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ABSTRAK 

PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN KECERDASAN 

SPIRITUAL PESERTA DIDIK DI SMP DARUL MA’ARIF BANJAR NEGERI KEC. NATAR 

KAB. LAMPUNG SELATAN 

 

 

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna, yaitu kecerdasan untuk 

menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks dan makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk 

menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lainnya. 

Oleh sebab itu guru PAI disini sangat berperan penting dalam meningkatkan kecerdasan spiritual peserta 

didik. Peran guru pendidikan agama islam dalam Meningkatkan  kecerdasan spiritual peserta didik di 

SMP Darul Ma’arif Banjar Negeri Kec.Natar Kab.Lampung Selatan masih belum maksimal dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran 

Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik Di SMP Darul 

Ma’arif Banjar Negeri Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Guru mata pelajran Pendidikan Agama Islam (PAI). Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini ialah menggunakan metode Observasi, Wawancara, dan 

Dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah reduksi data, 

sajian data dan penarikan kesimpulan. 

Dalam hasil penelitian yang dilakukan di SMP Darul Ma’arif Banjar Negeri Kec.Natar Kab.Lampung 

Selatan. Dapat di simpulkan bahwa Peran Guru PAI dalam meingkatkan kecerdasan spiritual peserta 

didik di SMP Darul Ma’arif Banjar Negeri Kec.Natar Kab.Lampung Selatan sudah optimal, namun perlu 

ditingkatkan lagi. Dan guru di sekolahan tersebut sudah menanamkan nilai-nilai spiritual peserta didik 

semenjak peserta didik datang kesekolah lalu mulai pembeljaran hingga pulang sekolah.Dan pelaksanaan 

lainyya dibantu oleh pihak sekolah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk 

meningkatkan nilai-nilai agama dalam diri peserta didik seperti mengadakannya sholat zuhur 

berjama’ah,sholat duha berjama’ah di setiap hari jum’at,melakukan tadarus/membaca Asmaul Husna 

sebelum pebelajaran dimulai dan bersedekah di setiap hari jum’at. 

 

 

Kata Kunci: Peran Guru PAI ,Meningaktkan Kecerdasan Spirituall 
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ABSTRACT 

 

THE ROLE OF ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION TEACHERS IN IMPROVING THE 

SPIRITUAL INTELLIGENCE OF STUDENTS AT DARUL MA'ARIF JUNIOR HIGH SCHOOL, 

BANJAR NEGERI KEC. NATAR KAB. SOUTH LAMPUNG 

 

 

Spiritual intelligence is intelligence to deal with problems of meaning, namely intelligence to place 

behavior and life in a wider and richer context and meaning, intelligence to judge that one's actions or 

way of life are more meaningful than others. Therefore, PAI teachers here play an important role in 

improving the spiritual intelligence of students. The role of Islamic religious education teachers in 

Improving the spiritual intelligence of students at SMP Darul Ma'arif Banjar Negeri Kec. Natar South 

Lampung Regency is still not optimal in increasing the spiritual intelligence of students. The purpose of 

this study was to determine the role of Islamic Religious Education Teachers in Improving Spiritual 

Intelligence of Students at SMP Darul Ma'arif Banjar Negeri Kec. Natar Kab. South Lampung. This 

research is a qualitative descriptive study. The subject of this research is a teacher of Islamic Religious 

Education (PAI). The method of data collection in this study is to use the method of Observation, 

Interview, and Documentation. The data analysis method in this study uses data reduction steps, data 

presentation and conclusion drawing. 

In the results of research conducted at the Darul Ma'arif Junior High School Banjar Negeri, Natar District, 

South Lampung Regency. It can be concluded that the role of PAI teachers in improving the spiritual 

intelligence of students at SMP Darul Ma'arif Banjar Negeri Kec. Natar, South Lampung Regency is 

optimal, but needs to be improved. And the teacher at the school has instilled the spiritual values of 

students since the students came to school and then started learning until they came home from school. 

And other implementations were assisted by the school by holding activities aimed at increasing religious 

values in students such as holding the Zuhur prayer in congregation, praying the Duha prayer in 

congregation every Friday, doing tadarus/reading Asmaul Husna before learning begins and giving alms 

every Friday. 

 

 

Keywords: The Role of PAI Teachers, Improving Spiritual Intellige 
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MOTTO 

 

                                

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)
1
 

 

                                                             
1 Kementian RI, Al-Qur’an dan terjemah,(Solo:Qomari Prima Publisher,2007),h.423 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum menguraiakn hasil skripsi ini penulis terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian 

istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, dengan maksud untuk menghindari 

kesalahpahaman. Judul skripsi ini adalah “ Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik di SMP Darul Ma’arif Banjar Negeri Kec.Natar 

Kab. Lampung Selatan”. Adapun penelasan istilah-istilah judul tersebut ialah sebagai berikut: 

1. Peran 

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti pemain sandiwara atau 

filem, tukang lawak,perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan 

di masyarakat.
1
 

2. Guru Pendidikan Agama Islam 

Guru Pendidikan Agama Islam adalah seseorang yang telah menghususkan diri untuk 

melakukan kegiatan untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama islam kepada peserta seseorang, 

kelompok,maupun kelas.
2
 Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah peran yang dilakukan seseorang yang mempunyai profesi ketenaga kerjaan sebagai 

pengajar atau pendidik khusus dalam matapelajaran (PAI) 

3. Meningkatkan kecerdasan spiritual 

Kata “Meningkatkan “ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata meningkatkan adalah 

mengangkat diri.artinya dari meningkatkan adalah menaikkan (derajat,taraf dan sebagainya).
3
 

Maksudnya disini peserta didik dioptimalkan ptensinya supaya menjadi pesertya didik yang 

maksimal. Spiritual Quotient (SQ) adalah landasan yang diperlukan untuk mengfungsikan IQ dan 

