju manusia yang seutuhnya (hanif), dan memiliki pola 

pemikiran tauhidi (integralistik) serta berprinsip hanya karena Allah.
53

 

Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa kecerdasan spiritual 

berdasarkan Ideologi Islam pada “Unhappines reality”, yakni realitas 

ketidakbahagiaan hidup yang hadir ditengah-tengah kita yang pemecahannya 

didasarkan spiritualisme (Islam). 

 

                                                           
52

 Taufik Pasiak, Revolusi IQ/EQ/SQ Antara Neorosains dan Al-Qur’an (Bandung: Mizan 

Pustaka, 2003), h. 137. 
53

 Ary Ginanjar, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ (Jakarta: 
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Sederhananya bahwa tauhidlah yang akan mampu menstabilkan tekanan’God-

spot pada fokus temporal’ yaitu bagian otak yang terletak dibawah pelipis dan 

mengeluarkan suara hati ilahiah sebagai informasi pentin yang mampu menghasilkan 

keputusan yang sesuai dengan hukum alam, sesuai situasi yang ada, dan sesuai 

dengan garis orbit spiritualitas, sehingga seseorang memiliki kecerdasan spiritual 

yang tinggi. 

Meskipun demikian, adanya beragam paradigma kecerdasan lainnya yang 

sebelumnya pernah diperkenalkan oleh Howard Gardner, seorang psikolog dari 

Universitas Harvard, melalui teorinya yaitu kecerdasan majemuk (multiple 

intellegence). Keredasan model ini terdiri dari tujuh macam kecerdasan yang tidak 

hanya meliputi kemampuan verbal dan matematika yang sudah lazim, tetapi juga dua 

kemampuan yang bersifat pribadi, yaitu: kemmapuan mengenal dunia dalam diri 

sendiri dan ketrampilan sosial. Akan tetapi penjelasan Gardner lebih menekankan 

unsur-unsur kognitif ketimbang mengeksplorasi peran penting spiritual dalam diri. 

 Dengan demikian berarti orang yang cerdas secara spiritual adalah orang 

yang mampu mengaktualisasi nilai-nilai ilahiah sebagai manisfestasi dari aktivitasnya 

dalam kehidupan sehari-hari dan berupaya mempertahankan keharmonisan dan 

keselarasan dalam kehidupannya, sebagai wujud dari pengalamannya terhadap 

tuntutan fitrahnya sebagai makhluk yang memiliki ketergantungan terhadap kekuatan 

yang berada di luar jangkauan dirinya yaitu Sang Maha Pencipta. 
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Kebutuhan akan spiritual adalah kebutuhan untuk mempertahankan 

keyakinan, mengembalikan keyakinan, memenuhi kewajiban agama, serta untuk 

menyeimbangkan kemampuan intelektual dan emosional yang dimiliki seseorang, 

sehingga dengan kemampuan ini akan membantu mewujudkan pribadi manusia 

seutuhnya.  

Orang yang memiliki kecerdasan spiritual akan mampu menjalin dan 

mengembangkan hubungan diri dengan sumber diri dalam mencari dan menemukan 

nilai kebermaknaan dalam hidup, baik dalam hubungan personal maupun antar 

personal. 

 Orang yang memiliki kecerdasan spiritual juga akan terampil memanfaatkan 

dorongan hati tersebut untuk mengendalikan diri dan berkreasi. Hati adalah sumber 

energi, tenaga, keberanian, semangat dan integritas. 

 Selain memberi dorongan untuk bertindak, spiritual akan memberi kita 

informasi penting dan berpotensi menguntungkan setiap saat. Kekhawatiran 

misalnya, memiliki fungsi untuk melatih mengenali bahaya dan menyajikan 

pemecahan menghadapinya. Hati sebagai sumber informasi telah ditegaskan oleh 

Allah dalam firman-Nya yang berbunyi : 

 
Artinya : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu mu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatu apapun, dan memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati 

supaya kamu bersyukur”.(QS. An-Nahl : 78).
54

                                                              

  
                                                           

54
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 

413. 
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Ayat tersebut menyiratkan bahwa sumber informasi dan pengetahuan adalah 

indra kita (mata, telinga) dan juga hati. Pada ayat yan lain Allah menerangkan bahwa 

hati berfungsi untuk memahami sesuatu : 

                    

          

Artinya : “Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka 

mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga 

yang dengan itu mereka dapat mendengar”.(QS. Al-Hajj : 46).
55

 

 Mampu memanfaatkan spiritual secara produktif sebagai sumber energi untuk 

mencapai kebahagiaan yang abadi adalah ciri-ciri dari kecerdasan spiritual. Sinetar 

menjelaskan kecerdasan spiritual adalah “kecerdasan yang mendapat inspirasi, 

dorongan, efektifitas yang terinspirasi, penghayatan ketuhanan yang di dalamnya kita 

semua menjadi bagian”.
56

 

 Dalam perkembangan selanjutnya, ada beberpa salah pengertian tentang 

kecerdasan spiritual yang menyebar di masyarakat. Hal ini dijumapai oleh 

Muhammad Muhyidin selama ia berkeliling dunia untuk berbincang dan melakukan 

konsultasi. Karenanya ada hal yang perlu ditegaskan dalam mendefinisikan dengan 

sempurna kualitas kecerdasan spiritual seseorang yaitu kecerdasan spiritual bukan 

berarti spiritualisme ala barat yang bervisi ke bumi, sekuler dan profan, namun 

seharusnya kecerdasan spiritual sebagai perwujudan spiritual islam yang bervisi 

                                                           
55

 Ibid, h. 519.  
56

 Agus Nggermanto, Quantum Quetion;Cara Praktis Melejitkan IQ, EQ, dan SQ yang 

Harmonis (Bandung: Nuansa, 2005), h. 141.   
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langit, transenden dan spiritual. Sehingga bila kita ingin mencapai puncak 

spiritualitas, maka kita perlu meningkatkan pelaksanaan ajaran Islam dan 

menyerahkan diri sepenuhnya di dalam Islam itu sendiri. Karena Islam, agama yang 

mengajarkan tentang kebenaran dan memberikan petnjuk jalan yang lurus.  

2. Indikator Kecerdasan Spiritual 

Menurut Suyanto, nilai-nilai spiritual antara lain : kebenaran, kejujuran, 

kesederhanaan, kepedulian, kerjasama, rasa percaya, kebersihan hati, kerendahan 

hati, rasa syukur, ketekunan, kesabaran, keadilan, ikhlas, hikmah, dan keteguhan.
57

 

Sedangkan menurut Toto Tasmoro, ada delapan indikator dalam kecerdasan 

spiritual yaitu : merasakan kehadiran Allah, berdzikir dan berdoa, memiliki kualitas 

sabar, cenderung kepada kebaikan, memiliki empati, berjiwa besar, melayani dan 

menolong.
58

 

Selanjutnya menurut Ary Ginanjar Agustian dalam buku Tasmara, aspek 

kecerdasan spiritual yaitu : shiddiq, istiqomah,, fathonah, amanah, dan tabliq.
59

 

Berdasarkan pendapat tiga tokoh di atas, maka dalam skripsi ini penulis 

mengambil sebagian indikator kecerdasan spiritual agar kecerdasan spiritual tidak 

melebar sehingga apa yang dimaksud oleh penulis tersampaikan kepada pembaca. 
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 Suyanto, Rahasia Mengubah Kegagalan Menuju Kesuksesan Dengan SQ (Yogyakarta, 

Andi, 2006), h. 1. 
58
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f. Berdzikir dan berdo’a 

Dzikir bermakna penyebutan atau penghadiran. Penyebutan dengan lidah dan 

penghadiran dengan hati. Makna yang dimaksud ialah penghadiran Allah baik 

dzat, sifat dan af al-Nya. Dzikir bagaikan kompas dan seluruh peralatan mesin 

kapal bagi nakhkoda kapal. Yaitu petunjuk agar misi dan pelayarannya selamat.
60

 

Do’a maerupakan dzikir dan ibadah, karena do’a memiliki keutamaan yang 

sama seperti dzikir dan ibadah. Dan di dalam do’a terdapat kelapangan bagi jiwa 

dan penyembuhan kesulitan, duka cita dan gelisah karena orang yang berdo’a 

selalu mengharap do’anya dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah 

SWT dalam Q.S Al- Ahzab ayat 41-42 yang berbunyi
61

 

 
 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) 

Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, Dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu 

pagi dan petang. (Q.S Al- Ahzab 41-42).s 
 
g. Kerjasama 

Budaya melayani dan menolong merupakan bagian dari citra diri seorang 

muslim. Mereka sadar bahwa kehadiran dirinya tidak terlepas dari tanggung 

jawab tehadap lingkungan. Individu ini akan senantiasa terbuka hatinya terhadap 

keberadaan orang lain dan merasa terpanggil atau ada semacam ketukan yang 

sangat keras dari lubuk hatinya untuk melayani.  

                                                           
60

 Ibid., h. 18. 
61
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h. Kepedulian 

Empati adalah kemampuan seseorang untuk memahami orang lain, 

mampu beradaptasi dan mampu memahami batin seseorang.
62

 

Merasakan rintihan dan mendengarkan debar jantungnya adalah 

merupakan bentuk dari empati.  sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-

Qalam ayat 4 yang berbunyi : 

 

Artinya: “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”. 

QS. Al-Qalam : 4).
63

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dijelaskan bahwa anak yang mempunyai 

kecerdasan spiritual, melihat orang lain bukan sebagai ancaman melainkan 

kehadiran orang lain bagi mereka merupakan anugrah, karena hanya bersama 

orang lain itulah dirinya akan mampu meningkatkan kualitas sebagai makhluk 

yang memiliki multi potensi dihadapan Allah SWT, perbedaan dan pluralitas 

dipandangnya sebagai rahmat yang akan memperkaya nuansa batiniahnya. 
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 Toto Tasmara, Op., Cit, h. 30. 
63

 Al-Muyassar, Op., Cit, h. 1217. 
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i.  Syukur 

Syukur adalah berterima kasih atas segala anugrah atau karunia Allah 

SWT yang telah dilimpahkan kepada kita.
64

 Allah SWT telah memberikan banyak 

anugrah kepada kita. sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ibrahim ayat 2 

yang berbunyi:
65

 

 

 
Artinya: “Allah-lah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi. Dan 

kecelakaanlah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih”. 
(QS. Ibrahim : 2).

66
 

 

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kita sebagai makhluk hidup 

harus pandai bersyukur atas nikmat dan anugrah yang telah Allah SWT 

limpahkan kepada kita. 

j. Sabar 

Sabar pada hakekatnya adalah kemapuan untuk dapat menyelesaikan 

kekusutan hati dan berserah diri kepada Tuhan dengan sepenuh kepercayaan 

menghilangkan segala keluhan dan berperang dalam hati sanubari dengan segala 

kegelisahan.
67
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Sabar merupakan sendi yang harus benar-benar kuat dan kokoh. Dan lebih 

jauh, sabar itu terdapat di dalam diri seseorang, maka kegagalan dalam mencapai 

sesuatu yang dicita-citakan bersumber dari diri sendiri dan bukan dari orang 

lain.
68

 Ada beberapa tingkatan dalam sabar, diantaranya: 

d) Sabar dalam taat 

Allah menciptakan makhluk di dunia ini untuk beribadah dan 

mengenal-Nya. Hanya dengan ketaatanlah ibadah kepada Allah SWT dan 

mengenal-Nya akan terwujud.
69

 

e) Sabar dalam meninggalkan maksiat 

Sabar dalam meninggalkan maksiat yaitu berusaha menjauhi 

perbuatan maksiat. Sabar jenis ini tingkatannya lebih rendah dibandingkan 

sabar dalam ketaatan kepada Allah melipat gandakan pahala kebaikan 

dengan sepuluh kali lipat, sedangkan pahala meninggalkan kemaksiatan 

hanyalah satu kali lipat. 

