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ABSTRAK 

 

PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM DARING DALAM MENUMBUHKAN 

KECERDASAN SPIRITUAL PESERTA DIDIK 

(Studi di SMP N 18 Bandar Lampung) 
 

Oleh  

 

Dega Lara Putri 

 

Metode merupakan jalan yang akan digunakan oleh pendidik 

dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat menumpuh tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. Kecerdasan spiritual adalah suatu 

kemampuan untuk dapat memberikan makna ibadah terhadap setiap 

sebuah prilaku dan kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran 

yang tentunya bersifat fitrah, untuk dapat menuju manusia yang 

seutuhnya. Pendidikan Agama Islam merupkan bagian pendidikan 

yang sangat penting yang berhubungan dengan aspek-aspek sikap dan 

nilai, yaitu akhlak dan keagamaan. Seperti halnya yang terjadi di SMP 

N 18 Bandar Lampung masih terdapat siswa-siswi yang kurang akan 

kecerdasan spiritualnya, seperti misalnya karena pembelajaran di SMP 

18 Bandar Lampung dilakukan secara daring maka masih ada siswa 

yang telat dalam mengumpulkan tugas, dan masih ada yang tidak jujur 

dalam mengerjakan tugas, dan masih adanya budaya bullying sesama 

temannya.  

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini yaitu salah 

satunya untuk mengetahui dan memahami penerapan metode 

pembelajaran pendidikan Agama Islam daring terhadap kecerdasan 

spritual peserta didik (Studi di SMP N 18 Bandar Lampung). Dalam 

penulisan skripsi ini menggunakan penelitian bersifat deskriptif 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun teknik yang 

dilakukan dalam penelitian ini secara triangulasi (gabungan dari 

obeservasi, wawancara dan dokementasi), data yang akan diperoleh 

cenderung data yang bersifat kualitatif.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode 

pembelajaran pendidikan Agama Islam daring dalam menumbuhkan 
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kecerdasan spiritual peserta didik di SMP N 18 Bandar Lampung 

sudah efektif. Sebagian bukti bahwa kecerdasan spiritual peserta didik 

dilhat dari sikap kepeduliaan, rendah hati, spontanitas dan shalat 5 

waktu sudah ada dikatakan cukup baik. 

Kata Kunci : Metode Pembelajaran, Pembelajaran Daring, Kecerdasan 

Spiritual. 
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ABSTRACT 

 

PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM DARING DALAM MENUMBUHKAN 

KECERDASAN SPIRITUAL PESERTA DIDIK 

(Studi di SMP N 18 Bandar Lampung) 

 

By 

Dega Lara Putri 

The method is the path that will be used by educators in the 

learning process so that students can fulfill the expected learning 

objectives. Spiritual intelligence is the ability to be able to give the 

meaning of worship to every behavior and activity, through steps and 

thoughts which are of course natural, to be able to become a complete 

human being. Islamic education is a very important part of education 

related to aspects of attitudes and values, namely morals and religion. 

As happened at SMP N 18 Bandar Lampung, there are still students 

who lack spiritual intelligence, for example, because learning at SMP 

18 Bandar Lampung is done online, there are still students who are 

late in submitting assignments, and there are still those who are 

dishonest in their assignments. doing assignments, and there is still a 

culture of bullying among their friends. 

Based on this, the purpose of this research is to find out and 

understand  the application of online Islamic education learning 

methods on the spiritual intelligence of students (Study at SMP N 18 

Bandar Lampung). In writing this thesis using descriptive research 

using qualitative research methods. The technique used in this 

research is triangulation (a combination of observations, interviews 

and documentation), the data to be obtained tends to be qualitative 

data. 

The results of this study indicate that the application of online 

Islamic education learning methods in growing the spiritual 

intelligence of students at SMP N 18 Bandar Lampung has been 
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effective. Some of the evidence that students' spiritual intelligence can 

be seen from the attitude of caring, humility, spontaneity and praying 

5 times a day is said to be quite good. 

Keywords: Learning Methods, Online Learning, Spiritual Intelligence. 
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MOTTO 

 

                      

                           

        

 
Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah 

dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara 

yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk”. (Q.S An-Nahl : 125)
1
 

  

                                                           
1 Departemen Agama RI, Syamil Al-Qur’an, (Bandung : SYGMA, 2009). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian 

judul proposal skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan 

mengenai istilah judul yang terdapat  dalam proposal skripsi ini. 

Skripsi ini berjudul “Penerapan Metode Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Terhadap Kecerdasan Spritual Siswa (Studi di SMP 

N 18 Bandar Lampung)”. Adapun penjelasan judul skripsi ini yaitu 

sebagai berikut : 

1. Penerapan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

penerapan memiliki arti proses, cara atau perbuatan 

menerapkan. 

2. Metode 

Metode adalah cara yang dilakukan oleh seorang guru 

untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai 

tujuan pembelajaran. Metode merupakan cara mengajar yang 

telah disusun berdasarkan prinsip dan system tertentu.
1
 

Beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Metode Teladan 

Metode keteladanan adalah suatu cara atau jalan yang 

dilakukan dalam proses pendidikan Islam dengan cara 

pendidik atau guru memberikan contoh-contoh yang baik 

kepada siswa, agar dapat dicontoh dan ditiru serta dapat 

dilaksanakan sehingga dapat tercapai tujuan pendidikan dan 

pembelajaran yang telah ditentukan. 

2. Metode Nasihat (Mau‟izah) 

Menurut Rasyid Ridha yang dikutip dengan An-Nahlawi 

bahwasanya kata mau‟izah memiliki arti nasihat dan 

peringatan yang didorong kebaikan sehingga dapat membuat 

hati seorang menjadi lembut 

                                                           
1 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2019).  

90. 



 

 

 
 

2 

3. Metode Hukuman 

Metode hukuman adalah tindakan yang akan diberikan 

kepada peserta didik sebagai sanksi pelanggaran atas 

perbuatan yang telah dilakukannya. 

4. Metode Perbandingan 

Metode perbandingan adalah cara yang dilakukan dengan 

membandingkan dua masalah yang baik dan buruk sehingga 

dapat diambil hikmahnya untuk kehidupan yang lebih baik. 

3. Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan proses atau cara perbuatan yang 

menjadikan makhluk hidup untuk belajar. 

4. Daring 

Pembelajaran daring merupakan kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan dengan cara memanfaatkan perangkat-

perangkat digital dan internet untuk menjadikan pembelajaran 

lebih menarik, kreatif dan mandiri. Pembelajaran daring 

meliputi penyampaian materi dan informasi, pemberian tugas 

dan interaksi aktif antara guru dan siswa selama proses 

pembelajaran daring berlangsung.
2
 

5. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam yaitu suatu usaha yang 

didalamnya dapat berupa pengajaran atau bimbingan terhadap 

anak supaya ketika anak tersebut telah selesai pendidikannya 

mampu memahami, menghayati dan mengamalkan agama 

Islam, dan dapat dijadikannya sebagai pedoman hidup baik 

untuk dirinya pribadi atau orang disekitarnya. Pendidikan 

Agama Islam adalah salah satu mata pelajaran yang dapat 

diberikan kepada peserta didik dimulai dari sekolah dasar 

hingga sampai perguruan tinggi.
3
 

 

 

                                                           
2 Marilin Kristina, Ruly Nadian Sari, and Erliza Septia Nagara, “Model 

Pelaksanaan Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Provinsi 

Lampung,” Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan 4, no. 2 (2020): 200, 

https://doi.org/10.24252/idaarah.v4i2.16945. 
3
 Syukri, Metode Khusus Pendidikan Dan Pembelajaran Agama Islam 

(Jakarta: Kencana, 2019).  2. 
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6. Kecerdasan Spiritual 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

kecerdasan spiritual memiliki arti kecerdasan yang berhubungan 

dengan hati dan kepedulian sesama manusia yang lainnya dan 

alam sekitar berdasarkan Title akan adanya keyakinan Tuhan 

Yang Maha Esa. 

7. Peserta Didik 

Peserta didik merupakan anggota masyarakat yang 

sedang menempuh proses pembelajaran pada jalur pendidikan 

baik pada pendidikan formal maupun non formal pada jenjang 

dan jenis pendidikan tertentu untuk dapat mengembangkan 

potensi dirinya. 
8. SMP N 18 Bandar Lampung 

SMP N 18 Bandar Lampung adalah salah satu Sekolah 

Menengah Pertama Negri yang berada di Kota Bandar 

Lampung. Sekolah ini sudah terakreditasi A dan sekolah ini 

lebih tepatnya berada di Jl. Rasuna Said No. 29 Sumur Batu, 

Bandar Lampung, Lampung. 

 

B. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu aspek yang dinilai sangat 

penting untuk dapat menjadikan generasi yang siap dalam 

memegang generasi selanjutnya dalam membangun kehidupan 

selanjutnya. Dengan demikian, pendidikan memiliki peran yang 

sangat penting yaitu untuk mensosialisasikan kompetensi baru 

untuk dapat mengatasi tuntutan masyarakat selanjutnya.  

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional pada bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 

ayat 1 disebutkan bahwa : 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan Negara. 
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Didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menjelaskan 

bahwasanya dalam dunia pendidikan agama sangat penting untuk 

menopang pendidikan selain berfungsi untuk menambah wawasan 

yang luas, maka disisilain fungsinya juga untuk meningkatkan 

kecerdasan spiritual. Pendidikan Agama Islam juga memilki peran 

yang sangat penting, yaitu untuk memperbaiki karakter siswa agar 

dapat menjadi generasi yang cerdas dan berakhlak mulia yang 

dibutuhkan oleh masyarakat bangsa dan Negara. 

Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha yang dilakukan 

dengan sadar dan mempunyai tujuan yang jelas dan sistematis 

dalam perubahan tingkah laku yang searah dengan ajaran Agama 

Islam. Menurut Zakiah Darajat pendidikan Agama Islam adalah 

suatu usaha yang berupa bimbingan atau arahan kepada peserta 

didik, yang kelak ketika peserta didik selesai dari sekolahnya, ia 

dapat memahami dan mengamalkan ajaran Agama Islam. 