EQ secara efektif. SQ merupakan kecerdasan tertinggi manusia. Dalam ESQ, kecerdasan spiritual 

adalah kemampuan untuk memberi makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku dan kegiatan, 

serta mampu menyinergikan IQ, EQ dan SQ secara komprehensif dan trasedental.
4
  

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa meningkatkan Kecerdasan 

spiritualadalah mengoptimalkan potensi peserta didik yang sempurna ,kecerdasan spiritual ini lah 

komponen utama dibandingkan dengan IQ,EQ dan SQ. Untuk meningkatkannya adalah dengan 

cara menhayati dan mengamalkan agama yaitu:rukun iman,rukun islam dalam kehidupan sehari-

hari 

4. SMP Darul Ma’arif Banjar Negeri 

SMP Darul Ma’arif Banjar Negeri adalah salah satu sekolah menengah pertama yang berada 

di Kabupaten Lampung Selatan. Tempat dimana penulis melakukan penelitian di sekolah 

tersebut. Dengan demikian sesuai dengan pengertian diatas dapat di perjelas bahwa yang 

                                                             
1
 Kementrian RI,Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta:Balai Pustaka,2005),h.854 

2
 Bukhari Umar,Ilmu Pendidikan Islam Cet-4,(Jakarta:2018)h.16 

3 3 Kementrian RI,Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta:Balai Pustaka,2005),h.190 
4
 Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosional dan Spritual (ESQ Jilid I. 

Jakarta: Arga, 2001), h. 14. 
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dimaksud dalam skripsi ini penulis akan mempelajari tentang Peran Guru Pendidikan Agama 

Islam Dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik yang akan menjadi pokok 

bahasan dalam meningkatakn kecerdasan spiritual peserta didik agar peserta didik mempunyai 

tujuan agar pengetahuan yang dimiliki peserta didik menjadi lebih baik.  

B. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran atau latihan yang berlangsung di sekolah maupun diluar sekolah sepanjang 

hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan 

hidup secara tepat pada masa yang akan datang.
5
 Pendidikan sebagai salah satu sektor yang paling 

penting dalam pembangunan nasional, dijadikan andalan utama untuk berfungsi semaksimal 

mungkin dalam upaya Meningkatkan kualitas hidup Indonesia, dimana iman dan takwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa menjadi sumber motivasi kehidupan di segala bidang.
6
 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif meningkatkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7
 

Dalam bahasa Arab ada beberapa istilah yang bisa dipergunakan dalam pengertian 

pendidikan antara lain: “Tarbiyah”. Asal kata “rabba” (mendidik); pendidikan. Kata rabba 

(mendidik), sudah digunakan pada zaman Nabi Muhammad Saw, seperti dalam firman-Nya terlihat 

dalam (Q.S. Al-Isra/17:24) yang berbunyi:  

                

           

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan 

ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah 

mendidik aku waktu keci”.8 

Maka berdasarkan dari definisi yang telah disebutkan diatas dikaitkan dengan pengertian 

pendidikan agama Islam, akan diketahui bahwa, pendidikan Islam lebih menekankan pada 

keseimbangan dan keserasian perkembangan hidup manusia, diantaranya sebagai berikut:  

Pendidikan Islam diartikan sebagai usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan 

pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitarnya melalui proses 

kependidikan”. Perubahan itu dilandasi dengan nilainilai islami. Jelaslah bahwa proses kependidikan 

merupakan rangkaian usaha membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa 

kemampuan-kemampuan dasar dan kemampuan belajar, sehingga terjadilah perubahan di dalam 

                                                             
5
 Abd, Kadir, Dkk, Dasar-daras Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 60.   

6
 Fuad Ihsan, Dasar-dasar Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 4. 

7
Hasbullah, Dasar –dasar Ilmu Pendidikan, ( Jakarta: Raja Grafindo Rajawali Press, 2012), h. 4  

8
 Kementian RI, Al-Qur’an dan terjemah,(Solo:Qomari Prima Publisher,2007),h. 284 
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kehidupan pribadinya sebagai makhluk individual dan sosial serta dalam hubungannya dengan alam 

sekitar dimana ia hidup.  

Pendidikan Islam mempunyai misi esensial untuk membang-un karakter muslim yang 

memahami ajaran agamanya serta mempunyai kesadaran imani yang diwujudkan ke dalam sikap dan 

perilaku seharihari sebagai bentuk pengamalan ajaran agama. Menurut Syed Muhammad Naquib Al-

Attas, hasil yang ingin dicapai dari pendidikan Islam adalah menciptakan manusia beradab dalam 

pengertian yang menyeluruh meliputi kehidupan spiritual dan begitu juga menurut al-Abrasyi, 

mencapai suatu akhlak yang sempurna (fadhilah) adalah tujuan utama pendidikan Islam.
9
 

Maka Berdasarkan beberapa pengertian pendidikan Islam yang penulis kemukakan di atas 

dapat ditarik kesimpulan, bahwa pendidikan Islam adalah sebuah usaha berupa bimbingan dan 

pertolongan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik terhadap peserta didik. Ini dilakukan dalam 

proses perkembangan dan pertumbuhan jasmani dan rohani menuju terbentuknya kepribadian 

muslim yang bertakwa kepada Allah Swt dan menjauhi larangan serta menjalankan apa yang 

diperintahkan-Nya.  