Membebaskan diri dari hawa nafsu adalah jenis kecerdasan 

spiritual yang tidak kalah pentingnya. Karena dengan bebasnya diri dari 

hawa nafsu dan potensi ego, akan menjadi perpanjangan “kehendak” ilahi 

dalam menyebarkan rahmat bagi alam.
70
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Peserta didik diharapkan mampu menjauhi hal-hal yang membawa 

diri pada kemaksiatan. Untuk itu, perlu diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari sikap sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. 

f) Sabar dalam menghadapi ujian 

Sabar dalam mengahadapi berbagai cobaan dapat dilihat dalam 

kehidupan ini, seperti : cobaan berupa kematian, kemiskinan, kegagalan 

anak dalam studi, problematika rumah tangga dan lain-lain.
71

 

Mereka yang sabar menerima ujian sebagai tantangan adalah orang 

yang menetapkan harapan (tujuan, perjumpaan dan berjalan menggapai 

ridha Allah). Dengan hati yang lapang merasakan penderitaan dengan 

senyuman. Kepedihan hanyalah sebuah selingan dari sebuah perjalanan.
72

 

Bukankah tidak selamanya jalan yang ditempuh itu mulus dan indah, 

terkadang harus mendaki dan penuh tantangan atau ujian. Sebagaimana 

dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi : 

 

 Artinya: “Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan 

sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang 

yang khusyu”. (QS. Al-Baqarah : 45)
73

 

 

 
3. Fungsi Kecerdasan Spiritual 
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Munculnya konsep kecerdasan spiritual dapat dikatakan suatu pergeseran 

paradigma yang membuka cakrawala baru dalam dunia pendidikan. Seiring dengan 

adanya pergeseran paradigma tersebut, muncul suatu kesadaran akan fungsi penting 

kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual fungsinya untuk memecahkan masalah 

kebaikan dan kejahatan, beserta kehidupan dan kematian.
74

  

Dengan nada yang sama, Agus Nggermanto mengatakan kita dapat 

menggunakan kecerdasan spiritual kita untuk berhadapan dengan masalah baik dan 

jahat, hidup dan mati dan asal-usul sejati dari penderitaan dan keputus asaan manusia. 

Kita terlalu sering merasionalkan begitu saja masalah semacam ini, kita terhanyut 

secara emosional atau hancur karenanya. Agar kita memiliki kecerdasan spiritual 

secra utuh, terkadang kita harus melihat wajah neraka mengethui kemungkinan untuk 

putus asa, menderita, sakit, kehilangan dan tetap tabah menghadapinya. Ahli mistik 

Yahudi 20 Rabbi Abraham Hescel, berkata “kita lebih dekat kepada Tuhan saat kita 

bertanya dari pada saat kita mengira telah memiliki jawaban”.
75

 

Dari sisi ini, sikap-sikap yang diharapkan agar terbentuk dan terlaksana tidak 

hanya bersifat slogan, namun secara kreatif menemukan nilai-nilai baru yang 

seharusnya sudah sejak awal menjadi bagian intrinsik dalam kurikulum pendidikan 

kita, sehingga sikap-sikap terpuji dapat ditanamkan dalam diri remaja sejak usia dini, 

yang memberikan bekas dan pengaruh kuat dalam perilaku di sekolah dan di 

kehidupan sehari-hari. 
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4. Ciri-Ciri Orang yang Memiliki Kecerdasan Spiritual 

 Dalam sistem produksi, ada tiga komponen yang haus diperhatikan yaitu input 

berupa material, proses atau mekanisme dan out put berupa hasil. Input berupa 

material adalah suara hati yang fitrah, spiritual capital pemberian Allah. 

Masalahnya, banyak orang hanya mengetahui sistem proses atau mekanisme (syariat 

saja), tetapi kurang mengenal material atau bahannya.
76

 Sehingga penulis 

memfokuskan pada out put yang ada, Yang tidak mengetahui hakekat spiritual capital 

itu sendiri. Sebagai contoh, banyak orang melakukan ibadah shalat, tetapi ia tidak 

mengenal dirinya secara utuh. Ia hanya melakukan ibadah shalat sebagai ibadah fisik, 

bukannya ibadah ruh, dan tidak menyadari fungsi shalat sebagai pembentuk karakter 

diri bahkan lebih menyedihkan lagi tidak mengetahui dan mengenal siapa Tuhannya 

(eksistensi Allah) sehingga shalatnya hanya menjadi sebuah kebiasaan tak termaknai.  

  Adapun ciri-ciri dari orang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi, antara 

lain: 

i. Fleksibel dalam arti luwes : yaitu orang ini dapat membawa diri dan mudah 

menyesuaikan diri, tidak bersikap kaku dan keras serta bisa menerima dengan 

berbagai situasi yang dihadapi. 

 
Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu 

lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan 

                                                           
76
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memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat 

kebajikan”. (QS. Ali-Imran: 134).
77

 

 
j. Memiliki kemampuan refleksi yang tinggi: yaitu orang ini suka bertanya dan 

merenungkan hal-hal yang fudamental. Misalnya: 

4. Dari mana manusia berasal? 

5. Mau apa di dalam kehidupan ini? 

6. Mau kemana setelah berakhirnya kehidupan ini? 

 

Artinya :(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram 

dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati 

menjadi tenteram”. (QS. Ar-Rad: 28)
78

 

 

k. Memiliki kecerdasan diri dan lingkungan yang tinggi : yaitu kesadaran tinggi, 

berarti telah mengenali dirinya dengan sebaik-baiknya. Dia telah mampu 

mengendalikan dirinya dengan sebaik-baiknya. Dia telah mampu 

mengendalikan dirinya, misalnya mengendalikan emosi dan dorongan-

dorongan lainnya. Kesadran lingkungan yang tinggi mencakup kepedulian 

terhadap sesama, persoalan hidup yang dihadapi bersama, dan juga peduli 

terhadap lingkungan alam. 

 

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) 

untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka 
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(dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu 

menganiaya hamba-hamba-Nya”. (QS. Fushshilat: 46)
79

 

 

l. Kemampuan kontemplasi tinggi, yaitu: 

5. Kemampuan mendapat inspirasi dari berbagai hal. 

6. Kemampuan menyampaikan nilai dan makna kepada orang lain (memberi 

inspirasi). 

7. Mengamati berbagai hal untuk menarik hikmahnya. 

8. Memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi. 

 

Artinya: “maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan 

ketakwaannya sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu , 

dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”. (QS. Asy_Syams: 8-

10)
80

 

 

m. Berpikir Holistik: yaitu berpikir secara menyeluruh, mengaitkan berbagai hal 

yang berbeda-beda. 

n. Berani menghadapi dan memanfaatkan penderitaan. 

o. Berani melawan arus atau tradisi. 

p. Sedikit mungkin tidak menimbulkan kerusakan.
81

 

Jadi remaja yang memiliki tanda-tanda seperti di atas, dapat berada dalam 

situasi-situasi yang lebih baik di lingkungan sekitarnya. 
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 Hal senada pun diungkapkan Agus Nggermanto bahwa ciri-ciri orang yang 

memiliki kecerdasan spiritual tinggi, diantaranya adalah memiliki prinsip dan visi 

yang benar, mampu melihat kesatuan dalam keragaman, mampu memaknai setiap sisi 

kehidupan, mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan.
82

 

Dengan memahami ciri-ciri dari orang yang memiliki kecerdasan spiritual 

tinggi, maka secara tidak langsung hal tersebut berkaitan dengan pendapat Sukidi, 

mengenai langkah-langkah dalam merubah kecerdasan spiritual dari yang rendah ke 

lebih tinggi, diantaranya : 

1. Kenalilah diri anda, karena orang yang sudah tidak bisa mengenal dirinya 

sendiri akan mengalami krisis makna hidup maupun krisis spiritual. 

2. Lakukanlah instropeksi diri, dalam istilah keagamaan dikenal sebagai 

upaya pertobatan. Saat kita melakukan instropeksi kita akan menemukan 

kemunafikan terhadap orang lain. 

3. Aktifkan hati secara rutin, dalam konteks orang beragama adalah 

mengingat Tuhan. Karena, Dia adalah sumber kebenaran tertinggi dan 

kepada Dialah kita kembali. Dengan mengingat Allah maka hati menjadi 

tenang. Hal ini membuktikan kenapa banyak orang yang mencoba 

mengingat Tuhan melalui cara berdzikir, tafakur, shalat tahajud di tengah 

malam, dan sebagainya. 

4. Setelah mengingat Sang Khaliq, kita akan menemukan keharmonisan dan 

ketenangan hidup.
83

 

Maka, menurut peneliti sebagai kedudukan dan kualitas manusia ditentukan 

bagaimana penghayatan dan pengalaman kecerdasan spiritualnya berdasarkan aqidah/ 

keimanan kepada Sang maha pencipta yang direalisasikan dalam seluruh aspek 

kehidupan secara integral. 
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Paparan di atas nampak bahwa terdapat keterkaitan antara keduanya dimana 

ketika seseorang telah mencapai tolak ukur sukses dan bahagia menjadi muslim, 

maka syakhsiyah (kepribadian) yang dipancarkan pun sesuai langkah-langkah 

tersebut yang berdasarkan keimanan kepada Sang Maha Pencipta yang direalisasikan 

dalam seluruh aspek kehidupannya secara integral sebagai wujud ciri orang yang 

memiliki kecerdasan spiritual tinggi. 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Spiritual 

Intuitif yaitu kejujuran, kesamaan perlakuan terhadap semua orang, 

mempunyai faktor yang mendorong kecerdasan spiritual. Menurut Ary Ginanjar 

Agustian adalah inner value yang berasal dari dalam diri (suara hati) seperti 

transparency(keterbukaan),responsibility(tanggungjawab),accountabilities(kepercaya

an),fairness(kepedulian sosial). Faktoral yang kedua adalah drive, yaitu dorongan 

atau usaha untuk mencapai kebenaran dan kebahagiaan. 

Zohar dan Marshall mengungkapkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kecerdasan spiritual, yaitu: 

 

 

 

a. Sel saraf otak  

Otak menjadi jembatan antara kehidupan batin dan lahiriah kita. Menurut 

penelitian yang dilakukan pada era 1990-an membuktikan bahwa osilasi sel 

saraf otak pada rentang 40 Hz merupakan basis bagi kecerdasan spiritual. 
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b. Titik Tuhan 

Dalam penelitian Rama Chandra menemukan adanya bagian dalam otak yaitu, 

lobus temporal yang meningkat ketika pengalaman religius atau spiritual 

berlangsung. Dia menyebutnya sebagai titik Tuhan atau God Spot. Tapi titik 

Tuhan ini bukan syarat mutlak dari kecerdasan spiritual, melainkan butuh 

intergrasi antara seluruh bagian otak, seluruh aspek dari dan seluruh segi 

kehidupan.  