Semua sekolah di Indonesia tentunya memiliki mata 

pelajaran pendidikan Agama Islam, mata pelajaran pendidikan 

Agama Islam menjadi mata pelajaran yang wajib di semua jenjang 

sekolah. Mata pelajaran pendidikan Agama Islam ini ditujukkan 

untuk dapat menjadikan siswa yang tentunya memiliki akhlak 

mulia dan untuk mengajarkan ajaran agama dalam kehidupan 

sehari-harinya. Indonesia mewajibkan Pendidikan Agama Islam 

(PAI) sebagai salah satu bagian yang penting dalam mewujudkan 

peserta didik yang memiliki kompetensi dalam aspek kognitif dan 

psikomotorik ( IQ dan EQ). Disamping itu juga, Pendidikan 

Agama Islam memiliki fungsi untuk dapat membentuk kepribadian 

siswa supaya menjadi manusia yang berbudi luhur dan mempunyai 

akhlak yang mulia (SQ).
4
 

Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) mengambil keputusan untuk merubah kurikulum 

pendidikan, yang awalnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) kini berubah menjadi Kurikulum 13. Kurikulum ini 

digunakan sejak tahun 2014.  Dalam Kurikulum 13 ini terjadi 

                                                           
4 Alkausar Saragih and Marija Dalimunthe, “Strategi Gaya Pembelajaran 

Pendidikan 1, Agama Islam‟, Amaliyah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, 

no. 1 (2017): 21-21. 
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perubahan yang sangat fundamental, khususnya di mata pelajaran 

pendidikan Agama Islam yang diterapkan disekolah. Isi dari mata 

pelajaran pendidikan Agama Islam tidak hanya mengajarkan 

agama saja, tetapi juga mengajarkan aspek afektif yang mencakup 

nilai-nilai karater, disiplin, dapat menghargai, demokrasi, toleransi, 

dan juga pengembangan kognitif.
5
 

Pembelajaran pendidikan Agama Islam merupakan salah 

satu mata pelajaran yang mengandung ajaran-ajaran Agama Islam 

dan mengandung susunan nilai kehidupan dan kehidupan Islami, 

perlu diupayakan dengan melalui perencanaan pembelajaran 

pendidikan agama yang baik dan benar sehingga dapat 

mempengaruhi pilihan, putusan,, dan pengembangan kehidupan 

peserta didik. 

Dengan demikian pendidikan Agama Islam merupakan 

usaha yang dilakukan dengan sadar untuk dapat mengarahkan 

pertumbuhan dan perkembangan anak dengan segala potensi yang 

telah dianugerahi oleh Allah swt kepadanya agar dapat 

menjalankan amanah dan tanggung jawab sebagai pemimpin 

dibumi dalam pengamalannya kepada Allah swt. Dan tentunya 

bertujuan untuk dapat mengelola kekayaan yang ada di bumi dan 

dilangit untuk kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia 

didunia dan akhirat. 

Pendidikan Agama Islam yang dapat diharapkan yaitu 

seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt, 

berakhlak mulia, beramal shaleh, dan mampu menguasa ilmu dunia 

dan akhirat serta dapat menguasai keterampilan dan keahlian agar 

dapat menopang amanah dan tanggung jawab yang dibebankan 

kepadanya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-qur‟an surah al-Mujadilah 

ayat 11 sebagai berikut : 

                                                           
5 Lisa‟diyah Ma‟rifataini, “Implementasi Metode Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) Di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA 11 Bandung),” 

Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan 16, no. 1 (2018): 

110–123. 
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Artinya : “hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 

kepadamu “Berlapang-lapanglah dalam majlis”. 

Maka lapangkanlah niscayaAllah akan memberi 

kelapangan untukmu apabila dikatakan : “Berdirilah 

kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat, dan Allah Maha Mengetahui apa 

yangkamu kerjakan. (Q.S al-Mujadilah [58] : 11). 

Dari terjemahan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa 

menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi umat Islam dan 

orang yang menuntut ilmu akan dihormati dan dihargai oleh Allah 

swt. 

Dengan demikian, mengingat pentingnya tujuan dari mata 

pelajaran Agama Islam, maka dalam proses belajar mengajar harus 

dirancang sedemikian rupa sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. 

Misalnya, dengan menciptakan metode pembelajaran yang efektif 

dan efesien dalam kegiatan belajar mengajar. Karena, metode 

sangat dibutuhkan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Banyak 

sekali metode dalam pembelajaran Agama Islam. Misalnya metode 

teladan, nasihat, hukuman dan perbandingan. Metode pembelajaran 

yang diciptakan oleh guru diharapkan dapat memberikan respon 

kecerdasan kepada siswanya, yaitu kecerdasan spiritual, jika dapat 

memberikan respon terhadap siswa maka siswa dapat 

mengamalkan proses pembelajarannya kedalam kehidupan sehari-
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harinya, sehingga siswa dapat membedakan mana sesuatu yang 

benar dan yang salah. 

Metode pembelajaran merupakan teknik penyajian yang 

dikuasai oleh seorang guru untuk menyajikan materi pelajaran 

kepada murid didalam kelas baik yang disampaikan secara individu 

ataupun kelompok agar materi pelajaran yang disampaikan oleh 

guru mudah untuk diserap, dipahami, dan diamalkan 

dikehidupannya dengan baik. Efektivitas metode pembelajaran 

dipengaruhi oleh faktor tujuan, faktor siswa, faktor situasi, dan 

faktor guru itu sendiri. Dengan demikian metode dalam rangkaian 

sistem pembelajaran mempunyai peranan yang sangat penting , 

karena keberhasilan pembelajaran sangat tergantung pada cara 

guru dalam menyampaikan metode pembelajaran. Sebagaimana 

telah dijelaskan dalam Q.S al-Qiyamah : 16-18 sebagai berikut : 

                  

                

Artinya : “16. Jangan engkau (Muhammad) gerakkan lidahmu 

(untuk membaca Al Quran) karena hendak cepat-

cepat (menguasai)nya.. 17. Sesungguhnya Kami 

yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan 

membacakannya. 18. Apabila Kami telah selesai 

membacakannya maka ikutilah bacaannya itu”. (Q.S 

al-Qiyamah [75]: 16-18). 

Masalahnya pendidikan Agama Islam di Indonesia belum 

dapat merealisasikan tujuan yang hendak dicapai, karena masih 

mementingkan IQ nya saja. Akibatnya banyak sekali peserta didik 

yang pandai akan tetapi buta hati. Dapat dilihat dizaman sekarang, 

banyak sekali orang-orang berkependidikan dengan gelar sarjana 

dan lainsebagainya, akan tetapi mereka masih tetap melakukan 

korupsi, dll. Hal tersebut disebabkan karena masih mementingkan 

kecerdasan emosionalnya dibandingkan kecerdasan spiritual. 

Apabila kecerdasan spiritual telah dimiliki oleh peserta didik maka 
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tentunya akan lebih mampu untuk memahami masalah yang 

muncul dalam proses kegiatan belajar mengajar.  Karena dengan 

kecerdasan ini peserta didik mampu untuk memotivasi dirinya 

sendiri dan membuat dirinya menjadi lebih dekat dengan Allah swt 

serta manusia lainnya. 

Kecersan spiritual adalah kecerdasan yang melibatkan batin 

individu dan jiwanya. Kecerdasan ini lebih dominan dengan 

bagaimana seseorang cerdas dalam menggunakan nilai-nilai 

kehidupannya kelebih kehidupan yang bermakna. Kecerdasan 

spiritual lebih mendominan untuk selalu mencari inovasi yang baru 

sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang 

telah dicapai saat ini, kecerdasan spiritual akan mendorong kita 

untuk lebih berfikir dari berbagai sisi, bukan hanya satu sisi saja. 

Oleh karena itu, kecerdasan spiritual merupakan ujung dari 

kecerdasan yang melandasi kecerdasan-kecerdasan 

lainnya.
6
Seseorang yang ceras spiritualnya maka akan 

menunjukkan rasa tanggungjawab dengan terus-menerus yang 

tertuju pada kebajikan, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. 

al-Mai‟dah [5] : 93 

              

                    

              

Artinya : "Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka 

makan (dahulu), apabila mereka bertakwa dan 

beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian 

mereka tetap bertakwa dan beriman, selanjutnya 

mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. 

                                                           
6 Yazidul Busthomi, Syamsul A‟dlom, and Rudy Catur Rohman, “Pendidikan 

Kecerdasan Spiritual Dalam Al- Qur ‟ an Surah Al - Luqman”,  Salamiya: Jurnal 

Studi Ilmu Keagamaan Islam 1, no. 2 (2020): 151-175.  
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Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat 

kebajikan." (Q.S. al-Mai‟dah [5] : 93). 

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa taqwa, iman, dan 

beramal shaleh yang merupakan indikasi dari kecerdasan spiritual. 

Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang berasal dari 

dalam hati manusia, menjadikan diri kita menjadi lebih kreatif kita 

dihadapkan dengan masalah pribadi, dan mencoba melihat makna 

yang terkandung didalamnya, serta dapat menyelesaikan 

masalahnya dengan baik agar dapat memperoleh ketenangan dan 

kedamaian hati. Kecerdasan spiritual dapat membuat individu 

sehingga individu tersebut dapat memaknai setiap kegiatannya 

sebagai ibadah, demi kepentingan umat manusia dan Tuhan yang 

sangat dicintainya. 

SMP N 18 Bandar Lampung merupakan sekolah jenjang 

menengah pertama yang saat ini proses pembelajaranya dilakukan 

secara daring. Keadaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMP N 18 Bandar Lampung untuk saat ini bisa dikatakan 

monoton. Karena, pada saat ini proses pebelajaran dilakukan secara 

daring, maka siswa lebih banyak menggunakan handphone untuk 

bermain game dan sosial media lainnya, handphone bukan 

digunakan untu mereka belajar. Untuk menyikapi hal tersebut, saya 

sebagai guru Pendidikan Agama Islam agar pembelajaran bisa 

dibilang efektif saya memberikan jadwal untuk proses belajar 

mereka. Pada saat sedang berjalannya proes belajar mengajar anak-

anak ada yang rajin mengikuti pembelajaran dan ada pula yang 

tidak mengikuti proses pembelajaran karena alasan tertentu.
7
 

Pembelajaran daring merupakan proses kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan dengan cara menggunakan 

perangkat-perangkat digital dan internet untuk dapat dijadikan 

suatu pembelajaran yang lebih menarik, kreatif serta mandiri. 