Pendidik merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam proses pendidikan. Di 

pundaknya terletak tanggung jawab yang besar dalam upaya mengantarkan peserta didik ke arah 

tujuan pendidikan yang telah dicitakan. Secara umum pendidik adalah mereka yeang memiliki 

tanggung jawab mendidik. Mereka adalah manusia dewasa yang karena hak dan kewajibannya 

melaksanakan proses pendidikan.
10

 

Guru PAI di sekolah/madrasah pada dasarnya melakukan kegiatan pendidikan Islam, yaitu 

“upaya normatif untuk membantu seseorang atau sekelompok orang (peserta didik) dalam 

meningkatkan pandangan hidup islami (bagaimana akan menjalani dan memanfaatkan hidup dan 

kehidupan sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam), sikap hidup islami, yang dimanifestasikan 

dalam keterampilan hidup sehari-hari.  

Dalam konteks pendidikan di sekolah/madrasah, maka program pendidikan perlu dirancang 

dan diarahkan untuk meningkatkan potensi peserta didik dengan cara memfasilitasi, memotivasi, 

membantu, membimbing, melatih, dan memberi inspirasi, serta mengajar dan menciptakan suasana 

agar para peserta didik dapat meningkatkan dan Meningkatkan kualitas IQ, EQ, CQ, SQ.  

Pendidikan IQ menyangkut peningkatan kualitas Head agar peserta didik menjadi orang 

yang cerdas dan pintar. Pendidikan EQ menyangkut peningkatan kualitas Heart agar peserta didik 

menjadi orang yang berjiwa pesaing, sabar, rendah hati, menjaga harga diri (Self esteem), berempati, 

cinta kebaikan, mampu mengendalikan diri/nafsu (self control), dan tidak terburu-buru dalam 

mengambil keputusan. Pendidikan CQ menyangkut peningkatan kualitas Hand agar peserta didik 

nantinya dapat menjadi agent of change, mampu membuat inovasi atau menciptakan hal-hal yang 

baru. Pendidikan SQ menyangkut peningkat kualitas Honest agar peserta didik menjadi orang yang 

beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, bersikap amanah dalam memegang 

jabatan, dan memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, fathonah.
11

 

Bagi seorang guru, khususnya guru pendidikan agama Islam, aspek spiritualitas merupakan 

aspek yang harus dimiliki, yang membedakannya dengan guru bidang studi lainnya. Guru agama 

bukan sekedar sebagai “penyampai” materi pelajaran, tetapi lebih dari itu, ia adalah sumber inspirasi 

                                                             
9
Kaspullah,Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikutural Dalam Menumbuhkan Semangat 

Kebhinekaan,Al-Tadzkiyyah Jurnal Pendidikan Islam, Vol 11 No.1 2020, 
10

 Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 114. 
11

 Mu haimin, Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2012), h. 165-167 
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“spiritual”  dan sekaligus sebagai pembimbing sehingga terjalin hubungan pribadi antara guru 

dengan anak didik yang cukup dekat dan mampu melahirkan keterpaduan bimbingan rohani dan 

akhlak dengan materi pengajarannya.
12

 

Dalam Meningkatkan kecerdasan spiritual, guru PAI dapat melakukan berbagai hal misalnya 

mengajak siswanya untu melaksanakan sholat zuhur berjama’ah, terus peserta didik juga di ajak 

melaksanakan sholat duha berjama’ah, membaca Al-Qur’an/Asmaul Husna sebelum pembelajaran di 

mulai, dan peserta didik di ajarkan untu memberikan sedikit uang saku nya untu infak dan 

bersedekah di setiap hari jum’at. Dengan demikian kecerdasan spiritual siswa dapat di bentuk sejak 

dini.  

Tabel 1.1 

Data Awal Kecerdasan Spiritual Peserta Didik 

 

No Nama Peserta didik Kecerdasan Spiritual 

SZ SD TD IF 

1 Aditya Pratama √ √ X X 

2 Amiliya Anatasa √ √ √ X 

3 Angel Regiena Saffa X X √ X 

4 Anisa Novita √ X X √ 

5 Bagas Arwana √ X √ X 

6 Cutshifa Rachel Esa Amanda X √ √ X 

7 Dira Lestari X X √ √ 

8 Fairy Alifya Kirana X √ X X 

9 Galih Putra Agil √ X √ X 

10 Hibbatus Shauda X √ X √ 

11 Karmila √ X √ √ 

12 Luci Dwi Mulyaharti √ X √ X 

13 Maulana Akbar Hamid X √ X X 

14 Merlita Andina Sari X √ X √ 

15 Nadira Ashilla √ X √ X 

16 Naysila Dian Fitri Riskia √ √ X X 

17 Okta Regina Safitri X X √ √ 

18 Pahim Islahuddin X √ X X 

19 Periska Anandita Putri √ √ X X 

20 Puspa Dina Annisa √ X X X 

21 Putri Syawalia Sari X X X √ 

22 Rafi Abdi Pangestu X X X √ 

23 Renggo Putra Pamungkas √ X √ X 

24 Salwa Nabila Ar-Rizki X √ X √ 

25 Sifa Aulia Putri X √ √ X 

26 Tiyo Ade Prasatya √ X √ √ 

27 Tri Hanny Anggraini √ √ X √ 

28 Wira Taruna Candra X √ √ X 

29 Zahra Salsabila Agustin √ X √ √ 

 Ket: 

SZ  : Sholat Zuhur 

SD  : Sholat Duha 

                                                             
12

Ismail SM, Strategi pembelajaran Agama Islam berbasis PAIKEM: Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, 

Efektif, dan Menyenangkan, (Semarang; Rasail Media Grup, 2008), h. 25 
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TD   : Tadarus 

IF  : Infaq 

√  : Rajin 

X   : tidak rajin
13

 

Berdasarkan data lapangan di sekolah SMP Darul Ma’arif Banjar Negeri, tidak sedikit 

ditemukan pelanggaran kedisiplinan , misalnya pencurian di lingkungan sekolah, bolosnya sholat 

zuhur berjama’ah, bolos sekolah, dan merokok. Ini berarti, penanaman kecerdasan spiritual belum 

berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil laporan yang terjadi di lapangan masih ada sebagian siswa 

yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah.
14

   

Dengan demikian, peneliti ingin melihat seperti apakah kecerdasan spiritual siswa SMP 

Darul Ma’arif Banjar Negeri. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan  Kecerdasan Spiritual peserta didik 

SMP Darul Ma’arif Banjar Negeri Kec.Natar Kab. Lampung Selatan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalh 

dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana peran guru pendidikan agama islam dalam Meningkatkan  

kecerdasan spiritual peserta didik di SMP Darul Ma’arif Banjar Negeri Kec.Natar Kab.Lampung 

Selatan?” 