Jadi dapat kita simpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecerdasan spiritual tak hanya dari dalam diri individu saja tapi juga dari luar.  

B. KEGIATAN EKSTRAKURIKULER ROHIS 

Belajar merupakan kegiatan inti dalam kegiatan sekolah, sebab semua usaha 

di sekolah diperuntukkan bagi berhasilnya proses pembelajaran terhadap setiap 

peserta didik yang sedang menempuh atau menuntut ilmu di sekolah. 

Dalam pelaksanaan pendidikan sekolah, terutama pendidikan agama islam 

barang tentu terdapat kekurangan waktu dalam menyampaikan materi-materi 

keagamaan seperti : Tauhid, Akhlak, Fiqih dan sejarah peradaban islam yang amat 

luas ilmunya. Hal ini disebabkan karena waktu pembelajaran pendidikan agama 

islam, terutama di sekolah-sekolah umum hanya tersedia dua jam pembelajaran satu 

minggu.  

Melihat sedikitnya waktu yang tersedia dalam pembelajaran materi-materi 

yang berkaitan dengan pendidikan agama islam, maka satu upaya dalam penyampaian 

materi-materi pendidikan agama islam terhadap peserta didik yang diadakannya 
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kegiatan pembelajaran tambahan yakni dalam bentuk pelaksanaan kegatan 

ekstrakurikuler rohani islam (ROHIS). 

Kegiatan ekstrakurikuler sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan 

bahkan kegiatan ekstrakulikuler merupakan salah satu bagian dari aktivitas dalam 

pendidikan yang sedang berlangsung di sekolah atau di lembaga pendidikan. 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk menunjang program pembelajaran yang 

dilaksanakan dalam kegiatan intra-kurikuler dan ko-kurikuler. 

1. Pengertian Ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler adalah salah satu kegiatan yang dilakukan di luar jam-jam 

pelajaran intrakulikuler dan ko kurikuler dengan tujuan memperluas pengetahuan 

peserta didik untuk mengenal antar pelajaran, membina bakat dan minat serta 

melengkapi upaya membina manusia Indonesia seutuhnya.
84

 

Pendapat lain menyebutkan bahwa Ekstrakurikuler adalah suatu bentuk 

pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja dan sistematis (biasanya di luar 

sistem sekolah atau sistem pendidikan formal) dengan menyesuaikan waktu 

pelaksanaan materi yang diberikan, proses belajar mengajar yang dipakai dan fasilitas 

yang digunakan serta tenaga pengajar dengan kebutuhan dan keadaan peserta didik 

serta kebutuhan lingkungan atau masyarakat lainnya. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pengertian 

pendidikan Ekstrakurikuler adalah serangkaian kegiatan untuk menambah potensi-
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potensi yang dimiliki peserta didik dalam meningkatkan kualitas pendidikannya 

dibidang ilmu pengetahuan dan pendidikan khususnya 

2. Tujuan Ekstrakurikuler 

Apabila bermacam dilihat dari berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler 

adalah “Memperluas pengetahuan peserta didik, membina bakat dan minat serta 

melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya.
85

 

Adapun Kegiatan Ekstrakurikuler di SMP N 8 Bandar Lampung terdiri dari 

beberapa macam Kegiatan Ektrakurikuler seperti: 

1. Sepak bola 

2. Bulu Tangkis 

3. Elektro 

4. LCT 

5. Pramuka 

6. Paduan Suara 

7. Rohis (Rohani islam)  

8. PBB 

9. Rohkris (Rohani kristen) 

10. Basket 

11. TPA dan 

12. Paskibra 

 

 

C. Rohani Islam (Rohis) 

1. Pengertian Rohis 

Kata rohis terdiri dari dua kata yaitu “rohani” dan islam. Masing-masing kata 

mempunyai makna sebagai berikut : 

Rohani menurut kamus istilah agama, mempunyai beberapa pengertian, yaitu: 
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1) Jiwa : anugrah yang berfungsi menghidupkan, menumbuhkan dan 

membiakkan. Sangat erat kaitannya dengan akal yang mengandung unsur 

berfikir, mempertimbangkan, dan mengingatkan serta menduduki tingkat 

tertinggi dalam diri manusia.  

2) Hati : secara harfiah bermakna bolak-balik. Hati merupakan unsur yang 

mengandung rasa, keinginan, kehendak, dan sifat yang baik seperti pengasih, 

penyayang, pemaaf, lemah lembut, dan sebagainya, hati juga mengandung 

unsur benci, dengki, cemburu, sedih, dan semacamnya. 

3) Nafsu : unsur halus yang mengandung kemauan, suka dan hasrat baik untuk 

sesuatu yang terpuji ataupun yang tercela. 

4) Gabungan dari unsur-unsur halus/ghaib, yang mencerminkan sikap mental 

seseorang, yang berdampak pada perilaku positif maupun negative. 

2. Islam berasal dari kata bahasa Arab, salima aslama artinya, selamat, patuh, 

tunduk, dan berserah diri kepada Allah SWT. Sedangkan menurut istilah, 

islam adalah agama yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad 

SAW untuk menjadi pedoman hidup bagi umat islam manusia, agar bahagia, 

selamat dunia akhirat. 

Jadi yang dimaksud dengan rohis adalah : organisasi rohani islam (Rohis) 

sebagai sub organisasi siswa intra sekolah (OSIS) yang kegiatannya mendukung 

intrakurikuler kegamaan tuhan, dengan memberikan pendidikan, pembinaan, dan 

pengembangan potensi siswa-siswi muslim agar menjadi insai beriman, bertaqwa 
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kepada Allah tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dengan 

mengimplementasikan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari. 

Adapun kegiatan Ekstrakurikuler Rohis di SMP N 8 Bandar Lampung adalah 

sebagai berikut : 

1. BBQ (Bina Baca qur’an) bekerjasama dengan TPA 

2. Ta’lim/Halaqoh  

3. Nonton bareng dan perlombaan 

4. Tadabur alam 

5. Mabit (Malam bina Iman dan Taqwa) 

6. Kajian keislaman pelajar 

7. Seminar motivasi dan training kepemimpinan 

8. Silahturrahim antar binaan Rohis
86

 

 

3. Tujuan dan Fungsi Rohis 

Tujuan dari Kegiatan Rohis adalah : 

a. Memberikan sarana pembinaan, pelatihan dan pendalaman pendidikan agama 

islam bagi para siswa, agar dapat mengkomunikasikan ajaran agama yang 

mereka peroleh dalam bentuk akhlak mulia, sehingga nilai-nilai ajaran islam 

mewarnai lingkungan sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Membentuk kepribadian muslim yang representative dala m upaya kaderisasi 

da’wah islam yang berkesinambungan, sehingga syi’ar islam terus berkembang 

secara damai dan lebih dinamis sesuai perkembangan zaman. 

c. Memperoleh keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT agar mampu 

melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-Nya serta mampu menyaring 

                                                           
86

 Agung Dicky Ardinov, Pembimbing Ekstrakurikuler Rohis SMP Negeri 8 Bandar 

Lampung, Wawancara, Tanggal 17 September 2016  



46 
 

budaya lokal dan budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai spiritual agar 

dapat dijauhinya. 

d. Memberikan dan menambah wawasan keagamaan yang tidak diperoleh dalam 

pembelajaran di kelas agar diharapkan kompetensi keagamaan peserta didik 

semakin meningkat.  

Kegiatan rohis berfungsi sebagai : 

a. Motivasi sekolah untuk mengembangkan potensi dibidang keagamaan yang 

dapat berkompetensi meningkatkan prestasinya baik di lingkungan sekolah 

maupun di lingkungan masyarakat. 

b. Membantu guru PAI untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dan pengakuan 

terhadap hasil pendidikan hasil pendidikan agama islam sejalan dengan tuntutan 

masyarakat dan perkembangan zaman. 

4. Prinsip Dasar Rohis 

Dalam penyelenggaraan kegiatan Rohis di sekolah, seharusnya memperhatikan 

prinsip-prinsip dasar rohis, yaitu : 

a. Prinsip pengetahuan (intelektual), merupakan perwujudan tingkat pengetahuan 

seseorang terhadap agama. 

b. Prinsip penghayatan (eksperiensial), merupakan perwujudan tingkat penghayatan 

yang mendalam dalam melkasanakan perintah agama. 

c. Prinsip keyakinan (ideologis) disebut juga sebagai aqidah, merupakan 

perwujudan tinggi rendahnya keyakinan seseorang muslim terhadap kebenaran 

ajaran agamanya. 
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d. Prinsip pribadatan (ritualistik), merupakan perwujudan tingkat kepatuhan 

seorang manusia dalam menjalankan perintah atau amaliyah ritual. 

e. Prinsip pengalaman (konsekuensial) disebut juga sebagai akhlak, yang 

merupakan perwujudan tinggi rendahnya seorang muslim berperilaku. 

Berdasarkan pengertian di atas maka Kegiatan Ekstrakurikuler Rohis adalah : 

suatu kegiatan untuk membina dan memperluas pengetahuan peserta didik, baik 

dibidang umum maupun dibidang agama, mengembangkan minat peserta didik agar 

mampu mengamalkannya dan menjadikannya dewasa pemikiran, memotivasi dalam 

menuntut ilmu pendidikan agama islam serta melengkapi sikap atau tingkah laku 

manusia yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia sehingga terbentuklah 

kepribadian muslim yang baik di dalam diri setiap peserta didik di sekolah dan 

menjadikannya seutuhnya yang mampu menghadapi persoalan dalam kehidupannya. 
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D. Upaya Guru Pembina Dalam Menumbuhkan Kecerdasan Spiritual Peserta 

Didik Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler  

Upaya memiliki arti “ikhtiar yang mencapai suatu maksud, memecahkan 

persoalan, mencari jalan “.
87

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata guru diartikan sebagai orang yang 

pekerjaannya mengajar.
88

 Pembina berasal dari kata bina yang berarti membina atau 

tindakan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang 

lebih baik.
89

 

 Dari sini dapat diketahui, bahwa upaya guru pembina adalah usaha seseorang 

yang mengajarkan ilmu pengetahuan secara sadar, berencana, teratur, terarah, dan 

bertanggung jawab untuk memberdayakan kemampuan yang ada dalam pribadi 

peserta didik dengan segala aspeknya agar memperoleh hasil yang lebih baik. 

Kecerdasan spiritual adalah kemampuan yang sempurna dari perkembangan 

akal budi untuk memikirkan hal-hal di luar alam materi yang bersifat ketuhanan yang 

memancarkan energi batin untuk memotivasi lahirnya ibadah dan moral. 

Kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna 

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

atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. 

Kegiatan Ekstrakurikuler adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan di luar 

proses pembelajaran di dalam kelas, dengan cara memberikan motivasi untuk 

melaksanakan latihan-latihan ibadahnya, supaya membiasakan diri dalam 

pengamalannya, yakni latihan-latihan keagamaan yang dilaksanakan di luar jam-jam 

pelajaran yang terdapat pada pembelajaran intrakurikuler dan ko-kurikuler, baik 

dengan tujuan menambah pengetahuan peserta didik terhadap pembelajaran yang 

telah disampaikan dan melatih atau membiasakan pengalaman ibadah peserta didik, 

baik dalam intrakurikuler maupun ko-kurikuler. 

Sebagai guru pembina Ekstrakurikuler harus lebih kreatif dalam membimbing 

dan memberikan pengarahan dalam mengembangkan kecerdasan spiritual para 

peserta didik.  