Pembelajaran dari ini merupakan suatu penyampaian materi atau 

informasi, dan pemberian tugas serta interaksi yang terjadi antara 

guru dan siswa secara aktif selama proses pembelajaran daring 

                                                           
7 Yusri Handayani, “Efektivitas Penerapan Metode Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Terhadap Kecrdasan Spiritual Siswa,” Wawancara, 6 September 2021. 
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berlangsung. Pada saat berlangsungnya pembelajaran online 

terdapat banyak sekali aplikasi online pilihan yang dapat 

mendorong proses pembelajaran online itu dan tentunya setiap 

aplikasi pembelajaran online tentunya memiliki sistem dan cara 

kerja yang sangat berbeda, diantara aplikasi yang dapat digunakan 

untuk pembelajaran online itu seperti Google Classroom, Google 

Meeting, Zoom, Whatsapp, Youtube, Edmodo dan lain-lain.
8
 

Salah satu visi dan misi yang ada di SMP N 18 Bandar 

Lampung yaitu melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar 

yang efektif dan efesien. Untuk dapat melaksanakan proses 

kegiatan belajar mengajar yang efektif maka tentunya dibutuhkan 

metode yang efektif pula dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar. Metode pembelajaran yang efektif adalah metode 

pembelajaran yang tepat atau sesuai yang digunakan dalam proses 

pembelajaran sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik, 

baik dari segi pengetahuan peserta didik ataupun dari segi 

perilaku.
9
 

Menurut Ibu Yusri selaku guru Pendidikan Agama Islam 

kelas VII di SMP N 18 Bandar Lampung, metode yang efektif itu 

bertatap muka walaupun dunia maya karena pembelajaran pada 

saat ini dilakukan secara daring. Dan agar pembelajaran dapat 

dikatakan efektif untuk mengumpulkan tugas yang telah saya 

berikan maka saya memberikan batas waktu dari pukul 20.00-

21.00, jika anak-anak tidak mengumpulkan dengan waktu yang 

telah ditentukan maka tugas tidak akan saya terima atau tidak saya 

anggap hadir, hal itu saya lakukan agar dapat melatih kedisiplinan 

dan tanggung jawab siswa.
10

 

Menariknya di SMP 18 Bandar Lampung ini melakukan 

suatu pembiasaan yang dapat meningkatkan kecerdasan spiritual 

                                                           
8 Marilin Kristina, Ruly Nadian Sari, and Erliza Septia Nagara, “Model 

Pelaksanaan Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Provinsi 

Lampung,” Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan 4, no. 2 (2020): 201-209. 
9 Suriani, “Penerapan Metode Pembelajaran Efektif Dalam Megoptimalkan 

Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik Di Smp Guppi Samata,” 

2016, 98. 
10 Handayani, “Efektivitas Penerapan Metode Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Terhadap Kecrdasan Spiritual Siswa ( Studi Di SMP N 18 Bandar 

Lampung).”, Wawancara, 6 September 2021. 
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siswanya, pembiasaan tersebut dilakukan sebelum memulai proses 

pembelajaran berlangsung. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu 

Yusri bahwa pembiasaan yang dilakukan sebelum proses belajar 

mengajar yaitu, berdoa, membaca Asmaul Husna, menyanyikan 

Indonesia Raya dan mengaji. Dan untuk memimpin dalam 

melaksanakan kegiatan tersebut dilakukan dengan bergantian 

antara satu siswa dengan siswa lainnya. Agar saya sebagai guru 

pendidikan Agama Islam dapat mengetahui siswa nya yang dapat 

membaca al-qur‟an dan yang belum bisa membaca al-qur‟an.
11

 

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan manusia yang 

digunakan untuk berhubungan dengan Tuhan. Potensi kecerdasan 

spiritual yang dimiliki oleh manusia tentunya sangat besar dan 

tidak dibatasi oleh faktor keturunan, lingkungan, atau materi 

lainnya. Jadi, manusia memiliki potensi dan kesempatan  yang 

sama untuk mengoptimalkan kecerdasan spiritual yang telah 

dimiliki dalam diri setiap manusia.
12

 

Untuk menumbuhkan kecerdasan spiritual melalui metode 

pembelajaran pendidikan Agama Islam dikelas yang dilakukan Ibu 

Yusri selaku guru pendidikan Agama Islam yaitu memberikan 

tugas kepada siswa saya meminta orang tua untuk mendampingi 

anaknya dalam mengerjakan tugas yang telah saya berikan, hal 

tersebut saya lakukan untuk melihat anak tersebut jujur atau tidak 

dalam mengerjakan tugasnya, dan dengan demikian dilihat dari 

kondisi siswa pada saat belajar dikelas kecerdasan spiritual siswa 

tidak menyusahkan, dan mereka pula saling mengingatkan antar 

teman yang lainnya, walaupun mereka berinteraksi dengan gurunya 

masih sungkan.
13

 

Adapun tolak ukur untuk meningkatkan kecerdasan spiritual 

peserta didik di SMP 18 Bandar Lampung yaitu dilihat dari metode 

teladan, nasihat, hukuman dan perbandingan yang memberikan 

respon terhadap spontanitas, kepedulian, dan kerendahan hati 

                                                           
11 Handayani., Wawancara, 6 September 2021. 
12 Anis Maulida Fitiyana, “Konsep Spiritual Quotient Dalam Pendidikan 

Islam,” ( Skripsi, IAIN Walisongo 2014). 44. 
13 Handayani, “Efektivitas Penerapan Metode Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Terhadap Kecrdasan Spiritual Siswa ( Studi Di SMP N 18 Bandar 

Lampung).” Wawancara, 6 September 2021. 
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mereka terhadap teman sebaya atau terhadap gurunya, dan dapat 

dilihat juga dari pelaksanaan shalat 5 waktu dan mengajinya. 

Berdasarkan hal-hal permasalahan yang telah diuraikan 

diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

dalam mengenai “Penerapan Metode Pembelajaran Pendidikan 

Agama Isalam Terhadap Kecerdasan Spiritual Siswa (Studi di SMP 

N 18 Bandar Lampung)”.  

 

C. Fokus dan Sub Fokus 

Untuk memfokuskan dalam sebuah pemebahasan yang ada 

didalam penelitian ini agar tidak keluar  dari pembahasan yang ada, 

maka peneliti memberikan pusat penelitian yang akan ditinjau 

dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi fokus pada penelitian 

ini yaitu, penerapan metode pembelajaran pendidikan Agama Islam 

daring dalam menumbuhkan kecerdasan spritual peserta didik 

(Studi di SMP N 18 Bandar Lampung). 

Dalam penelitian ini yang akan menjadi sub fokus penelitian 

yaitu, sebuah penerapan metode pembelajaran pendidikan Agama 

Islam dalam menumbuhkan kecerdasan spritual peserta didik dan 

adanya implementasi yang bermacam-macam dalam penerapan 

metode pembelajaran pendidikan Agama Islam yang akan 

dilakukan oleh guru dalam mengajar kepada peserta didik untuk 

meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik di SMP N 18 

Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu : 

1. Metode PAI apakah yang diterapkan di SMP N 18 Bandar 

Lampung? 

2. Apakah penerapan metode PAI di SMP N 18 Bandar Lampung 

selaras dengan kecerdasan spiritual peserta didik? 

3. Bagaimana penerapan metode pembelajaran pendidikan Agama 

Islam daring dalam menumbuhkan kecerdasan spritual peserta 

didik (Studi di SMP N 18 Bandar Lampung)? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikutip diatas, maka 

peneliti memiliki tujuan yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan memahami metode PAI yang diterapkan 

di SMP N 18 Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan metode PAI di 

SMP N 18 Bandar Lampung apakah selaras dengan kecerdasan 

spiritual peserta didik. 

3. Untuk mengetahui dan memahami penerapan metode 

pembelajaran pendidikan Agama Islam daring terhadap 

kecerdasan spritual peserta didik (Studi di SMP N 18 Bandar 

Lampung). 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak 

manfaat dan informasi, serta dapat dijadikan pedoman dalam 

menentukan dan memberikan pengembangan ilmu pengetahuan 

dalam memilih metode untuk mengajar pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam.  

 

G. Penelitian Yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lailawati dengan judul 

“Efektivitas Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Tehadap Prestasi Belajar Siswa Tunarungu di SMPLB YPPC 

Banda Aceh”. Penelitian ini menjelaskan tentang metode 

pembelajaran pedidikan Agama Islam yang sering dipakai oleh 

gurunya ketika mengajar di SMPLB YPPC Banda Aceh. 

Metode yang sering digunakan guru dalam mengajar yaitu 

metode ceramah, drill, tanya jawab, demonstrasi, metode 

pemberian tugas, dan metode keteladanan. Hasil dari penelitian 

ini yaitu metode pembelajaran pendidikan Agama Islam yang 

efektif bagi siswa Tunarungu SMPLB YPPC Banda Aceh yaitu 

metode-metode yang dapat membuat siswa tunarungunya dapat 

berperan aktif dalam pembelajaran pendidikan agama islam 

diantaranya yaitu metode drill, demonstrasi dan keteladanan. 

Karena dengan ketiga metode tersebut dapat mudah dipahami 
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oleh siswa tungarungu karena mereka dapat melihat contohnya 

selama proses belajar mengajar dan mereka dapat 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode 

pembelajaran yang sering digunakan guru seperti metode 

ceramah, Tanya jawab, pemberian tugas,  yang digunakan 

dalam proses pembelajaran tidak sepenuhya berhasil terhadap 

prestasi belajar siswa karena guru mengalami kesulitan dalam 

menjelaskan dengan menggunakan bahasa isyarat, akan tetapi 

metode lainnya seperti metode demonstrasi, drill, dan 

keteladanan dapat dikatakan berhasil dilihat dari prilaku peserta 

didik yang sangat berakhlakul karimah dan antusias mereka 

dalam mengikuti kegiatan belajar pendidikan Agama Islam.
14

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah Amsul dengan judul 

“Efektivitas Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islan 

Terhadap Mmotivasi Belajar Siswa di SMA Negeri 9 

Makassar”. Penelitian ini menjelaskan tentang metode yang 

biasa digunakan oleh guru dalam pembelajaran pendidikan 

Agama Islam yaitu metode ceramah, dalam metode ini biasanya 

guru lebih sering menceritakan kisah-kisah nabi. Metode Tanya 

jawab dalam menggunakan metode ini biasanya guru 

memberikan umpan balik terhadap siswa dengan memberikan 

pertanyaan atas materi yang telah disampaikan oleh gurunya 

atau memberikan pertanyaan sebelum memulai materi untuk 

mengulas materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh 

gurunya. Metode belajar kelompok dalam metode ini guru 

memberikan tugas analisis yang siswanya dibagi dalam 

beberapa kelompok tugasnya terdapat dalam LKS. Dan yang 

terakhir yaitu metode pembinaan BTQ metode ini digunakan 

dengan cara sebelum memulai kegiatan belajar mengajar siswa 

dan guru nya membaca Al-Qur”an terlebih dahulu. Efektivitas 

metode pembelajaran Agama Islam terhadap motivasi belajar 

siswa di SMA Negeri 9 Makkasar dalam kegiatan belajar 

mengajar harus adanya pengelolaan metode belajar yang kreatif 

                                                           
14 Laila Wati, “Efektivitas Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Tehadap Prestasi Belajar Siswa Tunarungu di SMPLB YPPC Banda Aceh” ( Skripsi, 

UIN  Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017). 
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terhadap jam pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

waktu siang dan pagi atau menjelang istirahat sangat diperlukan 

karena untuk dapat menarik perhatian siswa agar tetap fokus 

pada proses belajar berlangsung serta adanya kemampuan 

mengatur proses belajar mengajar yang baik maka akan 

menciptakan situasi yang memungkinkan siswa untuk dapat 

bergairah dalam belajar, siswa merupakan langkah awal 

keberhasilan pengajaran yang baik karena  adanya interaksi 

yang baik juga antara guru dan siswa dikelas yang dapat 

memberikan pengaruh positif terhadap individu yang berupa 

bentuk teori, perilaku, implementasi dalam kehidupan sehari-

harinya.
15

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Elsa Royani S yang 

berjudul “Efektivitas Pengajaran Metode Baca Tulis Al-Qur‟an 

Terhadap Kecerdasan Spiritual Anak Desa Binaan HMJ PAI 

Unismuh Makkasar di Desa Taeng Kec. Palangga Kab. Gowa”. 