D.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah disini penulis dapat mengambil tujuan penelitiannya sebagai 

berikut: “Untuk mengetahui peran guru pendidikan agama islam dalam Meningkatkan  kecerdasan 

spiritual peserta didik di SMP Darul Ma’arif Banjar Negeri Kec.Natar Kab.Lampung Selatan.” 

E. Manfaat Penelitian 

1. Peneliti bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya informasi 

tentang pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan dunia guru. 

2. Peneliti dapat menambah wawasan, khazanah kelimuan dan pengalaman dalam mengajar, 

agar kelak nanti ketika peneliti menjadi guru sudah memiliki pengalaman. 

3. Memberikan informasi bagi calon guru dan akan berguna ketika sudah menjadi guru 

mengalami permasalahan terhadap peserta didik sehingga tidak bingung lagi. 

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Hassil penelitian terdahulu yang relevan dicantumkan untuk mengetahui perbedaan 

penelitian yang terdahulu sehingga tidak terjadi plagiasi (penjiplakan) karya dan untuk 

mempermudah fokus apa yang dikaji dalam penelitian ini. Tujuan disebutkan hasil penelitian yang 

relevan juga sebagai perbandingan dan pandangan dari penelitian selanjutnya agar tidak terjadi 

kekaburan dalam penelitian, sehingga dapat diketahui sinkronitas dari penelitian yang sebelumnya. 

Adapun beberapa hasil penelitian yang terdahulu yang relevan diantaranya yaitu:  

1. Meilina Maya Safitri 

2. Nurul Hamidah Apriyanti 

3. Ainal Gani 

4. Firda El Fian 

                                                             
13

 Kartini,S.Ag., “Guru Pendidikan Agama Islam di SMP arul Ma’arif,”(Wawancara,11 April 2020) 

 
14

 Kartini ,S.Ag. “Guru Pendidikan Agama Islam SMP Darul Ma’arif”,(Wawancara,11 April 2020) 
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5. M. Akmansyah 

Tabel 1.2 

 Data Perbedaan  

Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

 

No Nama Penulis Judul Seriterbit dan tahun Isi bahasan Perbedaan 

1. Meilina Maya 

Safitri
15

 

Prilaku religiusitas: 

Analisis terhadap 

konstribusi 

kecerdasan 

emosional dan 

kecerdasan spiritual. 

Jurnal pendidikan 

islam, Al-

Tadzkiyyah, 

vol.10,2019. 

Tidak ada 

hubungan yang 

positif antara 

kecerdasan 

emosional dan 

kecerdasan 

spiritual 

terhadap 

prilaku 

religiusitas 

peserta didik. 

Penulis 

membahas 

tetant peran 

guru PAI dalam 

meningkatakan 

kecerdasan 

spiritual peserta 

didik, dan 

penelitian 

terdahulu 

membahas 

tentang prilaku 

religiusitas. 

2. Nurul 

Hamidah 

Apriyanti
16

 

Peran Guru PAI 

dalam 

mengembangkan 

Kecerdasan spiritual 

peserta didik  

Jurnal Pendidikan 

Islam, 

VICRATINA,vol.4,2

019 

Melakukan 

kegiatan 

keagamaan 

yang nantinya 

akan 

menumbuhkan 

rasa spiritual 

pada peserta 

didik. 

Tempat 

penelitian yang 

membedakan  

dengan penulis 

 

3. Ainal Gani
17

 Pendidikan tasawuf 

dalam pembentukan 

kecerdasan spiritual 

dan akhlakul kariman 

Jurnal pendidikan 

islam, Al-

Tadzkiyyah, 

vol.10,2019. 

Pentingnya 

nilai-nilai 

spiritual dan 

akhlak pada 

diri manusia 

dalam 

membentangi 

keberadaan 

abad ke 21 

yang penuh 

dengan hasrat 

kemewahan 

dunia, dapat 

mengeram 

hawa nafsunya 

untuk bijak 

dalam 

mengambil 

tindakan, hati 

yang selalu 

bersyukur 

Penulis 

menggunakan 

metode 

penelitian 

(kualitatif, 

terjun langsung 

kelapangan). 

Dan penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

metode (library 

research) 

                                                             
15

 Melina Maya Safitri, “Prilaku Religiusitas: Analisis Terhadap Konstribusi Kecerdasan Emosional Dan 

Kecerdasan Spiritual,” Jurnal Pendidikan Islam, Al-Tadzkiyyah, Vol.10,2019. 
16 Nurul Hamidah Apriyanti, “Peran Guru PAI dalam mengembangkan Kecerdasan spiritual peserta 

didik”, Jurnal Pendidikan Islam, VICRATINA,vol.4,2019 
17 Ainal Gani, Pendidikan Tasawuf Dalam Pembentukan Kecerdasan Spiritual Dan Akhlakul Kariman, 

Jurnal pendidikan islam, Al-Tadzkiyyah, vol.10,2019. 
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4. Firda El 

Fian
18

 

Pengembangan 

model bimbingan 

perkembangan 

terhadap kecerdasan 

spiritual anak melalui 

pendidikan yang 

mencerahan 

Jurnal pendidikan 

islam, Al-

Tadzkiyyah, 

vol.7,2016. 