Banyak upaya yang dapat dilakukan oleh guru pembina Ekstrakurikuler Rohis 

berkenaan dengan masalah tersebut antara lain  : 

1) BBQ (Bina Baca Qur’an) bekerjasama dengan TPA 

 

            Kegiatan Bina Baca Qur’an dilaksanakan setiap hari sabtu sebelum guru 

pembina memberikan materi agama islam kepada peserta didik. Guru pembina 

kegiatan Ekstrakurikuler Rohis selalu menginstruksikan kepada seluruh peserta didik 

untuk membaca Al-Qur’an dimushola sebelum melaksanakan kegiatan 

ekstrakurikuler Rohis. Kemudian guru pembina mengajarkan untuk membiasakan 

solat sunnah duha, menghafal ayat-ayat pendek (Juz Amma) dan doa sehari-hari, 
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biasanya dilaksanakan secara mengenai ayat-ayat ataupun doa-doa harian yang akan 

dihafal. Untuk membiasakan peserta didik agar hafal doa-doa harian maka guru 

pembina menginstruksikan untuk memimpin doa kepada peserta didik pada saat akan 

memulai kegiatan ekstrakurikuler Rohis, juga pada saat kegiatan seperti perayaan hari 

besar di sekolah seperti: maulid Nabi SAW, Isra Mi’raj, Hari raya Idul fitri dan Idhul 

Adha, serta hari bersejarah lainnya dalam agama islam.  

2) Ta’lim/Halaqoh  

 

           Ta’lim/halaqah yang dilaksanakan dalam kegiatan Rohis adalah kegiatan yang 

dilaksanakan di mushola dengan menginstruksikan kepada peserta didik untuk 

membuat lingkaran untuk melakukan diskusi atau sherring yang materinya adalah 

segala aspek ajaran agama islam. Kegiatan halaqah dilaksanakan setiap tiga minggu 

sekali.  

3) Nonton bareng dan perlombaan 

 

Nonton bareng yang dilaksanakan dalam kegiatan Rohis adalah menonton 

film berkaitan tentang film-film islami misalnya film tentang perjungan Nabi 

Muhammad melawan kaum kafir Quraisy. Kemudian perlombaan yang biasanya 

diikutkan merupakan wahana menjaring bakat dan minat para peserta didik di bidang 

kegamaan, ajang perkenalan (ta’aruf), antar kelas yang berbeda. Kegiatan nonton 

bareng tersebut dilaksanakan setiap sebulan sekali. 

4) Tadabur alam 

           Tadabur alam artinya merenungkan alam sekitar sebagai tanda syukur kita 

terhadap ciptaan Allah. Kegiatan tadabur dilaksanakan setiap dua bulan sekali. 
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5) Mabit (Malam Bina Iman dan Taqwa) 

           Malam Bina Iman dan Taqwa yang dilaksanakan Rohis yaitu bermalam 

bersama, diawali dari magrib atau isya dan diakhiri dengan sholat subuh. Kegiatan ini 

dilakukan setiap tiga bulan sekali oleh guru pembina dan peserta didik. Malam bina 

iman dan taqwa merupakan salah satu sarana pendidikan untuk membina ruhaniyah, 

melembutkan hati, membersihkan jiwa, dan membiasakan fisik untuk beribadah 

(khususnya shalat tahajjud, dzkir, tadabbur dan taffakur). Kegiatan tersebut 

dilaksanakan setiap dua bulan seklai 

6) Kajian keislaman pelajar 

           Kajian keislaman pelajar yang dilaksanakan di Rohis adalah membahas sejauh 

mana pemahaman peserta didik menengenai pemahaman tentang agama mereka. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. 

7) Seminar motivasi dan training kepemimpinan 

 

           Seminar motivasi yang dilaksanakan di Rohis adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh pembina dengan peserta didik agar memiliki semangat dalam belajar tentang 

agama dan training kepemimpinan merupakan sebuah program pelatihan khusus 

untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara efektif yang dapat 

diterapkan dalam kegiatan berorganisasi khususnya dalam kegiatan Rohis sehingga 

mendapatkan hasil yang memuaskan. Tujuannya adlah agar peserta didik mampu 

untuk lebih efektif mengembangkan bawahannya, lebih profesional dalam bersikap 

dan dapat menjadi panutan atau contoh yang baik. Kegiatan tersebut dilaksanakan 

setiap tiga bulan sekali. 
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8) Silahturrahim antar binaan Rohis 

Silahturrahim antar binaan Rohis yang dilaksanakan adalah kegiatan 

pertemuan antar Sekolah yang mempunyai ekstrakurikuler Rohis agar menjaga 

silahturrahim maka diadakan silahturrahim antar binaan Rohis dan biasanya dengan 

mengadakan perlombaan agar lebih terjalin persaudaraan terhadap sesama antar 

binaan Rohis.  Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan jadwal Rohis 

keseluruhan dari setiap sekolahan yang mengadakan kegiatan Rohis. 

Dalam upaya menumbuhkan kecerdasan spiritual yang ada pada diri siswa, 

dalam proses pembelajaran dapat dengan memperhatikan tiga aspek pendidikan yang 

diarahkan pada proses internalisasi nilai kognitif sehingga timbul dorongan yang 

sangat kuat untuk mengamalkan dan mentaati ajaran dan nilai-nilai dasar agama telah 

terinternalisasi dalam diri siswa. 
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

A.   Pengertian Metode Penelitian  

 Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui suatu dengan 

langkah-langkah sistematis. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis 

yang dilakukan dalam proses penelitian.
90

 Penelitian adalah semua kegiatan 

pencaharian, dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk 

mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan 

pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi.
91

 

Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian 

adalah cara atau jalan yang digunakan dalam proses penelitian untuk mendapatkan 

fakta-fakta baru dan prinsip-prinsip baru sehingga penelitian yang diinginkan dapat 

tercapai. 

B.  Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan 

yaitu penelitian terhadap suatu kancah kehidupan atau lapangan kehidupan 

masyarakat yang bertujuan menghimpun data dan informasi tentang masalah tertentu 

                                                           
 

90
 Mardalis, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 24. 

 
91

 S. Margono, Op.Cit. h. 1. 



54 
 

mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.
92

 Penulis dalam 

penelitian ini langsung terjun ke lapangan atau dilakukan di sekolah SMP Negeri 8 

Bandar Lampung melalui observasi, interview, dan dokumentasi. 

2. Sifat Penelitian 

 Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif dimana prosedur 

penelitian ini manghasilkan data derskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
93

 Penelitian kualitatif bersifat deskriptif 

artinya hasil eksplorasi atas subjek penelitian atau para partisipan melalui 

pengamatan dengan semua variannya, dan wawancara harus dideskripsikan dalam 

catatan lapangan, catatan wawancara, catatan pribadi, catatan metodologis, dan 

catatan teoritis.
94

  

 Selain itu penelitian kualitatif bersifat holistik integratif artinya penelitian 

kualitatif tidak membagi atau memecah menjadi variabel atau sejumlah variabel, 

karena penelitian ini melihat realitas dalam keseluruhannya yang kompleks. Atas 

dasar sifat-sifat penelitian di atas maka dalam penelitian ini akan digambarkan 

“Bagaimana Upaya Guru Pembina Dalam Menumbuhkan Kecerdasan Spiritual 

Peserta Didik Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Rohi di SMP Negeri 8 Bandar 

Lampung?”  
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C. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 8 Bandar Lampung yang merupakan 

salah satu lembaga pendidikan menengah pertama yang berada di Bandar Lampung. 

Tepatnya di jalan Untung Suropati Gang Bumi Manti II No. 16 berada di tempat yang 

strategis di  pinggiran kota Bandar Lampung  . 

D. Instrumen Penelitian  

Dalam penelitian ini yang akan menjadi instrumen utama adalah peneliti 

sendiri. Namun selanjutnya setelah fokus menjadi jelas peneliti akan 

mengembangkan instrumen penelitian guna melengkapi data dan membandingkan 

dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Demi 

kecakupan refrensial peneliti menggunakan catatan, kamera photo, dan perekam 

suara.
95

 

E. Sumber Data 

Sumber data merupakan darimana data dapat diproleh untuk diolah, oleh 

karena itu yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah guru pembina 

ekstrakurikuler Rohis dan peserta didik di SMP Negeri 8 Bandar Lampung. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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1. Observasi 

 Observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, 

mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial-keagamaan (perilaku, 

kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan simbol-simbol tertentu) selama beberapa 

waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan mencatat, merekam, 

memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.
96

 

 Metode ini penulis gunakan sebagai metode pokok, yang digunakan untuk 

mencari data berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan selama beberapa waktu 

dengan cara mencatat, memperhatikan, merekam, memotret fenomena guna 

mendapatkan data untuk dianalisis. 

 Jenis observasi yang penulis gunakan yaitu observasi non partisipan. 

Observasi non partisipan adalah jika orang yang mengadakan observasi tidak turut 

ambil bagian dalam peri kehidupan orang yang diobservasi. 

 Adapun fenomena yang penulis observasi yaitu upaya guru dalam 

menumbuhkan kecerdasan emosional peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler 

rohis, kecerdasan emosional siswa, hubungan interpersonal antara guru dan peserta 

didik, hubungan interpersonal antara siswa dengan siswa, kegiatan ekstrakurikuler 

Rohis, sarana dan prasarana pembelajaran. 
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2. Interview 

  Metode intervieu adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan 

menanyakan langsung kepada informan, seseorang yang memiliki otoritas atau 

seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah.
97

 

 Dalam kesempatan ini pula bahwa interview adalah suatu proses tanya jawab 

lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu dapat 

melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendirinya. Suaranya 

merupakan alat pengumpul data informasi langsung tentang beberapa jenis data sosial 

yang terpendam (laten) maupun yang memanifestasi.
98

 Dalam melakukan wawancara 

ada dua prosedur yaitu : 

a. Wawancara bebas (wawancara tak terpimpin) adalah proses wawancara 

dimana intervieu tidak sengaja mengarah tanya jawab pada pokok-pokok 

persoalan dari fokus penelitian. 

b. Wawancara terpimpin adalah kombinasi antara wawancara bebas dan 

wawancara terpimpin, jadi dalam wawancara hanya memuat pokok-pokok 

masalah yang diteliti selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung 

mengikuti situasi pewawancara apabila menyimpang dari pokok persoalan 

yang akan dibahas.
99

 

 

Dalam penelitian ini, digunakan bebas terpimpin yaitu pada saat tanya jawab, 

penulis berpedoman pada kerangka pertanyaan yang telah disiapkan dan kepada 

responden diberi keleluasaan dan kebebasan dalam memngemukakan 

argumentasinya. Interview ini ditujukan kepada Guru Pembina untuk memperoleh 

data mengenai prinsip-prinsip dan pendekatan dalam menumbuhkan kecerdasan 
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spiritual peserta didik dan upaya guru Pembina dalam menumbuhkan kecerdasan 

spiritual peserta didik. 

3. Dokumentasi 

Pengertian dokumentasi adalah “Mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan transkip buku, surat kabar/majalah, prasasti, notulen rapat, buku 

agenda dan lainnya”.
100

 

Dari beberapa metode pengumpulan data tersebut, sebagai metode pokok 

penulis menggunakan observasi sedangkan metode penunjang adalah interview dan 

dokumentasi. 