Penelitian ini menjelaskan tentang metode baca tulis al-qur‟an 

merupakan bagian dari mata pelajaran pendidikan Agama Islam 

dengan begitu sangat berpengaruh untuk menanamkan 

pemahaman kepada anak-anak akan pentingnya mempelajari al-

qur‟an dan juga tentunya dapat memberikan motivasi dan 

bimbingan agar emosional anak-anak dapat bergairah saat 

mempelajari al-qur‟an. Dan untuk menumbuhkan kecerdasan 

spiritual anak dalam membaca al-qur‟an maka diperlukan 

strategi yang baik, dalam hal ini strategi yang digunakan yaitu 

harus memiliki kesabaran yang tinggi dan tentunya harus 

memahami karakter seorang anak. Dengan begitu, setelah 

menerapkan strategi maka tentunya dapat dilihat mana seorang 

anak yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Sehingga 

pola pikirnya dapat berubah perilakunya terutama dalam 

memperoleh kecerdasan spiritual.
16

 

                                                           
15 Nurjannah Amsul, “Efektivitas Metode Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islan Terhadap Mmotivasi Belajar Siswa Di SMA Negeri 9 Makassar” (Skripsi, 

Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019). 
16 Devi Elsa Royani S, “Efektivitas Pengajaran Metode Baca Tulis Al-Qur‟an 

Terhadap Kecerdasan Spiritual Anak Desa Binaan HMJ PAI Unismuh Makkasar Di 
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Riza Fatimah yang berjudul 

“Pengaruh Implementasi Metode Ceramah Pada Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Islam Terhadap 

Minat Belajar Siswa di SMK Ma‟arif  2 Sleman”. Dalam 

penelitian ini menjelaskan tentang  metode ceramah yang 

membawa pengaruh positif pada pelajaran pendidikan Agama 

Islam terhadap minat belajar siswa. Dengan begitu metode 

ceramah dapat dikatakan metode yang efektif jika digunakan 

ppada pembelajaran agama islam. Tentunya metode ceramah 

mmepunyai kelebihan tersendiri, diantaranya yaitu : 1) hemat 

dalam menggunakan waktu dan alat; 2) Mampu 

membangkitkan semangat dan antusias siswa; 3) Metode 

ceramah tidak memerlukan persiapan-persiapan yang sangat 

rumit; 4) Membantu siswa untuk melatih kemampuan 

mendengarnya; 5) Melatih kemmpuan siswa untuk mencari 

informasi dari berbagai sumber; 6) Mampu menyampaikan 

kemampuan yang belum diketahui oleh siswa.
17

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Anis Sela Sulistiana yang 

berjudul “ Efektivitas Pembelajaran PAI Berbasis Kearifan 

Lokal untuk Memotivasi perkembangan Kecerdasan Spiritual 

Siswa SD N Jarakan Sewon, Bantul, Yogyakarta”. Dalam 

penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan pembelajaran 

berbasis kearifan lokal untuk memotivasi perkembangan 

kecerdasan spiritual siswa dilakukan dengan 3 tahap yaitu : 

tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi 

pembelajaran. Dan untuk efektivitas pembelajaran PAI berbasis 

kearifan lokal untuk memotivasi perkembangan kecerdasan 

spiritual siswa dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari segi proses 

dan dari segi hasil. Efektivitas dari segi proses dapat dilihat dari 

segi pengorganisasian materi yang baik, adanya antusias siswa 

ketika pembelajaran serta adanya umpan balik antara siswa dan 

                                                                                                                             
Desa Taeng Kec. Palangga Kab. Gowa” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah 

Makkasar, 2019). 
17 Riza Fatimah, “Pengaruh Implementasi Metode Ceramah Pada 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Islam Terhadap Minat 

Belajar Siswa Di SMK Ma‟arif 2 Sleman” ( Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 

2018). 
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guru saat berlangsungnya proses pembelajaran. Sedangkan dari 

segi hasil, pembelajaran PAI berbasis kearifan lokal ini 

memang cukup efektif untuk menumbuhkan sikap kecerdasan 

spiritual siswa karena ada siswa yang termotivasi untuk 

melakukan hal-hal yang baik misalnya dengan melaksanakan 

shalat 5 waktu dan semua hal yang positif yang berhubugan 

dengan kecerdasan spiritual siswa.
18

 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Ahyat yang berjudul 

“Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam”. Dalam 

penelitian ini menjelaskan tentang macam-macam metode 

pembelajaran, diantaranya : 1) Ceramah merupakan metode 

tradisional karena metode yang sudah digunakan sejak zaman 

dahulu, metode ini merupakan alat komunikasi lisan antara guru 

dengan peserta didik dalam proses belajar mengajar; 2)  Metode 

diskusi merupakan metode yang disampaikan dengan penyajian 

materi dengan menggunakan pemacahan masalah; 3) Metode 

tanya jawab merupakan cara mengelola suatu pembelajaran 

dengan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat 

siswa lebih mengerti materi yang telah disampaikan; 4) Metode 

pemberian tugas merupakan metode yang dilakukan dengan 

cara memberikan materi dengan memberikan penugasan kepada 

siswa sehingga siswa dapat memahami materi; 5) Metode 

eksperimen merupakan suatu proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh siswa dengan melakukan aktivitas percobaan 

dengan mengalami dan membuktikkan sendiri suatu yang 

dipelajarinya; 6) Metode demonstrasi merupakan cara 

pengelolaan suatu pembelajaran dengan menunjukkan kepada 

siswa proses atau situasi yang sedang dipelajarinya; 7) Metode 

bimbingan merupakan cara yang dilakukan oleh guru dengan 

memberikan bimbingan kepada siswanya baik secara 

perorangan atau kelompok kecil; 8) Metode pemecahan 

masalah merupakan metode pembelajaran yang dilakukan 

dengan memberikan suatu permasalahan yang kemudian dicari 

                                                           
18 Anis Sela Sulistiana, “Efektivitas Pembelajaran PAI Berbasis Kearifan 

Lokal Untuk Memotivasi Perkembangan Kecerdasan Spiritual Siswa SD N Jarakan 

Sewon, Bantul, Yogyakarta” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020). 
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penyelesaiannya dari mengumpulkan data sampai mencari 

kesimpulannya.
19

 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Darmayanti, Rafiah 

Arcanita, dkk yang berjudul “ Implementasi Metode Hadiah dan 

Hukuman dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa”. 

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang metode hadiah dan 

hukuman dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dikelas. 

Pemberian hadiah dan hukuman ini dilakukan untuk membuat 

siswa terdorong untuk melakukan kegiatan belajar dikelas dan 

akan takut jika diberi hukuman ketika siswa tersebut tidak 

memperhatikan gurunya saat menjelaskan. Pemberian hukuman 

merupakan salah satu cara yang digunakan dalam mendidik 

anak , jika metode nasihat, arahan atau suri tauladan tidak bisa 

lagi digunakan maka metode hukuman merupakan jalan satu-

satunya untuk mendidik seorang anak, tetapi tidak dengan 

memukul anak, karena jika memakai kekerasan akan 

menimbulkan damapk negative bagi anak.
20

 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Alif Achadan yang berjudul “ 

Guru PAI dalam Mengembangkan Kecerdasan Spiritual di SMP 

Diponegoro Dampit Malang”. Penelitian ini menjelaskan 

tentang cara menumbuhkan kecerdasan spiritual siswa 

disekolah dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu : 

1) Istighosa bersama setiap paginya sebelum jam belajar 

mengajar dimulai pembiasaan tersebut dilakukan setiap hari, 

kecuali hari Senin membasa surah Yasin dan hari Jum‟at 

melakukan shalat dhuha; 2) selain itu juga melakukan kegiaatan 

ekstrakulikuler tambahan, seperti membaca al-qur‟an, praktek 

shalat, membaca shalawat, dll. Tenyata dengan melakukan hal-

hal pembiasaan yang baik akan membawa dampak positif pada 

siswa, dengan begitu siswa dapat menjadi pribadi yang baik dan 

                                                           
19 Nur Ahyat, “METODE PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM,” Edusiana : Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam 4, no. 1 (2017): 24–

31. 
20 Irma Darmayanti, Rafiah Arcanita, and Siswanto Siswanto, “Implementasi 

Metode Hadiah Dan Hukuman Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa,” 

Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam 2, no. 3 

(2020): 20–38, https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i3.110. 
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sopan serta mereka juga dapat mengamalkan kegiatannya 

dilingkungan masyarakat, keluarga, dll.
21

 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Atika Fitriani dan Eka Yanuarti 

yang berjudul “ Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Menumbuhkan Kecerdasan Spiritual Siswa”. Penelitian ini 

menjelaskan tentang cara menumbuhkan kecerdasan spiritual 

siswa yang dilakukan dengan berbagai cara, yaitu : 1) Menjadi 

teladan bagi siswa; 2) Membantu siswa merumuskan misi hidup 

mereka; 3) Baca al-qur‟an bersama siswa dan jelaskan 

maknanya dalam kehidupan sehari-hari; 4) Menceritakan pada 

siswa tentang kisah-kisah dari tokoh-tokoh spiritual; 5) 

Mengajak siswa berdiskusi dalam berbagai persoalan dengan 

persfektif ruhaniah; 6) Mengajak siswa kunjungan ke tempat 

orang sakit dan berta‟ziah; 7) Melibatkan siswa dalam kegiatan 

keagamaan; 8) Mengikutsertakan siswa dalam kegiatan-

kegiatan sosial;  9)Mengajak siswa menikmati keindahan alam. 

Atau bisa dilakukan dengan melakukan berulang-ulang 

dilingkungan sekolah nya, yaitu caranya sebagai berikut : 1) 

Shalawat dan berdoa bersama yang dilakukan sebelum dan 

sesudah belajar; 2) Mengucap salam kepada guru ketika 

memulai dan mengakhiri mata pelajaran; 3) Bersalaman ketika 

berpapasan dengan guru; 4) Shalat zhuhur berjamaah antara 

guru dan siswa di masjid; 5) Melakukan shalat dhuha dan 

kultum dihari jum‟at.
22

 

10.  Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahmat yang berjudul “ 

Efektivitas Metode Diskusi dan Ceramah dalam Meningkatkan 

Motivasi Beragama Pada Mata Pelajaran PAI Siswa Kelas IX di 

SMP 03 dan SMP 07 Kota Gorontalo”. Penelitian ini 

menjelaskan tentang mwtode ceramah dan diskusi merupakan 

metode yang sangat efektif diterapkan dalam mata pelajaran 

PAI dalam meningkatkan motivasi beragama siswa. Usaha yang 

                                                           
21 Alif Achadah, “Guru Pai Dalam Memgembangkan Kecerdasan Spiritual Di 

Smp Diponegoro Dampit Malang,” Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman 6, no. 1 

(2020): 57–69, https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v6i1.3816. 
22 Atika Fitriani dan Eka Yanuarti, “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam 

Dalam Menumbuhkan Kecerdasan Spiritual Siswa,” Belejea: Jurnal Pendidikan Islam 

3, no. 2 (2018): 174–200. 
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dapat dilakukan dalam berlangsungnya kegiatan belajar 

mengajar yaitu : 1) Memberikan pengetahuan tentang 

lingkungan anak; 2) Mengadakan karya wisata ke tempat-

tempat yang dapat mendukung untuk memperluas wawasan 

pengetahuan agama dan keimanan siswa; 3) Memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan sesuai dengan 

kemampuannya melalui bacaan dan observasi lainnya.
23

 

Dari beberapa penelitian diatas, penelitian yang akan peneliti 

lakukan tentunya berbeda. Adapun yang akan peneliti kaji adalah 

metode pembelajaran Agama Islam yaitu metode teladan, metode 

nasihat, metode hukuman dan metode perbandingan terhadap 

kecerdasan spiritual siswa yang mencakup kesadaran diri, 

spontanitas, kepedulian dan kerendahan hati. Kemudian adanya 

perbedaan pada lokasi penelitiaan, peneliti menggunakan lokasi 

SMP N 18 Bandar Lampung dan tentunya akan menimbulkan 

kesimpulan yang berbeda juga. 