Kecerdasan 

spiritual sangat 

di perlakukan 

karena 

berpengaruh 

pada sikap 

manusia 

sebagai pribadi 

dan pemimpin, 

baik bagi 

dirinya sendiri, 

maupun orang 

lain. Manusia 

yang cerdas 

secara spiritual 

akan mampu 

melihat sesuatu 

di balik sebuah 

kenyataan 

empirik hingga 

mampu 

mencapai 

makna dan 

hakikat hidup. 

Penulis 

melakuan 

penelitian di 

sekolah      ( 

terjun ke 

lapangan ) dan 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif. 

Sedangkan 

penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

(library 

research) 

5. M. 

Akmansyah
19

 

Eksistensi guru 

(MURSYID) dalam 

pendidikan spiritual 

perspektif Abu 

Hamid Al-Ghazali 

(1058M-1111M) 

Jurnal pendidikan 

islam, Al-

Tadzkiyyah, 

vol.7,2015. 

Menurut Al-

Ghazali 

keberadaan dan 

bimbingan 

seorang guru 

dianggap 

sebagai syarat 

mutlak bagi 

keberhasilan 

pengembangan 

spiritual. Tanpa 

kehadiran guru, 

seseorang di 

khawatirkan 

akan 

terjerumus ke 

dalam ke 

sesatan. 

Penulis 

menggunakan 

metode 

penelitian 

(kualitatif, 

terjun langsung 

kelapangan). 

Dan penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

metode (library 

research) 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Firda El Fian, “ Pengembangan Model Bimbingan Perkembangan Terhadap Kecerdasan Spiritual Anak 

Melalui Pendidikan Yang Mencerahan”, Jurnal Pendidikan Islam, Al-Tadzkiyyah, Vol.7,2016. 
19 M. Akmansyah,  “Eksistensi guru (MURSYID) dalam pendidikan spiritual perspektif Abu Hamid Al-

Ghazali (1058M-1111M)”, Jurnal pendidikan islam, Al-Tadzkiyyah, vol.7,2015. 
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G.  Metode Penelitian  

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah peneliti untuk mendapatkan data 

dengan tujuan data yang valid. Untuk mendapatkan data yang valid biasanya peneliti sangat dilakukan, 

oleh sebab itu data yang sudah terkumpul sebelum diketahui fasilitasnya, peneliti dapat di uji terdahulu 

melalui pengujian reabilitas dan obyektifitas. Umumnya data itu reliabel dan objektif maka dapat 

dikatakan bahwa data tersebut valid.  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian 

pendidikan yaitu cara ilmiah unutk mendapatkan data yang valid dengan tujuan menemukan 

mengembangkan serta membuktian sebuah pengetahuan sehingga tersebut dapat dipahami serta 

dipecahkan dan mengklarifikasi masalah dalam bidang pendidikan.  Pembahasan dalam skripsi ini terdiri 

dari pertama, pembahasan yang bersifat teoritis yaitu pembahasan yang mengguankan teori semata, 

berdasarkan pendangan para ahli yang diperoleh dari sumber bacaan. Kedua, pembahasan yang bersifat 

empiris, yaitu berdasarkan hasil-hasil penelitian lapangan mengguanaknan metode observasi, intervew, 

dan dokumentasi.
20

  

1. Jenis Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualititatif-deskriptif yaitu 

pendekatan yang berusaha mendeskripsikan suatu kejala, peristiwa, kejaidian ysng sksn trtjadi sekarang. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan 

implementasi model secara kualitatif.persektif, strategi, dan model yang dikembangan sangat beragam.
21

 

Menurut Creswel penelitian kualitatif adalah metode yang mengekplorasikan serta memahami makna 

oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah soial atau 

kemanuisaan.  Sedangkan menurut Bagdon dan Taylor, kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang berilaku yang dialami.
22

 

Secara umum dalam penelitian kualitatif terdapat hal-hal berikut:  

a. Data disikapi sebagai data verbal atau sebagai sesuatu yang dapat ditransposisikan sebagai data 

verbal.  

b. Diorientasikan pada pemahaman makna baik itu merujuk pada cirri, hubungan sistematika, 

konsepsi, nilai, kaidah, dan abstraksi formula pemahaman.  

c. Mengutamakan hubungan secara langsung atau peneliti dengan hal yang diteliti.  

d.  Mengutamakan peran peneliti sebagai instrumen kunci.     

Menurut sukmadinata penelitian kualitatif (Qualitative research) adalah suatu penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, 

persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Menurut bodgan dan Taylor 

mendefinisikan metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.   

                                                             
20 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmah Dasar Metode dan Teknik, (Bandung: Tarsito 2015), h. 

45. 
21 Basrowi dan Suwandi, memahami penelitian kualitatif, (Jakarta: catalog dalam Terbitan(KDT), 2008), h. 

20 
22 29 Creswel, John W, Penelitian kualitatif dan Desain Riset, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 4. 
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Berdasarkan pemaparan diatas, peniliti dapat menyimpulkan bahwa deskriptif kualitatif yag 

digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena dan perubahan dari peran guru PAI 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik di sekolah.  

Hal ini dirasa paling tepat mengingat fokus penelitian merupakan  suatu tepat dalam perubahan 

peserta didik yang tidak hanya terfokus dalam kecerdasan akademiknya melainkan kecerdasan lainnya. 

Dengan demikian penelitian ini tentang “Peran Guru Pai Dalam Meningkatkan kecerdasan spiritual 

peserta didik di SMP Darul Ma’arif Banjar Negeri Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.” Signifikasi diteliti 

dengan pendekatan deskriptif kualilatif. 