G. Metode Analisa Data 

 Menganalisa data dapat diartikan dengan menguraikan dan menjelaskan data 

sehingga data tersebut bermaksa dan dipahami serta dapat ditarik pengertian secara 

umum (kesimpulan). Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang 

diharapkan peneliti, kemudian melakukan analisis data. 

 Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian deskriptif yang 

menitik beratkan pada penelitian kualitatif dan digunakan karena penelitian 

menggunakan kualitas analisis dan bukan pada kekuatan data-data yang bersifat 

statistik, dan untuk menyimpulkan penulis menggunakan cara berfikir induktif. 

 Menurut Sutrisno Hadi bahwa dalam berfikir induktif orang berlandaskan 

pada pengetahuan-pengetahuan yang khusus, fakta-fakta yang unik, dan 
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merangkaikan fakta-fakta khusus tersebut menjadi suatu pemecahan yang bersifat 

umum, konklusi yang dapat ditarik dari cara berfikir ini menempuh jalan induktif.
101

 

 Merujuk pengertian di atas, berfikir induktif adalah cara berfikir yang 

berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dan khusus, 

kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. Dengan kata lain bahwa cara 

berfikir induktif adalah suatu proses analisis yang bertitik tolak dari hal atau peristiwa 

yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan 

mencarinya bila diperlukan. 
102

 

Selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan ulang terhadap data. Pada tahap 

ini mulai melakukan pengkodean terhadap data. Pengkodean biasanya dilakukan pada 

tataran paragraf dari catatan kualitatif, namun bisa juga dari tataran kalimat. Paragraf 

atau kalimat yang berisi informasi yang mirip atau sama diberi kode yang sama.
103

 

2. Data Display 

Setelah data selesai direduksi maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Proses ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam 

                                                           
101

 Sutrisno Hadi, Op Cit, h. 2. 

 
102

 S. Margono, Op. Cit. h. 338. 

 
103

 Nusa Putra, Op. Cit. h. 98. 



60 
 

mengkontruksi data kedalam gambaran utuh, dan untuk memeriksa sejauh mana 

kelengkapan data yang tersedia. Selanjutnya dalam mendisplay data selain dengan 

teks naratif, dapat juga berupa grafik, matrik, network, dan chart. Dengan 

mendisplaykan data maka  akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut.
104

  

3.  Conculusion Drawing/Verification 

  Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Hubernan 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan pada awal masih bersifat 

sementara yang akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan sehingga hasil 

penelitian dapat berubah. Tetapi apabila kesimpulan awal yang dikemukakan pada 

tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan kosisten saat peneliti kembali 

kelapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.
105

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa conculusion drawing 

verification yaitu berawal dari data-data yang telah disimpulkan, akan tetapi masih 

bersifat remang-remang atau kabur kemudian setelah diteliti lebih lanjut akan 

menjadi lebih jelas karena adanya data-data yang diproleh semakin banyak dan 

mendukung penelitian tersebut. 
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4. Triangulasi 

Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik triangulasi ini berarti 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama.
106
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BAB IV 

 

PENYAJIAN DATA LAPANGAN DAN ANALISIS DATA 

 

 

A. Gambaran Umum SMP Negeri 8 Bandar Lampung  

1. Sejarah berdirinya SMP Negeri 8 Bandar Lampung 

Berdirinya sekolah yang satu ini diawali dengan menjadi sebuah SMP Negeri 

di wilayah Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, tepatnya pada 27 Februari 1968 

yang berlokasi di Jalan Suci Kedaton Kodya Bandar Lampung. Waktu itu masih 

merupakan cabang atau filial dari SMP Negeri 3 Tanjung karang Bandar Lampung 

yang berada di Kampung Sawah Bandarlampung. Sejak tahun 1978, telah dibangun 

gedung baru yang berada di Jalan Untung Suropati Gang Bumimanti No.16 Kampung 

Baru Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kodya Bandar Lampung. 

   Setelah dibangun gedung baru tersebut, maka SK Mentri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 0198/O/1978, tanggal 13 September 1978 sekolah ini disahkan 

menjadi Sekolah Menengah Tengah Pertama (SMTP) Negeri 1 Kedaton, sehingga 

yang sebelumnya merupakan cabang dari SMP Negeri 3 Tanjung karang Bandar 

Lampung kini telah berdiri sendiri dan berhak mengadakan ujian akhir sendiri sampai 

sekarang. 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Bandar Lampung terletak di daerah 

yang mulai padat penduduknya yaitu berlokasi di jalan Untung Suropati Gang 

Bumimanti No.16 Kampung Baru Kedaton Bandar lampung. Secara fisik, Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 8 Bandar lampung mempunyai fasilitas yang sudah 
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memadai seperti gedung sekolah memiliki 22 ruang kelas, ruang guru, ruang kepala 

sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang bimbingan konseling, ruang koperasi, 

ruang OSIS, ruang UKS, musola, ruang perpustakaan, kamar kecil, lapangan upacara, 

kantin, tempat parkir, ruang laboratorium IPA, bahasa, komputer, dan beberapa 

fasilitas olahraga. 

2. Visi dan Misi SMP Negeri 8 Bandar Lampung 

a. Visi Sekolah SMP Negeri 8 Bandar Lampung 

Mewujudkan sekolah terbaik, menghasilkan peserta didik yang berkualitas 

Iptek dan imtaqnya.  

b. Misi Sekolah SMP Negeri 8  Bandar Lampung 

1) Melaksanakan pembelajaran bimbingan terefektif 

2) Menghasilkan lulusan yang dapat bersaing 

3) Meningkatkan lingkungan sekolah sesuai 7k 

4) Menumbuhkan kegiatan berlandaskan religius, berbudi dengan 

wawasan ipteq imtaq 

5) Meningkatkan profesionalisme pendidik pendidikan 

6) Mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler potensial 

7) Membudayakan tiada hari tanpa kompetisi. 

3. Letak dan Kondisi SMP Negeri 8 Bandar Lampung 

            SMP Negeri 8 Bandar Lampung terletak di Bandar Lampung, tepatnya di 

jalan Untung Suropati Gang Bumi Manti II No. 16 berada di tempat yang strategis di  

pinggiran kota Bandar Lampung  namun mudah dijangkau alat transportasi umum. 
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Kondisi ini menjadi salah satu daya tarik calon siswa baru dari berbagai penjuru 

wilayah di Kota Bandar Lampung. Dengan penerapan Kurikulum SMP Negeri 8 

Bandar Lampung diharapkan menjadi sekolah unggulan dalam bidang akademik dan 

nonakademik berlandaskan iman dan taqwa. 

4. Struktur Organisasi SMP Negeri 8 Bandar Lampung 

BAGAN I 

 

 
 

 

5. Keadaan Guru SMP Negeri 8 Bandar Lampung 

 Guru sebagai komponen pendidikan yang memegang peranan penting dalam 

proses belajar mengajar. Bahkan pada kenyataan yang ada bahwa yang dapat 

memperbaiki situasi pendidikan akhirnya berpulang pada guru yang sehari-hari 
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bekerja dilapangan, oleh karena itu keberhasilan atau kegagalan suatu proses 

pendidikan dalam banyak hal sangat ditentukan oleh adanya guru-guru yang 

profesional. Guru dapat bertanggungjawab dalam menjalankan tugas-tugasnya, 

mendidik, memotivasi anak didik baik dalam proses belajar mengajar ataupun setelah 

proses belajar mengajar berlangsung, serta melatih peserta didik agar menjadi 

manusia yang bermoral dan berakhlak mulia dan menjalankan tugas-tugas yang 

diserahkan kepada mereka. Untuk mengetahui jumlah guru SMP  Negeri 8 Bandar 

Lampung yang berjumlah 71 orang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 

Jumlah Guru SMP Negeri 8 Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2015/2016 

 

No. Nama  Bidang Studi 

1 Hj. Ratnasari, S.Pd. MM Kepala Sekolah 

2 Dra. Hj. Nurhawati Pendidikan Agama Islam 

3 Dra. Hj Else Sari IPA 

4 Dra. Sri Susilawati Bahasa Indonesia 

5 Dra. Yusmeri, M.Pd Bahasa Indonesia 

6 Darmini, S.Pd IPS 

7 Drs.Hi.  Zailani PKN 

8 Murni Simanjuntak, S.Pd IPA 

9 Hi. Sutarno, S.Pd Pendidikan Agama Islam 

10 Helda Mulyati, S.Pd Bahasa lampung 

11 Rumdiyati Ningsih, S Pd SBK 

12 Dra. Emmi Kalsum P Bahasa Indonesia 

13 Hj. Zumroti, S.Pd Bahasa Inggris 

14 Nazarudin, S.Pd, MM Matematika 

15 Yulita Prabantarini, S.Pd BK 

16 Hj. Mainiar M, S.Pd IPS 

17 Hi. Hamka, S.Pd IPA 

18 Elisna Siboro, S.Pd SBK 

19 Elly Junaidah, S.Pd Bahasa Indonesia 

20 Evalinda, S.Pd Bahasa Lampung 
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21 Nora Farida Arief, S.Pd IPS 

22 Nurbaiti, S.Pd IPS 

23 Hj. Yulistiana, S.Pd Matematika 

24 Hj, Rulita, S Pd, MM Matematika 

25 Lela Qudus, S.Pd SBK 

26 Marleka Rosniati, M Pd Bahasa Inggris 

27 Sudirman, M.Ma Pendidikan Agama Islam 

28 Istiqomah, M.Pd Pendidikan Agama Islam 

29 Sanal Miana, S.Pd Bahasa Indonesia 

30 Sri Rahayu, S.Pd, MM Bahasa inggris 

31 Sri Rosmawati, S.Pd KTK 

32 Siti Nursyamsini, S Pd PKN 

33 Berti Ummu Asiah, S.Pd Matematika 

34 Jenni Sianipar, S.Pd PKN 

35 Nurul Afifa, S.Pd KTK 

36 Rolli Manurung, S.Pd Penjaskes 

37 Wiwik Wijayati, S.Pd Bahasa Inggris 

38 Ermawati BK 

39 Marsanah, S.Pd PKN 

40 Suryani, S.Pd SBK 

41 Dolores Adiarti, S.Pd Pendidikan Agama Islam 

42 Rita Apriliana, S.Pd Bahasa Indonesia 

43 Tasmioda Pitria, M.Pd Matematika 

44 Ni Komang Suhadnyani, S.E IPS 

45 Rosdiana Sirait, S.Pd Bahasa Inggris 

46 Zainul Arifin, S.Pd BK 

47 Johan Jurjis, S.Pd Penjaskes 

48 Farrah Sita, S.Pd Bahasa Indonesia 

49 Nofalina Asde Fachruddi, S. Pd PKN 

50 Teresa Nurcahyaningtyas, S.Pd Bahsa Inggris 

51 Dody Gunawan, S.Kom Komputer 

52 Asep Suprabawa, S.Pd Penjaskes  

53 Yuni Dian Sari, S.Pd Matematika 

54 Sulistiati Pustakawan 

55 Hendaryati Pustakawan 

56 Sumarni, S.Sos Kepala TU 

57 Suparto TU 

58 Sumini TU 

59 Rohela Emi, S.Sos. TU 

60 Emilia M, S.Psi TU 

61 Fitria Yuli Astuti TU 
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Sumber : Dokumentasi SMP Negeri 8 Bandar Lampung 

6. Keadaan Peserta Didik SMP Negeri 8 Bandar Lampung 

 Peserta didik merupakan unsur penting dalam dunia pendidikan dari seorang 

peserta didiklah ilmu pengetahuan dapat dikembangkan dan dituangkan. Peserta didik 

berperan penting dalam kemajuan dunia pendidikan, peserta didik yang berprestasi 

dan berbakat akan lebih mudah dikembngkan dan mengembangkan kemajuan iptek. 