 

H. Metode Penelitian 

Agar penelitian ini mendapatkan data-data yang tepat dan 

lengkap, maka dalam penelitiaan ini dapat memperhatikan hal-hal 

berikut, yaitu : 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan 

diatas, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa penelitian ini 

dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif deskriptif, 

pendekatan yang peneliti jadikan dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif yaitu suatu metode yang 

beracuan pada filsafat postpositivesme, yang dapat digunakan 

untuk meneliti suatu objek yang ilmiah. Adapun teknik yang 

dilakukan dalam penelitian ini secara triangulasi (gabungan dari 

                                                           
23 Abdul Rahmat, “Efektivitas Metode Diskusi Dan Ceramah Dalam 

Meningkatkan Motivasi Beragama Pada Mata Pelajaran PAI Siswa Kelas IX Di SMP 

03 Dan SMP 07 Kota Gorontalo,” Jurnal Dakwah 9, no. 1 (2010): 68–87. 
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obeservasi, wawancara dan dokementasi), data yang akan 

diperoleh cenderung data yang bersifat kualitatif.
24

 

Penelitian kualitatif yaitu penelitan yang hasilnya 

merupakan deskriptif, dimana data dari penelitian tersebut 

berupa kata-kata dari seseorang yang berupa lisan atau perilaku 

seseorang yang dapat di amati, sehingga penelitian ini harus 

dapat langsung turun ke lapangan agar dapat mengambil 

masalah dan hasil dari penelitiannya. 

Jadi yang dimaksud dengan jenis penelitian deskriptif ini 

yaitu penelitian yang mendesain data yang akan diperoleh oleh 

peneliti yang berkaitan dengan penerapan metode pembelajaran 

pendidikan Agama Islam terhadap kecerdasan spritual siswa 

(Studi di SMP N 18 Bandar Lampung). 

2. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang akan peneliti gunakan adalah 

studi lapangan, karena penelitian ini menggambarkan tentang 

suatu proses peristiwa, aktivitas, atau kelompok individu, untuk 

dapat mencari fenomena-fenomena yang sedang terjadi 

terhadap objek yang akan diteliti. Peneliti mengumpulkan 

informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai 

langkah pengumpulan data dalam waktu tertentu. 

Studi lapangan ini dapat menghasilkan pertanyaan pada 

suatu penelitian yang berupa pertanyaan bagaimana dan 

mengapa.  

3. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang akan menjadi partisipan yaitu 

guru dan siswa, dan tempat yang akan dijadikan sebagai 

penelitiannya yaitu SMP N 18 Bandar Lampung, mengenai 

efektivitas penerapan metode pembelajaran pendidikan Agama 

Islam terhadap kecerdasan spritual siswa (Studi di SMP N 18 

Bandar Lampung). 

4. Sumber Data 

Sumber data merupakan langkah pertama untuk 

memperoleh informasi dari sebuah penelitian. Dalam penelitian 

                                                           
24 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, 

R&D Dan Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2019), 25.  
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kualitatif sumber data yang paling utama adalah kata-kata dan 

tindakan, untuk selanjutnya hanya berupa tambahan seperti 

dokumen dan literature lainnya. Adapun sumber data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung oleh peneliti terhadap sumber yang akan diteliti 

tanpa adanya perantara apapun. Disini peneliti akan 

melakukan wawancara ataupun pandangan langsung di 

lapangan untuk mendapatkan data kepada informan yang 

mengetahui secara jelas mengenai masalah yang akan 

diteliti. 

Dalam penelitian ini, data primer yang akan diperoleh 

oleh peneliti adalah hasil wawancara dengan Guru 

Pendidikan Agama Islam di SMP N 18 Bandar Lampung 

dan beberapa siswa di SMP N 18 Bandar Lampung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh 

tidak langsung fari seseorang melainkan sumber data yang 

mampu menjadi validasi terhadap data penelitian dan dapat 

memberikan tambahan. Sumber data ini dapat diperoleh 

dengan studi kepustakaan yang berupa media buku dan 

internet yang berupa kata-kata dan tindakan dari informan, 

selain itu data ini juga didapatkan dengan foto-foto dan arsip 

penelitian. 

Adapun data sekunder yang akan menjadi penelitian 

dalam hal ini adalah data tentang latar belakang obyek suatu 

penelitian, keadaan sarana dan prasarana dari SMP N 18 

Bandar Lampung, keadaan guru dan siswa SMP N 18 

Bandar Lampung serta kegiatan yang ada di SMP N 18 

Bandar Lampung. Sumber data utama untuk dapat 

diwawancarai dalam penelitian ini yaitu guru pendidikan 

Agama Islam di SMP N 18 Bandar Lampung. Sedangkan 

sumber data yang dapat memperluas informasi untuk 

mencari beberapa informasi yang ada yaitu siswa SMP N 18 

Bandar Lampung. 
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5. Prosedur Pengumpulan Data 

Hal yang paling pertama dalam sebuah penelitian 

adalah prosedur dalam pengumpulan data. Adapun prosedur 

pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu : 

a. Wawancara 

Wawancara secara global mempunyai arti yaitu proses 

memperoleh keterangan dalam suatu penelitian yang 

dilakukan dengan Tanya jawab dengan face to face (wajah 

ke wajah) antara pewawancara atau informan atau orang 

yang akan diwawancarai. Yang dimaksud dengan informan 

yaitu orang yang ditaksir sudah dapat menguasai dan 

memahami data, informasi ataupun fakta dari sebuah objek 

penelitian. 

Metode ini digunakan untuk mencari data yang saling 

berkaitan dengan Efektivitas Penerapan Metode 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Terhadap 

Kecerdasan Spritual Siswa (Studi di SMP N 18 Bandar 

Lampung). Wawancara dalam penelitian ini ditujukkan 

kepada Guru Pendidikan Agama Islam dan beberapa siswa 

di SMP N 18 Bandar Lampung. 

b. Observasi 

Observasi adalah teknik pandangan dan pencatatan 

obyek yang akan diteliti dalam sebuah penelitian yang 

dilakukan secara sistematis tentang petunjuk yang konkret 

yang ada dalam sebuah penelitian. Observasi terdapat 2 

macam jenis yaitu observasi partisipan dan non partisipan. 

Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan secara 

langsung oleh seorang peneliti dengan turun langsung dalam 

kehidupan yang akan diobservasi. Sedangkan observasi non 

partisipan adalah pengamatan yang dilaksanakan oleh 

seorang peneliti tanpa turun langsung dalamkehidupan yang 

akan diobservasi sehingga dalam hal ini seorang peneliti 

hanya menjadi pengamat saja. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi 

tidak langsung atau non partisipan, yang dimaksud observasi 

tidak langsung disini yaitu peneliti lebih untuk mencatat dan 
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mengamati hal-hal pada kegiatan Penerapan Metode 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Terhadap 

Kecerdasan Spritual Siswa (Studi di SMP N 18 Bandar 

Lampung).   

Adapun yang akan diamati dalam penelitian ini adalah 

proses kegiatan belajar mengajar dalam mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP N 18 Bandar Lampung, 

dengan harapan bahwa peneliti menghasilkan sebuah 

gambaran tentang bagaimana proses belajar mengajar dalam 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan adakah 

keefektivan metode pembelajaran yang digunakan oleh 

gurunya dalam proses kegiatan belajar mengajar mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan metode yang 

digunakan untuk mencari data histori. Dokumen tersebut 

dapat berupa tulisan contohnya seperti catatan harian, 

sejarah dalam sebuah kehidupan, atau biografi dan lain 

sebagainya. 

Metode ini sangat diperlukan untuk dapat menambah 

data yang didapat dari hasil wawancara dan observasi. 

Metode ini digunakan dengan cara mencari data melalui 

guru Pendidikan Agama Islam, dan kegiatan para siswa di 

sekolah dan dokum yang tidak kalah penting seperti profil 

SMP N 18 Bandar Lampung serta sarana dan prasarana yang 

ada di SMP N 18 Bandar Lampung. 

6. Prosedur Analisis Data 

Analisis data merupakan sebuah proses melacak dan 

menyusun secara jelas data yang akan diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi serta dokumentasi. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, 

yaitu data yang didapat harus diuraikan dengan kata-kata yang 

jelas guna mempermudah untuk menggambarkan keadaan yang 

sedang terjadi sehingga mudah untuk dipahami. Menurut Miles 

dan Huberman jenis analisis data terbagi menjadi 3 bagian. 
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Adapun langkah-langkah kegiatan dalam proses analis data, 

yaitu : 

a. Data Reduction ( Reduksi Data) 

Reduksi data merupakan mencari, meringkas dan 

memusatkan pada hal-hal yang menjadi pokok utama dalam 

sebuah penelitian yang kemudian dicari yang lainnya. 

Dengan begitu data yang disaring akan menjadi lebih 

konkret dan dapat lebih mudah untuk dipahami oleh peneliti. 

Dan dalam pengumpulan data selanjutnya reduksi data ini 

sangat membantu untuk memberikan gambaran yang sangat 

konkret kepada peneliti. 

b. Data Display ( Penyajian Data) 

Langkah berikutnya adalah penyajian data, yang 

dimaksud dengan penyajian data yaitu data yang sudah 

tersusun secara teratur dan data nya sudah dalam bentuk 

yang jelas sehingga dalam pengumpulan data dalam 

penelitian ini menjadi sangat jelas. 

c. Conclusion Data ( Verifikasi Data) 

Verifikasi data merupakan langkah akhir dalam 

sebuah penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan 

verifikasi data yaitu membuat kesimpulan dari hal-hal yang 

diperoleh selama penelitian berlangsung dan diuji 

kebenarannya.
25

 

7. Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data maka dapat 

menggunakan cara triangulasi. Adapun yang dimaksud dengan 

triangulasi adalah cara yang dapat digunakan untuk memeriksa 

sebuah keabsahan data. Triangulasi dibagi menjadi 3 macam, 

yaitu : 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber merupakan pengecekan ulang 

sebuah data atau informasi dalam sebuah penelitian yang 

dapat diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. 