Peneliti turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dan objek yang dibutukan oleh peneliti 

yang akan dibahas. Penelitian lapangan ini adalah untuk mengetahui peran guru pai dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual peserta didik di smp darul ma’arif banjar negeri kec. natar kab. lampung selatan. 

2.  Kehadiran Peneliti  

Dalam penelitian kehadiran peneliti yaitu sebagai pengumpul data mengenai peran guru PAI dalam 

meningkatkan kecerdasan Spiritual Peserta Didik di SMP Darul Ma’arif Banjar Negeri Kec.Natar Kab. 

Lampung Selatan. Peneliti harus mengamati, mendampingi dan terlibat dalam kegiatan yang bertujuan 

untuk kegiatan meningkatkankecerdasan spiritual peserta didik. 

3. Tempat Penelitian  

a. Subjek  

Subjek penelitian yaitu satu guru mata pelajaran pendidikan agama islam di SMP Darul Ma’arif 

Banjar Negeri Kec.Natar Kab. Lampung Selatan. 

b. Objek Penelitian  

Adapun alasan untuk memilih SMP Darul Ma’arif Banjar Negeri Kec.Natar Kab. Lampung 

Selatansebagai lokasi penelitian adalah sebagai berikut:  

a) Tersedia data yang dibutuhkan peneliti.  

b) Lokasi tersebut sangat strategis dan mudah dijangkau sehingga memudahkan peneliti 

memperoleh data yang diinginkan.  

4. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud disini adalah dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam 

penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, 

teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, 

tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.
23

 

Adapun penetapan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu tekhnik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut 

yang ditanggapi paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga 

akan memudahkan penelitian menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.
24

 

Tehnik ini dilakukan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui 

penyeleksian dan penetapan informan yang benar-benar menguasai informasi serta dipercaya untuk 

menjadi sumber data. Dengan tehnik purpose sampling akhirnya ditetapkan sampel yang menjadi 

informan yaitu: guru Pendidikan Agama Islam.  

                                                             
23

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan kualitatif dan 

R&D,(Bandung:Alfabeta,2007),h.298 
24 Ibid, h.300 
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Guru Pendidikan Agama Islam SMP Darul Ma’arif Banjar Negeri Kec.Natar Kab. Lampung 

Selatan. Ditetapkan sebagai informan utama karena dianggap menguasai. Dan informasi utama 

selanjutnya mencari informan lain. Teknik ini digunakan untuk mencari informan secara terus menerus 

dari informan ke informan lain sehingga data diperoleh semakin banyak dan lengkap. Penggunaan teknik 

ini akan berhenti apabila data yang diperoleh telah jenuh dan tidak berkembang lagi dan sama dengan 

data yang diperoleh sebelumnya.  

Dari informan utama tersebut selanjutnya dikembangkan untuk mencari informan lain dengan 

teknik bola salju (snowball sampling). Teknik ini digunakan untuk mencari informan secara terus 

menerus dari satu informan ke informan lain sehingga data yang diperoleh dianggap telah jenuh atau jika 

data tidak berkembang lagi. Teknik pengambil sampel ada dua yaitu:  

1. Purposive sampling  

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya 

akan melakukan penelitian tentang peran guru pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual peserta didik, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli agama seperti 

guru Pendidikan Agama Islam.  

Jadi Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu, sumber data adalah orang yang dianggap palig tahu tentang apa yang kita inginkan, dalam 

hal ini peneliti menggali data dari sumber data seperti yang tersebut diatas. 

2.  Snowball Sampling  

Snowball Sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian 

membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan 

sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dua orang ini belum merasa lengkap 

terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat 

melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya sehingga jumlah 

sampel semakin banyak.
25

 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi  

Metode observasi atau pengamatan adalah suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Adapun metode observasi yang 

digunakan penulis adalah metode observasi (passive participation)yaitu dalam observasi ini, peneliti 

datang ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Nasution 

1998 menjelaskan bahwa, observasi adalah ilmu pengetahuan, para ilmuan hanya dapat bekerja 

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia yang yang diperoleh melalui observasi data yang 

dikumpulkan dan bantuan alat yang canggih lainnya, sehingga benda yang sangat kecil maupun yang 

snagat jauh dapat diobervasi dengan sangat jelas.  

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis menganai fenomena sosial 

dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.
26

 

Oleh karena itu, Dalam hal ini penelitian selama tindakan observasi berlangsung lembar observasi ini 

dijadikan sebagai pedoman oleh peneliti sat melakukan pengamatan observasi saat guru melaksanakan 

proses pembelajaran dan  pengamatan terhadap siswa saat melakukan observasi terarah dan turukur 

sehingga hasil data yang didapat dapat diolah. Oleh karena itu dalam metode ini, akan diperoleh data 

mengenai kondisi lingkungan sekolah SMP Darul Ma’arif Banjar Negeri Kec. Natar Kab. Lampung 

Selatan, fasilitas-fasilitas sekolah, dan aspek-aspek berkaitan dengan sekolahan tersebut.  

b. Metode Wawancara  

                                                             
25

 Ibid,h.125 
26 P. Joko Subagio, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Renika Cipta, 2015), h. 63. 



11 
 

 

Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lisan 

untuk dijawab secara lisan pula. Ciri-ciri utama dari iterview adalah kontak langsung dengan tatap muka 

antara pencari informasi dengan sumber informasi.
27

 

Metode wawancara yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah wawancara semi 

terstuktur (semi structure interview). Ciri-ciri dari wawancara ini merupakan pertanyaan terbuka atau 

bebas namun tetap memiliki batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, 

fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan alur, urutan dan penggunaan 

kata, dan tujuan wawncara adalah adalah untuk memahami suatu fenomena.  

Oleh karena itu, jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah “wawancara seni berstruktur” 

Artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara lebih bebas dan terbuka, tanpa terkait oleh suatu 

susunan atau rancangan pertanyaan yang telah disiapkan sebelum melakukan wawancara tersebut. 