Peserta didik diharapkan akan tumbuh menjadi anak yang cerdas dan memiliki akhlak 

mulia. Peserta didik SMP Negeri 8 Bandar Lampung merupakan tanggungjawab 

pendidik dan sekolah untuk  di didik menjadi individu Islami dan berpengetahuan 

umum. Untuk mengetahui jumlah peserta didik SMP Negeri 8 Bandar Lampung yang 

berjumlah 847 orang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 

Jumlah Peserta Didik SMP Negeri 8 Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2015/2016 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 VII 100 179 279 

2 VIII 155 160 315 

3 IX 118 135 253 

Jumlah Total 373 474 847 

Sumber : Dokumentasi SMP Negeri 8 Bandar Lampung 

62 Sarijo Kusumo TU 

63 Sunoto TU 

64 Henry Panyol Gultom, S Th Guru Honer PAK 

65 Reni Apriyanti Guru Honer TIK 

66 Jul Afni Guru Honer TIK 

67 Novian Hairi Umar Guru Honer TIK 

68 Priyansyah, S.Pd Guru Honer OR 

69 Puji Rahayu PTT TU 

70 Eka Yudiawati PTT TU 

71 Fitriani PTT UKS 
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7. Keadaan Sarana dan Prasarana SMP Negeri 8 Bandar Lampung 

 Sarana dan prasarana di SMP Negeri 8 Bandar Lampung adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.3 

Keadaan Sarana SMP Negeri 8 Bandar Lampung 

 

No Peruntukan Jumlah Kondisi 

1. Ruang Kepala Sekolah 1 Rusak Ringan 

2. Ruang Wakil Kepala Sekolah 1 Baik 

3. Ruang Guru 1 Baik 

4. Ruang Tata Usaha 1 Rusak Ringan 

5 Ruang BP/BK 1 Baik 

6. Ruang Belajar ( Kelas ) 22 (16 Baik) (6 Rusak 

Ringan) 

7. Laboratorium Bahasa 1 Baik 

8. Laboratorium Komputer 1 Baik 

9. Laboratorium IPA 1 Baik 

10. Perpustakaan 1 Baik 

11. Ruang Multi Media 1 Baik 

12. Ruang Musik 1 Baik   

13. Ruang UKS/PMR 1 Baik 

14. Ruang OSIS 1 Baik 

15. Ruang Koperasi 1 Baik 

16. Aula 1 Baik 

17. Mushola 1 Baik 

18. Gudang 1 Rusak Ringan 

19. Kantin 6 Baik 
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20. Ruang dapur Sekolah 1 Rusak Ringan 

21. Ruang Penjaga Sekolah 1 Baik 

22. Ruang Satpam 1 Baik 

23. Toilet/Kamar Kecil 13 Baik 

24. Ruang ganti anak 1 Baik 

25. Lapangan Basket, Volli & arena 

parkir 

1 Baik 

26. Ruang Pramuka 1 Baik 

Sumber : Dokumentasi SMP Negeri 8 Bandar Lampung 

Keadaan prasarana sebagai berikut: 

1. Kondisi setiap kelas cukup baik untuk pembelajaran 

2. Seluruh ruangan  belum dilengkapi alat audio visual 

3. Administrasi perpustakaan dengan sistem  manual 

4. Peralatan Laboratorium Sains seperti : microskop dll 

5. Peralatan Olah Raga 

6. Seperangkat alat  Keyboard 

7. Seperangkat alat kesenian/tari Peralatan LCD untuk pembelajaran 

 

B. Penyajian Data 

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang mendapat inspirasi, dorongan, 

efektifitas yang terinspirasi, penghayatan ketuhanan yang di dalamnya kita semua 

menjadi bagian.  

Orang yang memiliki kecerdasan spiritual akan mampu menjalin dan 

mengembangkan hubungan diri dengan sumber diri dalam mencari dan menemukan 

nilai kebermaknaan dalam hidup, baik dalam hubungan personal maupun antar 

personal. Nabi Muhammad SAW tokoh yang tidak hanya cerdas spiritualnya, tapi 
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juga emosional dan intelektualnya mengajarkan kepada kita sebuah doa yang selalu 

beliau baca saat sedih. 

Dalam gerak langkah hidup terutama di lingkungan sekolah, terbentuklah 

ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) di SMP Negeri 8 yang khusus ditujukan untuk 

menggali dan dapat memberi motivasi siswa di SMP Negeri 8 Bandar Lampung. Hal 

tersebut dapat berfungsi sebagai katalisator yang mampu menciptakan suatu suasana 

kondusif kehidupan agamis di sekolah sehingga tercipta insan yang bertaqwa dengan 

tetap memegang teguh norma-norma agama terutama pada era yang sudah 

mengglobal seperti sekarang ini. Suasana yang lebih maju tidak jarang 

menjerumuskan seseorang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat 

Islam. Kegiatan ini pun harus ditujukan untuk membangkitkan semangat, dinamika 

dan optimisme siswa sehingga mereka mampu untuk mencintai sekolahnya dan 

menyadari posisinya di tengah-tengah masyarakat. 

 Kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam (ROHIS) di SMP Negeri 8 Bandar 

Lampung dilaksanakan setiap hari Sabtu dimulai pada pukul 08.0 s.d 10.00 WIB. 

Sebelum melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam (ROHIS) anak-anak 

diwajibkan untuk membaca doa dan tadarus di Mushola sekolah.  

 Adapun secara garis besar bentuk-bentuk kegiatannya adalah : 

9. BBQ (Bina Baca Qur’an) bekerjasama dengan TPA 

10. Ta’lim/Halaqoh  

11. Nonton bareng dan perlombaan 

12. Tadabur alam 

13. Mabit (Malam Bina Iman dan Taqwa) 

14. Kajian keislaman pelajar 

15. Seminar motivasi dan training kepemimpinan 
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16. Silahturrahim antar binaan Rohis.
107

 

 

Dari sejumlah kegiatan ekstrakurikuler di atas, telah dilaksanakan secara 

berkesinambungan dengan aturan yang tertib dari pihak sekolah. Kepala sekolah 

sebagai pengarah dan penanggung jawab selalu memantau kegiatan ekstrakurikuler 

Rohis di sekolah melalui wakil bidang kesiswaannya.  

Sementara wakil bidang kesiswaan selalu menasehati kepada guru pembina 

uuntuk lebih tekun dalam membina dan membimbing peserta didik dalam kegiatan 

ekstrakurikuler, terutama dalam kegiatan ekstrakurikuler Rohis di sekolah. 

 

 

Adapun uraian kegiatan ekstrakurikuler di atas adalah, sebagai berikut: 

9) BBQ (Bina Baca Qur’an) bekerjasama dengan TPA 

 

          Guru pembina kegiatan Ekstrakurikuler Rohis selalu menginstruksikan kepada 

seluruh peserta didik untuk membaca Al-Qur’an dimushola sebelum melaksanakan 

kegiatan ekstrakurikuler Rohis. Kemudian guru pembina mengajarkan untuk 

membiasakan solat sunnah duha, menghafal ayat-ayat pendek (Juz Amma) dan doa 

sehari-hari, biasanya dilaksanakan secara mengenai ayat-ayat ataupun doa-doa harian 

yang akan dihafal. Untuk membiasakan peserta didik agar hafal doa-doa harian maka 

guru pembina menginstruksikan untuk memimpin doa kepada peserta didik pada saat 

akan memulai kegiatan ekstrakurikuler Rohis, juga pada saat kegiatan seperti 
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perayaan hari besar di sekolah seperti: maulid Nabi SAW, Isra Mi’raj, Hari raya Idul 

fitri dan Idhul Adha, serta hari bersejarah lainnya dalam agama islam.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pembina bahwa guru pembina 

berupaya dengan cara memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa di dalam 

kehidupan, kita sangat memerlukan makanan rohani dalam hidup  kita agar jiwa kita 

memiliki ketentraman saat kita menyadari dengan kita melaksanakan solat lima 

waktu dan membiasakan solat sunnah duha, membaca Al-Quran hati akan menjadi 

tenang dan menyadari jika setiap ada masalah salah satu solusi yang paling tepat 

adalah dengan membaca Al-Quran maka insya allah pasti hati kita akan menjadi 

tenang.
108

 

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa peserta didik di SMP 

Negeri 8 menyadari betapa pentingnya membaca Al-Quran 
109

 

Berdasarkan wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa guru 

pembina telah berupaya menumbuhkan kecerdasan spiritual melalui Bina Baca 

Qur’an kepada peserta didik dengan baik. 

10) Ta’lim/Halaqoh  

 

           Ta’lim/halaqah yang dilaksanakan dalam kegiatan Rohis adalah kegiatan yang 

dilaksanakan di mushola dengan menginstruksikan kepada peserta didik untuk 

membuat lingkaran untuk melakukan diskusi atau sherring yang materinya adalah 

segala aspek. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pembina bahwa guru pembina 

berupaya dengan cara memberikan tontonan yang positif seperti menonton film 

tentang perjuangan para Nabi pada jaman dahulu
.110

 

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa peserta didik di SMP 

Negeri 8 selalu mengambil hal-hal positif yang telah ditayangkan oleh guru pembina
. 

111
 

Berdasarkan wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa guru 

pembina telah berupaya menumbuhkan kecerdasan spiritual peserta didik melalui 

kegiatan nonton bareng dan perlombaan kepada peserta didik dengan baik. 

 

11) Nonton bareng dan perlombaan 

 

Nonton bareng yang dilaksanakan dalam kegiatan Rohis adalah menonton 

film berkaitan tentang film-film islami misalnya film tentang perjungan Nabi 

Muhammad melawan kaum kafir Quraisy. Kemudian perlombaan yang biasanya 

diikutkan merupakan wahana menjaring bakat dan minat para peserta didik di bidang 

kegamaan, ajang perkenalan (ta’aruf), antar kelas yang berbeda 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pembina bahwa guru pembina 

berupaya dengan cara memberikan tontonan yang positif seperti menonton film 

tentang perjuangan para Nabi pada jaman dahulu.
112
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Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa peserta didik di SMP 

Negeri 8 selalu mengambil hal-hal positif yang telah ditayangkan oleh guru 

pembina.
113

 

Berdasarkan wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa guru 

pembina telah berupaya menumbuhkan kecerdasan spiritual peserta didik melalui 

kegiatan nonton bareng dan perlombaan kepada peserta didik dengan baik. 

12) Tadabur alam 

           Tadabur alam artinya merenungkan alam sekitar sebagai tanda syukur kita 

terhadap ciptaan Allah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pembina bahwa guru pembina 

berupaya dengan cara memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa kita 

harus bersyukur atas segala anugrah yang telah diberikan kepada kita dan menjaga 

apa yang ada di alam semesta  tidak merusak nya karena di dalam hidup, kita bukan 

hanya mempunyai kewajiban untuk berhubungan dengan baik dengan sesama 

manusia tetapi kita juga harus berhubungan baik dengan pencipta kita atau dengan 

kata lain Allah SWT.
114

 

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa peserta didik di SMP 

Negeri 8 menyadari bahwa mereka sangat bersyukur atas segala penciptaan yang 

mereka nikmati saat ini dan tidak ingin merusaknya.
115
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Berdasarkan wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa guru 

pembina telah berupaya menumbuhkan kecerdasan spiritual melalui kegiatan tadabur 

alam  kepada peserta didik dengan baik. 