 

                                                           
25 Herman Budiyono, “Penelitian Kualitatif Proses Pembelajaran Menulis,” 

Jurnal Penelitian 3, no. 2 (2013): 12–13. 
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b. Triangulasi Metode 

Triangulasi metode dapat dilakukan dengan cara 

mencari dan melacak keabsahan data dengan menggunakan 

metode pengumpulan data yang lebih dari satu. Kemudian 

data yang telah didapat dikumpulkan dan dibandingkan serta 

dibuat ksimpulan sehingga dengan demikian data yang 

didapat menjadi data yang dipercaya. 

c. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu merupakan mencari data yang 

dilakukan dengan melalui cara wawancara, observasi, dan 

lainnya dalam waktu yang berbeda. 

Maka uji keabsahan data yang peneliti gunakan adalah 

triangulasi sumber, karena dalam penelitian ini peneliti 

mengumpulkan dan mendapatkan data dengan berbagai sumber 

yang berbeda.  

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang akan menjadi prosedur dalam 

proses penyusunan tugas akhir ini yaitu : 

Bab I Pendahuluan yang akan memuat uraian dari penegasan 

judul, latar belakang, fokus dan subfokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II Landasan Teori yang akan memuat uraian tentang 

kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang akan menjadi 

acuan dalam mendorong penelitian ini, diantaranya yaitu, teori 

metode pembelajaran Pendidikan Agma  Islam, teori metode 

pembelajaran dan teori Kecerdasan Spiritual. 

Bab III Deskripsi Objek yang akan memuat uraian tentang 

kondisi objektif SMP N 18 Bandar Lampung yang mengandung 

tentang profil SMP N 18 Bandar Lampung, sejarah singkat 

berdirinya MP N 18 Bandar Lampung, struktur organisasi SMP N 

18 Bandar Lampung dan keadaan peserta didik dan penyajian data 

lainnya yang ada di SMP N 18 Bandar Lampung. 
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Bab IV Analisis Penelitian yang akan memuat uraian 

penerapan metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi di 

SMP N 18 Bandar Lampung). Dalam bab ini merupakan kegiatan 

yang paling inti dalam penelitian  yang terdiri dari beberapa sub 

bab   di SMP N 18 Bandar Lampung. 

Bab V Penutup merupakan bagian akhir dari pembahasan, 

pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

merupakan penyajian secara ringkas dari hasil yang telah diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran berisi tentang prosedur 

yang akan diambil oleh pihak-pihak yang terdapat dalam sebuah 

penelitian yang bersangkutan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Menurut Ramayulis, kata metode berasal dari bahasa 

Yunani, yaitu metha dan hodos. Metha artinya melalui 

sedangkan hodos memiliki arti jalan atau cara. Jadi metode 

adalah cara atau jalan yang dilakukan untuk dilalui (dilewati). 

Sedangkan metode menurut istilah adalah yang dikemukakan 

oleh Ramayulis yaitu metode merupakan seperangkat cara atau 

jalan yang akan digunakan oleh pendidik dalam proses 

pembelajaranagar peserta didik dapat menumpuh tujuan 

pembelajaran tertentu yang telah dirumuskan di silabus 

pembelajaran.
1
 Sedangkan menurut pandangan Abu Ahmad, 

metode mengajar merupakan teknik penyajian yang telah 

dikuasai oleh seorang guru untuk mengajar suatu prmbrlajaran 

kepada siswa didalam kelas baik secara individu ataupun 

kelompok, agar pelajaran tersebut dapat dipahami oleh baik. 

Dengan adanya metode pembelajaran yang baik maka proses 

pembelajarannya makin efektif. 

Menurut Ramayulis, pengertian metode pembelajaran 

agama islam adalah metode khusus yang menyiapkan bahan 

ajar tertentu kepada siswanya. Ia mengambil contoh pada saat 

mengajar agama di MI/SD tentunya berbeda dengan saat kita 

mengajar di SMP/MTS. Sedangkan menurut  Zuhairini, Abdul 

Ghofar dan Slamet As. Yusuf mengatakan pengertian metode 

pembelajaran agama islam yaitu mendidik siswa untuk 

mendapatkan ilmu pengetahuan agama, sehingga dapat 

menumbuhkan kesadaran beragama dan utnuk memotivasi 

siswa untuk mengamalkan ajaran agamanya. Dengan demikian, 

metode pembelajaran agama islam adalah cara tertentu yang 

dilakukan oleh seorang pendidik untuk menyampaikan materi 

pembelajarannya demi mencapai tujuan yang tepat dan benar. 

                                                           
1 Syukri, Metode Khusus Pendidikan Dan Pembelajaran Agama Islam, 3. 
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2. Tujuan Mempelajari Metode Pembelajaran Agama Islam 

Menurut Zuhairini, Abdul Ghofar dan Slamet As. Yusuf 

mengemukakan bahwa tujuan mempelajari metode 

pembelajaran agama Islam yaitu untuk menyesuaikan dengan 

adanya perkembangan zaman bahwasanya dimana ilmu 

pengetahuan terus berkembang dan terus mengalami 

perubahankearah yang lebih baik lagi atau modern dan juga 

agar dapat menarik perhatian siswa. 

Sedangkan tujuan yang bersifat teoritis yaitu untuk 

mendalami berbagai teori dan konsep baru tentang 

perkembangan metode pembelajaran agama Islam yang 

disesuaikan dengan tuntutan zaman dimana dan kapanpun siswa 

hidup.
2
 

3. Ruang Lingkup Mempelajari Metode Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam 

Menurut Zakiah Darajat, dkk mengatakan bahwa ruang 

lingkup materi yang dibahas dalam mempelajari metode 

pembelajaran agama Islam yaitu masala keimanan, akhlak, 

ibadah, fiqh, ushul fiqih, tafsir dan ilmu tafsir, dan hadis serta 

ilmu hadis. 

4. Prinsip-Prinsip Pemilihan Metode Pembelajaran Agama 

Islam 

Untuk dapat lebih jelasnya, prinsip pemilihan metode 

pembelajaran agama Islam dapat dikemukakan oleh 5 hal, yaitu 

: 

a. Tujuan. Penerapan tujuan untuk pemilihan metode 

pembelajaran agama Islam lebih banyak dipengaruhi oleh 

materi yang akan disampaikan oleh guru agama Islam. 

b. Materi. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, 

materi menempatkan masalah yang utama, karena materi 

sangat menentukan tujuan penggunaan metode kepada 

peserta belajar. Dengan demikian, materi sangat 

mempengaruhi dalam pemilihan metode pembe;ajaran. 

                                                           
2 Ibid., h. 5. 
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c. Alat peraga yang tersedia. Dengan adanya alat peraga dapat 

mendukung proses pembelajaran dikelas menjadi efektif. 

Metode dipilih jika alat peraga untuk materi yang 

disampaikan tersedia disekolah. Alat peraga ini juga menjadi 

sangat penting, karena dengan alat peraga dapat 

mempengaruhi pemilihan metode yang akan diterapkan 

dalam sebuah materi. 

d. Kemampuan berfikir siswa. Untuk menentukan metode 

pembelajaran agama Islam factor kemampuan berfikir siswa 

menjadi pertimbangan, karena bisa saja jika tingkat 

kemampuan berfikir rata-rata siswa yang rendah dapat 

mempengaruhi metode pembelajaran yang telah disiapkan 

oleh gurunya. 

e. Kemampuan guru dalam menguasai metode. Seorang guru 

yang bijak tidak mungkin memilih dan menggunakan 

metode yang dirinya saja tidak paham. Pemilihan sebuah 

metode haruslah guru benar-benar memiliki pengetahuan 

yang sangat memadai. Dalam hal ini, seorang guru 

pendidikan agama Islam haruslah menguasai prosedur dalam 

memilih dan menggunakan metode pembelajaran. 

 

B. Macam-macam Metode Pembelajaran Agama Islam 

1. Metode Teladan 

a. Pengertian Metode Teladan 

Menurut Hasan Langgulung mendefiniskan metode 

ialah cara atau jalan yang harus ditempuh untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Sementara itu pengertian keteladanan 

menurut bahasa yaitu suatu hal perbuatan yang patut ditiru 

atau dicontoh. Dengan begitu, metode keteladanan adalah 

perbuatan untuk melakukakan sebuah peniruan. 

Menurut berbagai pakar pendidikan agama Islam, 

mengemukakan pengertian metode keteladanan adalah suatu 

cara atau jalan yang dilakukan dalam proses pendidikan 

Islam dengan cara pendidik atau guru memberikan contoh-

contoh yang baik kepada siswa, agar dapat dicontoh dan 
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ditiru serta dapat dilaksanakan sehingga dapat tercapai 

tujuan pendidikan dan pembelajaran yang telah ditentukan.
3
 

b. Dasar Metode Keteladanan dalam Al-Qur’an 

Al-Qur‟an merupakan sumber utama dari segala 

aktivitas yang akan dilakukan oleh manusia, terutama 

pendidik. Ada dua Nabi yang disebutkan dalam Al-Qur‟an 

sebagai keteladanan untuk umat manusia. Kedua nabi 

tersebut adalah nabi Ibrahim a.s dan nabi Muhammad saw. 

Banyak pelajaran yang dapat dicontoh atau ditiru dari kedua 

nabi tersebut, baik untuk seorang pendidik atau peserta 

didik. Pertama Nabi Ibrahim a.s dalam surah al-

Mmumtahanah ayat 4, Allah berfirman : 

                    

Artinya : “ Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik 

bagimu pada Ibrahim dan orang-orang bersama 

dia. ( Q.S. al-Mumtahanah [60] : 4) 

 

Kemudian pada ayat 6 ditegaskan kembali oleh Allah 

swt bahwasanya perlunya keteladanan kepada Nabi Ibrahim 

a.s dan orang-orang yang bersamanya. Dalam surah al-

Mumtamah Allah berfirman : 

                   

                        

Artinya : “ Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan 

uamatnya) ada teladan yang baik bagimu; 

(yaitu) bagi orang-orang yang mengharap 

(pahala) Allah dan (keselamatan pada) hari 

kemudian dan barang siapa yang berpaling, 

maka sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha 

Kaya lagi Maha Terpuji. ( Q.S. al-Mumtahanah 

[60] : 6) 

                                                           
3 Ibid., h. 35. 
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Jika diperhatikan makna dua ayat tersebut maka suri 

teladan Nabi Iibrahim as memiliki sesuatu yang sangat baik 

untuk dicontoh oleh kita umat manusia.nabi Ibrahim layak 

kita tiru karena tata cara bersikap, bertutur kata yang sopan 

dengan pilakunya bersama orang lain. Nabi Ibrahim 

merupakan nabi yang tegar,tegas dan kuat pendirian  bahkan 

tidak goyah terhadap acaman dan lain sebagainya. Bahkan 

Nabi Ibrahim juga dites oleh Allah swt mengenai 

penyembelihan anak kesayangannya yang bernama Ismail. 

Dan kisah lain yang dapat dicontoh oleh Nabi Ibrahim ini, 

yaitu bagaimana ia menjelaskan kepada ayahnya 

bahwasanya tidak masuk logika manusia menyembah patung 

atau berhala yang tidak bisa berbicara bahkan patung itu 

mereka sendiri yang membuatnya. Dan juga cerita tentang 

ancaman Raja Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim 

sebagai balasan atas kehancuran berhala-berhalanya. 