Penelitian yang digunakan oleh peniliti adalah interview bebas terpimpin yaitu pewawancaranya hanya 

membuat pokok-pokok permasalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung 

mengikuti keadaan situasi yang berlangsung pada tempat tersebut. Metode ini penulis gunakan untuk 

mewawancarai secara langsung kepada  guru bidang pelajaran agama islam. Metode wawancara 

digunakan oleh peneliti untuk mewawancarai guru mata pelajaran pendidikan agama islam dan peserta 

didik  untuk memperoleh data yang berhubungan dengan tanggapan terhadap peran guru pai dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik.  

Wawancara dilakukan dalam bentuk wawancara bebas (tidak ada panduan khusus). Sehingga 

wawancara dilakukan dan digunakan untuk menghimpun data tentang:  

1) Kepala Madrasah, untuk memperoleh data tentang sejarah SMP Darul Ma’arif Banjar Negeri dan 

kebijakan yang ditempuh sebagai peran guru PAI dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

peserta didik di SMP Darul Ma’arif Banjar Negeri Kec. Natar Kab.Lampung Selatan 

2) Guru PAI, untuk memperoleh data tentang perannya dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

peserta didik di SMP Darul Ma’arif Banjar Negeri Kec. Natar Kab.Lampung Selatan 

 

c. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu dan cara 

mengumpulkan data melalui bendabenda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, rapat, catatan harian dan sebagainya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
28

 

Jadi dokumentasi yaitu salah satu cara untuk menghimpun data mengenai hal-hal tertentu, melalui 

catatan-catatan, dokumentasi yang disusun oleh suatu instansi atau organisasi-organisasi tertentu. 

Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan tentang keadaan objektif di SMP 

Darul Ma’arif Banjar Negeri Kec. Natar Kab.Lampung Selatan, antara lain sejarah sekolah, jumlah guru, 

jumlah siswa, staf dan tata usaha serta sarana dan prasarana, wawancara kepada Guru PAI. 

6.  Teknik Analisis Data  

                                                             
27 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Renika Cipta, 2004), Cet. Ke4,  h. 54.  
28 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung, AlFabeta, Cet. Ke 25,2017), h. 329.  



12 
 

 

Analisi data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan. Selama 

dilapangan dan setelah dilapangan. Namun dalam kualitatif, analisi data lebih difokuskan selama proses 

lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. 
29

 

 “Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, 

wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti untuk meningkatkan pemahaman 

peneliti tentang kasus yang diteliti. Untuk meningkatkan pemahaman tentang analisis data perlu 

dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Proses penelitian data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

dengan seiring dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian pekerjaan pengumpulan data bagi 

peneliti ini di ikuti dengan pekerjaan menuliskan, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, menyajikan dan 

menarik kesimpilan atau verifikasi”.
30

  

Penelitian kualitatif telah dilakukan data sebelumnya peneliti memasuki lapangan. Jadi setelah 

peneliti memasuki sekolah SMP Darul Ma’arif Banjar Negeri Kec.Natar Kab. Lampung Selatan 

bahwasan nya siswa tersebut sangat kurang dalam kecerdasan spiritual. Ketika akan dimulainya 

menganalisa data-data yang telah terkumpul, maka data tersebut akan penulis peroleh dengan cara data 

reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing/verivication, kemudian 

dilakukan triangulasi.  

a. Reduksi Data (data reduction)  

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

penting: dengan demikian data mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencari bila diperlukan.
31

 

Pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama pada 

proses reduksi ini, peneliti mereduksi data yang ditemukan pada tahap I untuk memfokuskan pada 

masalah tertentu. Pada tahap reduksi ini peneliti menyortir data dengan cara memilih mana data yang 

menarik, penting, berguna, dan baru. Data yang dirasa tidak dipakai disingkirkan. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut, maka data-data tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi berbagai kategori 

yang ditetapkan sebagai fokus penelitian. Kategori itu di tunjukkan dalam bentuk huruf besar, huruf 

kecil, dan angka.  

Hasil dari proses ini adalah tema, konsep, dan berbagai gambaran mengenai data, baik gambaran 

mengenai hal-hal yang serupa maupun yang bertentangan dan digunakan untuk pelaksanaan dalam 

pembinaan mentah peserta didik, melalui intervew, observasi dan dokunentasi.  

b. Penyajian Data (data display)  

Untuk langkah-langkah yang akan dilakukan sesudah data direduksi dengan benar yaitu dengan  

mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakuakan dalam bentuk table, 

grafik, pictogram, dan sejenisnya yang berkaitan dengan penyajian data tersebut. Melalui penyajian 

data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah 

dipahami oleh penulis dengan penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk uraian yang sikat 

serta jelas.
32

 

c. Kesimpulan (conclusion drawing/verivication) 

                                                             
29 Ibid, h. 336 
30 Sugianto, Kompetensi Kepala Madrasah Dalam Mengoptimalkan Modal Sosial Untuk Mengembangkan 

Madrasah, Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam Vol. 7 No. 2, Desember 2017.  
31 Ibid, h. 338. 
32 Ibid, h. 341.  
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Untuk langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Pada langkah 

ini, peneliti mencandra kembali terhadap kesimpulan yang telah dibuat. Apakah kesimpulan 

kesimpulan yang telah dibuat tersebut  itu kredibel atau tidak. Untuk memastikan kesimpulan yang 

telah dibuat tersebut, maka peneliti masuk ke lapangan lagi, mengulang pernyataan dengan cara 

dengan sumber yang berbeda tetapi tujuan yang sama.   