13) Mabit (Malam Bina Iman dan Taqwa) 

           Malam Bina Iman dan Taqwa yang dilaksanakan Rohis yaitu bermalam 

bersama, diawali dari magrib atau isya dan diakhiri dengan sholat subuh. Kegiatan ini 

dilakukan setiap tiga bulan sekali oleh guru pembina dan peserta didik. Malam bina 

iman dan taqwa merupakan salah satu sarana pendidikan untuk membina ruhaniyah, 

melembutkan hati, membersihkan jiwa, dan membiasakan fisik untuk beribadah 

(khususnya shalat tahajjud, dzikir, tadabbur dan taffakur). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pembina bahwa guru pembina 

berupaya dengan cara memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa kita 

bukan hanya mempunyai kewajiban untuk berhubungan dengan baik dengan sesama 

manusia tetapi kita juga harus berhubungan baik dengan pencipta kita atau dengan 

kata lain Allah SWT.
116

 

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa peserta didik di SMP 

Negeri 8 menyadari hak dan kewajiban sebagai mahkluk Allah di bumi ini dengan 

menjalankan perintahnya dan menjahui larangannya.
117
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Berdasarkan wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa guru 

pembina telah berupaya menumbuhkan kecerdasan spiritual peserta didik melalui 

kegiatan Mabit kepada peserta didik dengan baik. 

14) Kajian keislaman pelajar 

           Kajian keislaman pelajar yang dilaksanakan di Rohis adalah membahas sejauh 

mana pemahaman peserta didik mengenai pemahaman tentang agama mereka. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pembina bahwa guru pembina 

berupaya dengan cara memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa kita 

bukan hanya mempunyai kewajiban untuk berhubungan dengan baik dengan sesama 

manusia tetapi kita juga harus berhubungan baik dengan pencipta kita atau dengan 

kata lain Allah SWT.
118

 

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa peserta didik di SMP 

Negeri 8 menyadari hak dan kewajiban sebagai mahkluk Allah di bumi ini dengan 

menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya.
119

 

Berdasarkan wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa guru 

pembina telah berupaya menumbuhkan kecerdasan spiritual melalui kegiatan kajian 

keislaman pelajar kepada peserta didik dengan baik. 

15) Seminar motivasi dan training kepemimpinan 

 

           Seminar motivasi yang dilaksanakan di Rohis adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh pembina dengan peserta didik agar memiliki semangat dalam belajar tentang 
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agama dan training kepemimpinan merupakan sebuah program pelatihan khusus 

untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara efektif yang dapat 

diterapkan dalam kegiatan berorganisasi khususnya dalam kegiatan Rohis sehingga 

mendapatkan hasil yang memuaskan. Tujuannya adalah agar peserta didik mampu 

untuk lebih efektif mengembangkan bawahannya, lebih profesional dalam bersikap 

dan dapat menjadi panutan atau contoh yang baik.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pembina bahwa guru pembina 

berupaya dengan cara memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa kita 

pentingnya melatih seorang peserta didik untuk diajarkan menjadi seorang pemimpin 

pemimpin .
120

 

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa peserta didik di SMP 

Negeri 8 .
121

 

Berdasarkan wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa guru 

pembina telah berupaya kecerdasan spiritual peserta didik melalui kegiatan seminar 

motivasidan training kepemimpinan kepada peserta didik dengan baik. 

16) Silahturrahim antar binaan Rohis 

Silahturrahim antar binaan Rohis yang dilaksanakan adalah kegiatan 

pertemuan antar Sekolah yang mempunyai ekstrakurikuler Rohis agar menjaga 

silahturrahim maka diadakan silahturrahim antar binaan Rohis dan biasanya dengan 
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mengadakan perlombaan agar lebih terjalin persaudaraan terhadap sesama antar 

binaan Rohis.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pembina bahwa guru pembina 

berupaya dengan cara memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa menjalin 

silaturrahim adalah hal yang sangat baik mengingat bahwa kegiatan tersebut dapat 

mempererat tali sillaturahim yang baik antar sesama manusia .
122

 

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa peserta didik di SMP 

Negeri 8 menyadari pentingnya silaturahim antar sesama anggota Rohis, karena 

dengan kegiatan tersebut peserta mendapatkan manfaat seperti memperbanyak teman 

dan mendapat pengalaman baru.
123

 

Berdasarkan wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa guru 

pembina telah berupaya kecerdasan spiritual peserta didik melalui kegiatan 

Silahturrahim antar binaan Rohis kepada peserta didik dengan baik. 

C. Analisis Data 

Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi telah disajikan 

sebelumnya, setelah data disajikan, data tersebut dapat dianalisis dan ditarik 

kesimpulan. 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data juga 
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berarti proses yang berkelanjutan selama penelitian berlangsung. Pendekatan yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.  

Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasis telah disajikan 

sebelumnya, setelah data disajikan, data tersebut dapat dianalisis dan ditarik 

kesimpulan. 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data juga 

berarti proses yang berkelanjutan selama penelitian berlangsung. Pendekatan yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriftif kualitataif.  

Dalam penelitian ini penulis memiliki analisis selama menjalankan penelitian 

di SMP Negeri 8 Bandar Lampung. Diantaranya pembina rohis yang sangat berperan 

dominan dalam menumbuhkan kecerdasan spiritual, kecerdasan spiritual peserta didik  

disebabkan karena kebiasaan yang dilakukan oleh guru pembina, peraturan tata tertib 

dalam hal membina akhlak yang sudah dilakukan sudah cukup baik dengan cara salah 

satunya adalah mewajibkan shalat berjamaah, mewajibkan puasa sunnah, mewajibkan 

menghafal al-Qur’an, dan lain sebagainya sebagaimana yang telah penulis jelaskan. 

Kegiatan tersebut merupakan contoh dalam menumbuhkan kecerdasan spiritual 

peserta didik di SMP Negeri 8 Bandar Lampung .  

 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis serta data lapangan, 

menunujukan bahwa melalui kegiatan ekstrakurikuler Rohani  Islam dapat 

menumbuhkan kecerdasan spiritual peserta didik di SMP Negeri 8 Bandar Lampung 

yaitu melalui kegiatan : 
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1. BBQ (Bina Baca Qur’an) bekerjasama dengan TPA 

2. Ta’lim/Halaqoh  

3. Nonton bareng dan perlombaan 

4. Tadabur alam 

5. Mabit (Malam Bina Iman dan Taqwa) 

6. Kajian keislaman pelajar 

7. Seminar motivasi dan training kepemimpinan 

8. Silahturrahim antar binaan Rohis 

 

Pertama, Bina Baca Qur’an bekerjasama dengan TPA, maksudnya adalah 

dengan  melalui kegiatan ini peserta didik dapat membaca Al-Qur’an,menghafal ayat-

ayat pendek, menghafal do’a sehari-hari. Berdasarkan hasil observasi yang penulis 

lakukan peserta didik dengan sabar belajar mengikuti kegiatan BBQ dan terus 

semangat agar menjadi bisa.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan ekstrakurikuler rohani islam 

(ROHIS) upaya guru pembina dalam mengembangkan kecerdasan spiritual peserta 

didik dengan cara membina Baca Qur’an dan memberikan contoh secara langsung 

kepada anak-anak rohani Islam(ROHIS) hal-hal yang baik. Karena dengan adanya 

satu contoh yang menampilkan perilaku yang baik akan lebih mudah dalam proses 

penyamaan diri kepada seseorang yang ditiru yang tadinya hanya meneladani 

seseorang namun lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk dirinya sendiri. 

Kedua, Tadabur Alam artinya merenungkan alam sekitar sebagai tanda syukur 

kita terhadap ciptaan Allah. Peserta didik yang memiliki tingkat kesadaran pada 

dirinya mempunyai kemampuan untuk mengetahui batas yang baik untuk dirinya 

masing-masing agar dapat mendorong dirinya agar mampu merenungkan apa yang 

dipercayai dan apa yang dianggap baik serta dapat berusaha untuk lebih 
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memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dan bersyukur atas alam yang diciptakan 

dengan sangat indah ini.  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta data lapangan menunjukan bahwa 

peserta didik di SMP Negeri 8 selalu menjaga dan tidak merusak pohon-pohon yang 

tumbuh subur yang berada di sekitar lingkungan sekolah mereka dan selalu bersyukur 

atas nikmat keindahan yang telah diberikan oleh Allah SWT. 

Ketiga,Malam Bina Iman dan Taqwa dalam rangka membina jiwa seorang 

muslim agar menjadi pribadi yang sehat secara intelektual (fikriyah), sehat secara 

jasmani (jasadiyah), tetapi juga memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi terhadap 

Allah SWT. Malam bina iman dan taqwa merupakan salah satu sarana pendidikan 

untuk membina ruhaniyah, melembutkan hati, membersihkan jiwa, dan membiasakan 

fisik untuk beribadah (khususnya shalat tahajjud, dzkir, tadabbur dan tafakkur). Tidak 

banyak orang yang bisa menghadapi penderitaan dengan baik.  

Pada umumnya, manusia ketika dihadapkan dengan penderitaan, akan 

mengeluh, kesal, marah atau bahkan putus asa. Akan tetapi orang yang memiliki 

kecerdasan spiritual yang baik akan mempunyai kemampuan dalam menghadapi 

penderitaan dengan baik. Setiap orang pasti pernah merasakan rasa takut, entah 

sedikit ataupun banyak. Takut kepada apa saja, termasuk menghadapi sulitnya 

kehidupan. Dalam mengatasi rasa takut ini tidak sedikit dari manusia yang dihantui 

oleh rasa khawatir yang berlebihan, bahkan berkepanjangan. Padahal hal yang 

ditakutkan itu belum tentu terjadi. misalnya takut menghadapi kemiskinan, rasa sakit 

hati dan rasa takut kehilangan seseorang yang disayangi. Tidak demikian orang yang 
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mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi, ia memiliki kemampuan untuk 

menghadapi dan melampaui rasa sakit terhadap dirinya. Orang yang mempunyai 

kecerdasan spiritual yang baik akan enggan jika keputusan atau langkah-langkah 

yang diambilnya bisa menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Hal ini bisa terjadi 

karena ia bisa berfikir lebih selektif dalam mempertimbangkan berbagai hal. Inilah 

yang sering disebut dalam ilmu managemen sebagai langkah yang baik. 

 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa 

dalam kegiatan ekstrakurikuler rohani Islam (rohis) guru pembina mengajarkan 

kepada anak-anak agar  selalu bersyukur atas apa saja yang telah diberikan oleh Allah 

baik berupa kesenangan dan kenikmatan maupun berupa musibah, serta selalu 

bersabar atas musibah yang diberikan oleh allah SWT. Bahkan dengan adanya suatu 

musibahpun mereka tidak akan pasrah begitu saja melainkan bertambah motivasi 

mereka agar senantiasa berdzikir dan berdoa kepada Allah dengan lebih baik lagi. 