Ancaman tersebut ternyata mendapat bantuan dari Allah swt 

yaitu apinya berubah menjadi es, dan Nabi berada di tengah 

kobaran api, ternyata nabi Ibrahim tidak terbakar sama sekali 

dan masih tetap hidup. Itulah mukjizat Allah yang diberikan 

kepada Nabi Ibrahim a.s. 

Selanjutnya yaitu Nabi Muhammad saw. Dalam kitab-

kitab hadis telah dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad 

saw banyak perilaku dan tutur kata yang dapat dijadikan 

pedoman dan petunjuk hidup manusia sebagai suri teladan 

yang baik.
4
 Banyak sekali sifat yang dapat kita contoh dari 

perilaku hidup rasulullah saw, diantanya yaitu 

kesanggupannya untuk hidup serba kekurangan ditengah-

tengah fasilitas yang telah Allah berikan kepada nabi 

Muhammad saw dan keikhlaksan Nabi Muhammad saw 

memberikan makan orang buta serta menyuapinya dengan 

lembut. Dua hal ini sangat sulit dilakukan di zaman 

sekarang. Dalam Al-Qur‟an te;ah dijelaskan bahwasanya 

memang benar nabi Muhammad saw dapat menjadi teladan 

                                                           
4 Ibid., h. 38. 
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bagi umat manisa hal ini berkaitan dengan firman Allah 

sebagai berikut : 

                 

                    
Artinya : “ Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu 

suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang 

yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kebahagiaan) pada hari akhir, serta banyak 

mengingat Allah. ( Q.S. al-Ahzaab [33] : 21) 

 

Memperhatikan makna ayat diatas, bahwasanya 

ditunjukkan dalam diri Rasulullah saw terdapat perilaku dan 

tutur kata yang baik untuk dapat kita jadikan contoh sebagai 

uamat muslim yang senantiasa selalu mengaharap ridho 

Allah swt dan selalu mengharap kebahagiaan didunia dan 

akhirat serta orang yang banyak dzikir terhadap allah swt. 

c. Tinjauan Psikologis Masalah Metode Keteladanan 

Menurut psikologis manusia memang membutuhkan 

teladan atau peniruan yang lahir dari ghorizah (naluri) yang 

bersemayam didalam jiwa atau disebut juga dengan taqlid. 

Yang dimaksud dengan peniruan disini adalah hasrat yang 

mendorong anak untuk menirukan perilaku orang dewasa.  

Pada dasarnya peniruan ini mempunya tiga unsur, 

yaitu keinginan atau doronagn untuk meniru atau 

memberikan keteladanan bagi anaknya sendiri, anak 

didiknya dan bagi orang yang dipimpinnya. Bagaimana 

jadinya jika orang tua, pendidik dan pemimpin tidak dapat 

memberikan contoh yang baik kepada anaknya, anak 

didiknya, dan umatnya. Dalam hal ini Allah swt berfirman : 
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Artinya ; “ Dan mereka berkata : ya Tuhan kami, 

sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-

pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu 

mereka menyesatkan kami dari jalan (yang 

benar). Ya  Tuhan kami, timpakanlah kepada 

mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka 

dengan kutukan yang besar. ( Q.S. al-Ahzaab 

[33] : 67-68) 

d. Aplikasi Metode Keteladanan dalam Pendidikan Islam 

Aplikasi metode keteladanan dalam pendidikan Islam 

dapat ditempuh dengan dua cara, pertama yaitu secara 

langsung maksudnya secara langsung yaitu pendidik harus 

benar-benar menjadikan dirinya sebagai contoh yang baik 

kepada peserta didiknya. Kedua, yaitu secara tidak langsung, 

dalamcara ini dilakukan dengan menceritakan kisah atau 

riwayat nabi-nabi terdahulu, para pahlawan dan lain 

sebagainya. Dengan mengambil kisah atau cerita yang 

begitu maka diharapkan peserta didik aka menjadikan tokoh-

tokoh yang telah diceritakan sebagai suri teladan yang baik. 

Menurut beberapa pendapat bahwa keteladana itu 

lebih banyak kedalam sebuah perilaku daripada ucapan. 

Dalam dunia pendidikan bahwasanya memberikan 

keteladanan itu salah satu bentuk pendidikan yang 

terpenting, apalagi dimasa kanak-kanak. Karena anak-anak 

lebih dapat mengambil contoh apa yang kita lakukan bukan 

apa yang kita bicarakan. Menurut Nurcholis Madjid : „peran 

orang tua adalah peran perbuatan, perilaku, dan teladan-

teladan yang berhubungan dengan anaknya yang 

disemangati oleh nilai-nilai keagamaan”, dapat ditarik 

kesimpulannya bahwasanya pendidikan agama menuntut 

untuk dapat melakukan tindakan percontohan, karena 
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dengan percontohan dapat lebih banyak diteladani 

dibandingkan dengan pengajaran verbal. 
5
 

e. Kelebihan dan Kekurangan Metode Keteladanan 

Adapun beberapa kelebihan metode keteladanan, yaitu : 

1. Dapat menimbulkan kesadaran yang sangat tinggi bagi 

pendidik. 

2. Pendidik dapat merasa bertanggung jawab atas perilaku 

atau ucapan yang baik sehingga dapat dicontoh oleh 

siswanya. 

3. Para pendidik lebih berusaha untuk mengintropeksi diri 

jika dalam perilaku atau ucapannya dapat menyinggung 

orang lain. 

4. Metode keteladanan ini dapat memberi pengaruh yang 

kuat dan baik bagi peserta didik terutama dengan adanya 

perilaku yang baik yang dilakukan secara terus menerus 

maka dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh 

siswa. 

Adapun kekurangan dari metode keteladanan, yaitu : 

1. Pendidik merasa berat jika bertemu dengan siswanya jika 

dalam perbuatan atau ucapannya ada yang tidak baik atau 

tidak sopan. 

2. Pendidik tidak dapat dijadikan teladan yang baik oelh 

siswanya padahal teladan sudah melekat dalam dirinya 

sebagai pendidik yang baik. 

3. Apabila ada perilaku dan ucapan yang tidak baik dari 

pendidik maka secara langsung akan ditiru oleh 

siswanya. 

2. Metode Nasihat (Mau’izah) 

a. Pengertian Metode Nasihat (Mau’izah) 

Pengertian nasihat menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) adalah ajaran atau peringatan yang baik. 

Sedangkan menurut pendapat ulama atau ahli pendidikan 

Islam, kata nasihat banyak menggunakan kata mau‟izah. 

Kata mau‟izah berasal dari bahasa Arab yaitu wa‟aza – 

                                                           
5Ibid., h. 47. 



 

 

 
 

37 

ya‟izu – wa‟zan – wa‟izatan – bermakna nasihat.dalam 

kamus al-Muhit diambil oleh Abdurrahman an-Nahlawi kata 

„wa‟azhahu- ya‟izhu – wa‟zhan – wa‟izha – wama‟izhah, 

yang memiliki arti mengingatkannya akan sesuatu yang 

dapat meluluhkan hatinya dan segala sesuatau itu dapat 

berupa pahala atau dosa, sehingga ia menjadi ingat. 

Sedangkan menurut Rasyid Ridha yang dikutip 

dengan An-Nahlawi bahwasanya kata mau‟izah memiliki 

arti nasihat dan peringatan yang didorong kebaikan sehingga 

dapat membuat hati seorang menjadi lembut.
6
 

b. Dasar Metode Nasihat (Mau’izah) dalam Al-Qur’an 

Ada dua ayat didalam Al-Qur‟an yang menjelaskan 

tentang nasihat, yaitu Q.S. al-A‟raf ayat 68 Allah berfirman : 

               

    

 

Artinya : “Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku 

kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat 

yang terpercaya bagimu (Q.S. al-„A‟raf [8] : 68) 

Dan yang berikutnya dalam Q.S. Hud ayat 34 Allah 

berfirman : 

                

                  

Artinya :“ Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika 

aku hendak memberi nasihat kepada kamu, 

sekiranya Allah hendak menyesatkan kam, Dia 

adalah Tuhanmu, dan kepada-Nya kamu 

dikembalikan. (Q.S. Hud [11] : 34) 

                                                           
6 Ibid., h. 49. 
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Jika dicermati maka dua ayat tersebut mempunyai 

latar belakang yang dapat kita ambil pelajarannya. Yang 

pertama yaitu dalam surah al-A‟raf ayat 68 menjelaskan 

bahwa bagaimana Nabi Hud memberikan kepercayan  

kepada umatnya bahwasanya nasihat yang paling baik 

adalah nasihat yang dapat dipercaya. Maka dengan 

demikian, guru agama Islam hendaknya jika ingin 

menyampaikan nasihat kepada siswanya maka haruslah 

berisi nasihat yang baik dan benar tidak ada unsur 

kebohongan. 

Yang kedua, yaitu surah Hud ayat 34Allah telah 

menjelaskan kepada manusia bagaimana nabi Nuh telah 

mengingatkan kepada umatnya bahwasanya nasihat akan 

menjadi sia-sia jika Allah telah memberikan mereka jalan 

buntu yang dapat membuat mereka sesat. Maksudnya yaitu 

nabi Nuh memberikan nasihat yang baik yang telah sesuai 

dengan perintah Allah swt akan tetapi kaumnya nabi Nuh 

tidak mengikuti apa yang telah dikatakan oleh Nabi Nuh. 

Dengan demikian, nasihat memiliki manfaat lain yaitu, 

diantaranya Allah akan memberikan hidayah kepada orang 

yang memberikan nasihat dan orang yang menerima nasihat. 

Sebab Nabi Nuh berkata tidak ada guna jika manusia 

memberi nasihat kepada orang lain, kalau orang yang 

dinasehati tidak mendapatkan petunjuk dari Allah swt. 

Ada enam macam cara yang telah dianjurkan oleh 

Allah swt untuk memberikan nasihat kepada orang lain, 

yaitu : 

1. Menggunakan perkataan yang lembut, sebagaimana 

firman Allah swt dalam surah al-A‟raf ayat 55 yaitu :  

              

     

Artinya : “ Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah 

diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya 
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Allah tidak menyukai orang-orang yang 

melampaui batas. ( Q.S. al-A‟raf [7] : 55) 

2. Menggunakan perkataan yang tegas, sebagaimana firman 

Allah swt dalam surah an-Nahl ayat 125 yaitu : 

                  

                   

                  

Artinya : “ Serulah (manusia) kepada Tuhan-mu dengan 

hikmah dan jalan yang baik dan bantahlah 

mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui 

tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang 

yang mendapat petunjuk. (Q.S. an-Nahl [16] : 

125) 

3. Panggilah nama orang yang dengan nama yang baik-baik, 

sebagaimana firman Allah swt berfirman dalam surah al-

A‟raf ayat 180, yaitu : 

                  

               

Artinya : “ Hanya milik Allah asmaul husna, maka 

bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut 

asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-

orang yang menyimpangdari kebenaran dalam 

(menyebut) nama-namaNya, nanti mereka 

akan mendapat balasan terhadap apa yang 

telah mereka kerjakan. ( Q.S. al-A‟raaf [7] : 

180) 
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4. Perkataan yang lembut, mengandung kata-kata yang 

memiliki kesantunan dalam menyampaikan maksud dan 

tujuan kepada orang lain dengan begitu dapat 

memberikan kesan yang baik bagi orang yang 

mendengarkannya. Sebagaimana firman Allah swt dalam 

surah Taha ayat 44 :  

                   

Artinya : “ Maka berbicalah kamu berdua kepadanya 

dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-

mudahan ia ingat atau takut. ( Q.S. Taha [20] : 

44) 

5. Perkataan yang menggugah jiwa. Dalam surah al-

Baqarah ayat 232, Rasyid Ridha menjelaskan kata 

mau‟izah dalah nasihat dengan cara menyentuh kalbu. 