Dalam penelitian yang dijelaskan diatas, maka kesimpulannya yang didapat yaitu temuan 

mengenai peran guru PAI dalam meningkatkan kecerdasan Spiritual Peserta Didik di SMP Darul 

Ma’arif Banjar Negeri Kec.Natar Kab. Lampung Selatan yang telah diperoleh melalui dari data 

peneliti yang telah dilakukan.   

7. Keabsahan Data  

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kreabilitas, kreabilitas atau kepercayaan 

terhadap data hasil penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik tringulasi. Dalam teknik 

pengumpulan data, tekhnik triangulasi diartikan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan 

dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. 

 Triangulasi ini dilakukan untuk pengecekan terhadapat penggunaan metode pengumpulan data, 

apakah informasi yang didapat dengan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dari 

intervew sama dengan informasi, atau hasil observasi sama seperti dengan intervew. Adapun tekhnik-

tekhnik yang terkait macam-macam triangulasi diantaranya sebagai berikut:
33

  

a. Triangulasi teknik  

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari 

sumber yang sama. Hal ini bisa dilakukan seperti wawancara, kemudian dicek diobservasi, 

dokumentasi. Apabila denga ketiga teknik tersebut diperoleh data yang berbeda-beda maka peneliti 

berdiskusi yang bersangkutan untuk memastikan data yang benar.  

b. Tringulasi Waktu  

Dalam rangka pengujian kreadibitas waktu juga sangat mempengaruhi seperti wawancara yang 

dilakukan sejak pagi hari karena keadaan  posisi fress dan jika dilakukan yang berbeda serta hasilnya 

berbeda maka diperlukannya wawancara ulang sampai mendapatkan jawaban yang valid.  

Dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan observasi, wawancara, atau metode 

dalam waktu yang berbeda. Dengan demikian pada penelitian ini, uji kreadibilitas data yang 

dilakukan dengan triangulasi sumber, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbedabeda dengan 

teknik yang sama.
34

 Dan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dkumentasi.  

c. Triangulasi sumber  

Peneliti melakukan pengecekan data melalui berbagai sumber guna untuk mendapatkan menguji 

kreadibitas dalam meningkatkan hasil belajar siswa melalui keteladanan terutama guru PAI.  

Jadi,Triangulasi teknik pada hakikatnya merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti 

pada saat mengumpulkan data dan menganalisis data, ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang 

diteliti dapat difahami dengan baik.
35

 

                                                             
33 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 64.  
34 Ibid, h. 241 
35 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2007)h.330 
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H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan skripsi agar sistematis dan konsisten serta memberikan gambaran 

umum mengenai penulisan skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan yang 

terdiri dari lima bab yaitu: 

Bab I : Dalam bab pendahuluan terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II : Dalam bab landasan teori terdiri dari kajian pustaka yang berkenan dengan peran guru 

PAI dan teori-teori kecerdasan spiritual 

  Bab III : Dalam bab deskripsi objek penelitian, disini peneliti melakukan penelitian di SMP 

Darul Ma’arif Banjae Negeri Kec. Natar Kab. Lampung selatan, dan penyajian fakta 

dan data penelitian. 

 Bab IV : Dalam bab analisis penelitian, peneliti dapat menganalisis data penelitian tentang peran  

guru PAI dalam meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik di SMP Darul 

Ma’arif Banjar Negeri Kec. Natar Kab. Lamoyng Selatan. 

 Bab V : Dalam bab penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari uraian penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan diatas maka 

dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk meningkatkan kecerdasan spiritual pada peserta didik 

SMP Darul Ma’arif Banjar Negeri Kec.Natar Kab.Lampung Selatan adalah sebagai berikut : 

Peran Guru PAI dalam meingkatkan kecerdasan spiritual peserta didik di SMP Darul Ma’arif 

Banjar Negeri Kec.Natar Kab.Lampung Selatan sudah optimal, namun perlu ditingkatkan lagi. Dan 

guru di sekolahan tersebut sudah menanamkan nilai-nilai spiritual peserta didik semenjak peserta 

didik datang kesekolah lalu mulai pembeljaran hingga pulang sekolah.Dan pelaksanaan lainyya 

dibantu oleh pihak sekolah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk 

meningkatkan nilai-nilai agama dalam diri peserta didik seperti mengadakannya sholat zuhur 

berjama’ah,sholat duha berjama’ah di setiap hari jum’at,melakukan tadarus/membaca Asmaul Husna 

sebelum pebelajaran dimulai dan bersedekah di setiap hari jum’at. 

Disini Guru PAI sangat berperan aktif kaitannya dengan kegiatan kegamaan yang berada di 

sekolah. Guru mendorong siswa untuk selalu aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di   sekolah. 

Dengan peran guru agama  inilah peserta didik secara bertahap akan berubah menjadi lebih baik lagi 

terutama dari segi akhlaknya dan memiliki kesadaran diri untuk melaksanakan kewajibannya.  

B. Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah peneliti lakukan, untuk meningkatkan 

kecerdasan spiritual pada peserta didik SMP Darul Ma’arif Banjar Negeri Kec.Natar Kab.Lampung 

Selatan maka dari itu peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

1. Untuk Guru lebih tingkatkan lagi cara mengajarkan materi kepada peserta didik dalam proses 

pembelajaran dikelas dan sebelum mengajarkan nilai-nilai spiritual guru terlebih dulu sudah 

mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membawa kebiasaan tersebut 

kepada peserta didik. 

2. Untuk peserta didik perlu dibentuknya ROHIS agar siswa bisa meningkatkan kecerdasan 

spiritual melalui organisasi jadi tidak hanya dari guru saja. 

3. Untuk Kepala Sekolah agar selalu mendukung segala bentuk kegiatan yang dapat 

meningkatkan kecerdasan spiritual bagi peserta didik di SMP Darul Ma’arif Banjar Negeri 

Kec.Natar Kab.Lampung Selatan. 
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