Keempat, Silahturrahim antar binaan Rohis yang dilaksanakan adalah 

kegiatan pertemuan antar Sekolah yang mempunyai ekstrakurikuler Rohis agar 

menjaga silahturrahim maka diadakan silahturrahim antar binaan Rohis dan biasanya 

dengan mengadakan perlombaan agar lebih terjalin persaudaraan terhadap sesama 

antar binaan Rohis. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan jadwal Rohis 

keseluruhan dari setiap sekolahan yang mengadakan kegiatan Rohis. 

Guru pembina rohani Islam (ROHIS) dengan cara memberikan manfaat-

manfaat yang telah didapatkan ketika mereka melakukan hal-hal yang baik yang 

sudah diajarkan dan memberitahu juga hal-hal yang mereka dapatkan hal negatif dan 
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dampaknya ketika mereka tidak menjadi anak yang berkelakuan baik. Terkadang 

keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu itu terkadang karna faktor 

meniru dengan temannya, seperti contoh ketika temannya bermalas-malasan untuk 

hadir dalam kegiatan rohis maka ia pun ikut tidak hadir dalam kegiatan rohis, tetapi 

pembina menghimbau kepada peserta didik agar mereka memiliki kesadaran untuk 

tidak mengikuti hal-hal yang tidak baik dan harus memikirkan kembali ketika mereka 

akan melakukan hal yang tidak baik. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta data lapangan menunjukkan 

bahwa dalam hidup kita mempunyai hubungan dengan Allah dan hubungan dengan 

sesama manusia dan memberitahu bagaimana cara berhubungan baik dengan Allah 

misalnya, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya 

seperti salat lima waktu, membaca Al-Qur’an, selalu megingat Allah dimanapun kita 

berada, sedangkan berhubungan baik dengan manusia yaitu dapat dengan melakukan 

banyak cara, seperti bekerjasama dalam mengikuti perlombaan. Anak yang  

mempunyai kecerdasan spiritual, melihat orang lain bukan sebagai ancaman 

melainkan kehadiran orang lain bagi mereka merupakan anugrah, karena hanya 

bersama orang lain itulah dirinya akan mampu meningkatkan kualitas sebagai 

makhluk yang memiliki multi potensi dihadapan Allah SWT, perbedaan dan 

pluralitas dipandangnya sebagai rahmat yang akan memperkaya nuansa batiniahnya 

Demikianlah deskripsi analisa data penulis , mengenai upaya mengembangkan 

kecerdasan spiritual peserta didik di SMP negeri 8 Bandar Lampung untuk 

mewujudkan pribadi yang lebih religius dalam kehidupan sehari-harinya.  
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BAB V 

 

KESIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dan setelah 

penulis menyajikan laporan penelitian dan menganalisa, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa guru pembina telah berupaya mengembangkan kecerdasan spiritual 

peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler Rohis di SMP Negeri 8 Bandar Lampung 

melalui kegiatan BBQ (Bina Baca Qur’an) bekerjasama dengan TPA, Ta’lim/Halaqoh 

,Nonton bareng dan perlombaan, Tadabur alam, Mabit (Malam Bina Iman dan 

Taqwa), Kajian keislaman pelajar, Seminar motivasi dan training kepemimpinan, 

Silahturrahim antar binaan Rohis, sudah berjalan dengan baik terlihat seperti, peserta 

didik dapat mengembangkan kecerdasan spiritual peserta didik dalam hal sabar 

mempelajari bacaan Al-Qur’an, dapat mengatasi permasalahan dalam hidupnya 

dengan cara berdzikir dan berdo’a, dapat menimbulkan rasa syukur peserta didik 

melalui kegiatan tadabbur alam, dapat bekerjasama melalui perlombaan yang 

diadakan oleh silaturrahim antar binaan Rohis. 

B. Saran 

Belajar merupakan suatu aktifitas yang dilakukan peserta didik dalam rangka 

mengembangkan potensi dasar yang telah dimiliki sejak lahir, sedangkan hasil dari 

pembelajaran yang akan dicapai akan mewarnai pengetahuan dan tingkah laku serta 

kepribadian peserta didik. 
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 Sehubungan dengan penelitian yang telah penulis laksanakan, maka penulis 

ingin memberikan saran-saran yang mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi 

semua pihak, yaitu berkenaan dengan ekstrakurikuler Rohis, sebagai berikut: 

1. Kepada guru pembina yang memberikan materi bidang studi pendidikan 

agama islam hendaknya lebih meningkatkan cara mengajarkan materi dalam 

proses pembelajaran di ruang kelas. 

2. Kepada seluruh peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurkuler rohis, 

agar selalu giat mempelajari ilmu pendidikan agama Islam serta 

mengamalkannya, dan terus setia mengikuti kegiatan ekstrakurikuler rohis di 

sekolah yang berguna dan bermanfaat untuk masa depan nanti. 

3. Kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama 8 Bandar Lampung, agar sellau 

mendukung dan memotivasi serta mengembangkan Ekstrakurikuler Rohis di 

SMP Negeri 8 Bandar Lampung untuk tetap exist menjalani kegiatannya dan 

memajukannya. 

C. Penutup 

 Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunianya berupa taufik, hidayah serta inayahnya yang 

sangat besar sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Upaya Guru 

Pembina dalam Menumbuhkan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik Melalui Kegiatan 

Ekstrakurikuler Rohis di SMP Negeri 8 Bandar Lampung. 

 Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam menulis 

sskripsi ini, baik dari segi bahasa maupun sistematika penyusunannya. Hal ini 
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disebabkan karena penulis hanya manusia biasa yang tidak sempurna, baik kritik dan 

saran yang sifatnya membangun dari Bapak dan Ibu Pembimbing, Dosen, dan para 

pembaca demi sebuah kebaikan. 

 Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan bagi pembaca umumnya, semoga Allah SWT melindungi kita semua, 

Amin. 
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Lampiran 1 

KISI-KISI OBSERVASI / WAWANCARA 
 

No Aspek yang diamati Keterangan 

1. Upaya Guru Pembina Dalam 
Mengembangkan Kecerdasan 
Spiritual Peserta Didik Melalui 
Kegiatan Ekstrakurikuler Rohis di 
SMP Negeri 8 Bandar Lampung 

17. BBQ (Bina Baca Qur’an) 
bekerjasama dengan TPA 

18. Ta’lim/Halaqoh  
19. Nonton bareng dan perlombaan 

keislaman 
20. Tadabur alam 
21. Mabit (Malam Bina Iman dan 

Taqwa) 
22. Kajian keislaman pelajar 
23. Seminar motivasi dan training 

kepemimpinan 
24. Silahturrahim antar binaan Rohis 
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Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU PEMBINA 

DI SMP NEGERI 8 BANDAR LAMPUNG 

 

 

1. Bagaimana upaya Bapak dalam mengembangkan kecerdasan spiritual melalui 

kegiatan BBQ (Bina Baca Qur’an)? 

 

2. Bagaimana upaya Bapak dalam mengembangkan kecerdasan spiritual melalui 

kegiatan Talim/Halaqah? 

 

3. Bagaimana upaya Bapak dalam mengembangkan kecerdasan spiritual melalui 

kegiatan tadabur alam? 

 

4. Bagaimana upaya Bapak dalam mengembangkan kecerdasan spiritual Nonton 

bareng dan perlombaan keislaman? 

 

5. Bagaimana upaya Bapak dalam mengembangkan kecerdasan spiritual melalui 

kegiatan Mabit (Malam Bina Iman dan Taqwa)? 

 

6. Bagaimana upaya Bapak mengembangkan kecerdasan spiritual Kajian 

keislaman pelajar? 

 

7. Bagaimana upaya Bapak dalam mengembangkan kecerdasan spiritual  melalui 

Seminar motivasi dan training kepemimpinan? 

 

8. Bagaimana upaya Bapak dalam mengembangkan kecerdasan spiritual  melalui 

kegiatan silahtuhrrahim antar binaan Rohis? 

 

9. Bagaimana sikap Bapak terhadap peserta didik yang tidak aktif mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler Rohis di sekolah? 

 

10. Bagaimana cara bapak agar kegiatan Rohis menjadi kegiatan yang menarik ? 
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Lampiran 3 

 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PESERTA DIDIK 

DI SMP NEGERI 8 BANDAR LAMPUNG 

 

 

1. Bagaimana upaya guru pembina anda dalam mengembangkankecerdasan 

spiritual melalui kegiatan BBQ (Bina Baca Qur’an)? 

 

2. Bagaimana upaya guru pembina anda dalam mengembangkan kecerdasan 

spiritual melalui kegiatan Talim/Halaqah? 

 

3. Bagaimana upaya guru pembina anda dalam mengembangkan kecerdasan 

spiritual melalui kegiatan tadabur alam? 

 

4. Bagaimana upaya guru pembina anda dalam mengembangkan kecerdasan 

spiritual Nonton bareng dan perlombaan keislaman? 

 

5. Bagaimana upaya guru pembina anda dalam mengembangkan kecerdasan 

spiritual melalui kegiatan Mabit (Malam Bina Iman dan Taqwa)? 

 

6. Bagaimana upaya guru pembina anda mengembangkan kecerdasan spiritual 

Kajian keislaman pelajar? 

 

7. Bagaimana upaya guru pembina anda dalam mengembangkan kecerdasan 

spiritual  Seminar motivasi dan training kepemimpinan? 

 

8. Bagaimana upaya guru pembina anda dalam mengembangkan kecerdasan 

spiritual  melalui kegiatan silahtuhrrahim antar binaan Rohis? 

 

9. Bagaimana sikap guru pembina anda apabila tahu ada peserta didik yang tidak 

aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Rohis di sekolah? 

 

10. Bagaimana cara guru pembina agar kegiatan Rohis menjadi kegiatan yang 

menarik perhatian anda? 
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Lampiran 4 
 

KERANGKA DOKUMENTASI 
 

1. Sejarah SMP Negeri 8 Bandar Lampung 
2. Visi dan misi SMP Negeri 8 Bandar Lampung 
3. Letak dan kondisi SMP Negeri 8 Bandar Lampung 
4. Struktur organisasi SMP Negeri 8 bandar Lampung 
5. Keadaan guru SMP Negeri 8 Bandar Lampung 
6. Jumlah guru SMP Negeri 8 Bandar Lampung 
7. Keadaan peserta didik SMP Negeri 8 Bandar Lampung 
8. Jumlah peserta didik SMP Negeri 8 Bandar Lampung 
9. Keadaan sarana dan prasarana SMP Negeri 8 Bandar Lampung 
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Lampiran 5 

DAFTAR NAMA RESPONDEN 

   No                     Nama         Kelas     L/P 

    1 Aditya Hidayat                  IX        L 

    2 Destria Eka Putri           IX       P 

    3 Krisna Dio Saputra           IX              L 

    4 M. Nur Alif                  IX       L 

    5 Renita Pulungan           IX       P 

    6 Salsabila Nurhaliza           IX       P 

    7 Vera Yunita           IX       P 
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DOKUMENTASI 

 

Kegiatan membaca Al-Qur’an sebelum melaksanakn kegiatan ekstrakurikuler Rohis di 

Mushola 

 

Kegiatan membaca Al-Qur’an sebelum melaksanakn kegiatan ekstrakurikuler Rohis di 

Mushola 
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Penulis melakukan wawancara dengan peserta didik 
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Penulis melakukan wawancara dengan peserta didik 

 

 

Penulis melakukan wawancara dengan peserta didik 

 

 

 

 

 

 