Allah swt berfirman sebagai berikut : 

                          

                        

                     

                        

Artinya : “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis 

masa iddahnya, maka janganlah kamu (para 

wali) menghalangi mereka kawin lagidengan 

bakal suaminya, apabila telah terdapat 

kerelaan diantara mereka dengan cara yang 

ma‟ruf. Itulah yang dinasehatkan orang-orang 

beriman diantara kamu kepada Allah dan hari 

kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih 

suci, Allah mengetahui, sedang kamu tidak 

mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah [2] : 232) 
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6. Perkataan yang berat (pahit)
7
, sebagaimana firman Allah 

swt dalam surah al-Muzzammil ayat 5 yaitu : 

           

Artinya : “Sesungguhnya Kami akan menurunkan 

kepadamu perkataan yang berat.” (Q.S. al-

Muzzammil [73] : 5) 

Jika seseorang ingin memberikan nasihat kepada 

manusia, bukan hanya manusia yang merasa berat jika ada 

perkataan yang pahit didengar orang, sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui segala isi hati manusia ketika mendengar 

ada perkataan yang dapat membuat manusia berat untuk 

menjalankan perintah-Nya.  Dengan begitu, didalam dunia 

pendidikan dalam menyampaikan nasihat jika terdapat kata-

kata yang berat maka harus disampaikan demi kebaikan 

nasihat tersebut. 

c. Aplikasi Metode Nasihat dalam Proses Pendidikan 

Dalam kehidupan sehari-hari didunia pendidikan ada 

saja siswa yang membuat masalah baik secara mental atau 

prilakunya didalam sekolah tersebut. Karena itu, nasihat 

untuk siswa dan siswi yang bermasalah disekolah tentunya 

sangat dibutuhkan, diantaranya :  

1. Siswa melakukan pelanggaran berat. Contohnya jika 

terdapat siswa yang kecanduan narkoba maka cara yang 

dilakukan oleh guru harus memberikan peringatan yang 

keras terhadap siswa tersebut, dan tentunya pihak sekolah 

memberikan nasihat kepada anak yang bersangkutan dan 

termasuk memanggil orang tua nya, karena dengan begitu 

tentunya anak akan sadar jika mendapat nasihat dari 

orang tuanya dibandigkan orang lain. 

2. Pelanggaran sedang. Kategori yang masuk dalamn 

pelanggaran sedang ini yaitu terlambat masuk sekolah 

dan bolos mata pelajaran berulang kali. Jika siswa sering 

                                                           
7Ibid., h. 54. 
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melakukan pelanggaran ini, maka harus ditegur seacara 

lisan dan bertahap. Ada sekolah yang membuat peraturan 

dengan memberikan hukumannya berupa membersihkan 

WC, tetapi alangkah baiknya hukumannya digunakan 

dengan memberikan hafalan, karena lebih banyak 

manfaat dari hukuman berupa hafalan surah Al-Qur‟an, 

selain mereka hafal maka mereka juga mendapat pahala. 

3. Pelanggaran ringan. Kategori yang masuk dalam 

pelanggaran ini misalnya secara 3 hari berturut-turut 

siswa tidak masuk sekolah dikarenakan mereka 

kesiangan. Dalam hal ini guru memberikan nasihat atau 

arahan agar mereka dapat bangun lebih pagi lagi agar 

tepat waktu dalam masuk sekolah. 

d. Kelebihan dan Kekurangan Metode Nasihat (Mau’izah) 

Beberapa kelebihan yang ada dalam metode nasihat 

(mau‟izah), yaitu : 

1. Dapat memberikan motivasi yang baik agar peserta didik 

sadar akan kelemahan yang dimilikinya. 

2. Menyadarkan peserta didik agar tobat dan kembali ke 

jalan yang benar. 

3. Dalam menasehati seseorang harus menggunakan bahasa 

yang menyentuh kalbu. 

4. Nasihat selalu dapat mengajak peserta didiknya 

meninggalkan hal-hal yang buruk dan dapat menjalankan 

perbuatan yang baik yang telah ditentukan oleh Allah 

swt. 

Adapun kelemahan metode nasihat sebagai berikut : 

a. Kurang cepat direspon oleh peserta didik. 

b. Hanya dapat menggunakan bahasa lisan untuk memaksa 

sesorang dengan nasihat. 

c. Pemberi nasihat yang tidak ikhlas dapat mempengaruhi 

ketaatan peserta didik sehingga perilakunya tetap sama 

tidak mau berubah.
8
 

 

                                                           
8Ibid., h. 58. 
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3. Metode Hukuman 

a. Pengertian Metode Hukuman 

Menurut bahasa pengertian hukuman berasal dari kata 

hukum yang memiliki arti peraturan, dan undang-undang. 

Kemudian yang mendapat akhiran “an”maka memiliki arti 

sikap yang diberikan kepada seseorang yang melanggar 

peraturan dan undang-undang. Menurut pendapat Asma 

Hasan Fahmi beliau mengatakan bahwa pendidikan 

hukuman tidak boleh berupa siksaan, baik itu siksaan yang 

berupa fisik maupun jiwa. Dapat disimpulkan bahwa metode 

hukuman adalah tindakan yang akan diberikan kepada 

peserta didik sebagai sanksi pelanggaran atas perbuatan yang 

telah dilakukannya. 

b. Dasar Metode Hukuman dalam Al-Qu’an 

Sebagaimana akan adanya dosa dan pahala merupakan 

sebuah hukuman yang diberikan Allah swt kepada kita. 

Siapa yang berbuat kebaikan maka akan dibalas Allah 

dengan pahala begitu juga sebaliknya siapa yang membuat 

keburukan maka akan diberikan oleh Allah swt ganjarannya 

berupa dosa. Allah swt berfitman dalam surah at-Taubah 

ayat 39, yaitu : 

            

              

    

Artinya : “Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, 

niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang 

pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang 

lain”. (Q.S. at-Taubah [9] : 39) 

Ayat tersebut memiliki makna bahwasanya Allah akan 

memberikan hukuman bagi umatnya yang tidak ikut terlibat 

dalam memperjuangkan kedaulatan negara serta agamanya. 
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Karena itu kita sangat penting untuk membela Negara, 

apalagi untuk membela agama itu hukumnya sangat wajib, 

dengan demikian kita orang-orang beriman wajib mengikuti 

perang apa ila Negara dan agama kita ditindas oleh bangsa 

lain. Orang beriman yang berjihad demi membela negara 

dan agamanya semata-mata hanya mengharap ridha Allah 

swt maka balasannya surge, begitu juga sebaliknya orang 

beriman tidak mengikuti perang jika Negara dan agamanya 

ditindas maka akan diberikan ganjaran oleh Allah swt 

berupa kekalahan dan menerima kehinaan dari orang kafir 

yang telah menjajah neraga dan agamanya. 

Kemudian Allah swt juga akan memberikan hukuman 

kepada orang yang beriman tetapi munafik (tidak patuh 

dengan pemimpinnya) didunia dan diakhirat. Sebagaimana 

firman Allah swt sebagai berikut : 

                   

              

Artinya :“Dan jika mereka tidak patuh (berpaling karena 

munafik), nisyaca Allah akan menghukum mereka 

dengan hukuman yang keras (pedih) didunia dan 

diakhirat”. (Q.S. at-Taubah [9] : 74) 

Didalam surah lain telah Allah jelaskan secara detail 

jenis hukuman yang akan diberikan kepada manusia, Allah 

swt berfirman sebagai berikut : 

                     

             

Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang 

mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) 

pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan 
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sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha 

Pperkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. al-

Maa‟idah [5] : 38) 

Dengan adanya dua ayat diatas bahwasanya jika 

manusia lalai atau luoa terhadap aturan yang telah mereka 

sepakatai berarti dia melanggar dan barangsiapa yang 

melanggar maka Allah akan menghukumnya dengan keras 

baik didunia maupun diakhirat.artinya, barangsiapa yang 

melanggar maka tentunya akan dihukum. Dengan demikian, 

dalam agama Islam tidak secara tiba-tiba memberikan 

hukuman kepada seseorang karena kelalaiannya, melainkan 

dengan cara diberikan peringatan terlebih dahulu kemudian 

diberikan ancaman ringan dank eras dan yang terakhir yaitu 

diberikan hukuman. 

Dalam ayat lain Allah menjelaskan dengan adanya Al-

Qur‟an terdapat banyak kisah rasul dan nabi serta akibat 

buruk yang menimpa kaumnya karena melakukan perbuatan 

yang sangat dzalim. Adapun ayat-ayat Al-Qur‟an yang 

menjelaskan tentang hukuman cukup banyak ditemukan 

terutama yang berhubungan dengan hukuman yang 

menimpah kaum  Nabi Nuh, Nabi Luth, Nabi Saleh, Nabi 

Syuaib, Nabi Musa. Didlam surah Hud ayat 67-68 Allah 

menjelaskan bagaimana kaum nabi Saleh (Samud) 

mendengar suara Guntur yang dapat mengakibatkan mereka 

mati bergelimpangan. Allah swt berfirman sebagai berikut : 

                 

               

           

Artinya : “Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa 

orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati 

bergelimpangan dirumahnya. Seolah-olah mereka 

belum pernah berdiam ditempat itu. Ingatlah, 
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sesungguhnya kaum Tsamud mengingkari Tuhan 

mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum 

tsamud”. (Q.S. Hud [11] : 67-68) 

Dengan demikian, metode hukuman memiliki dasar 

yang sanagat kuat dalam Al-Qur‟an dan wajib bagi manusia 

untuk memahami dasar hukuman dalam ajaran agama Islam 

agar manusia tidak mengulangi pelanggar yang sama dalam 

kehidupannya. 

c. Aplikasi Metode Hukuman dalam Proses Pendidikan 

dan Pembelajaran 

Metode hukuman dalam proses pendidikan dan 

pembelajaran pada tingkatan lembaga pendidikan 

mempunyai tahap-tahap yang berbeda. Adapun cara untyk 

memberikan hukuman terhadap lembaga pendidikan dasar, 

menengah dan atas, yaitu : 

1. Hukuman pada siswa Madrasah Ibtidaiyah/Dasar. 

Memberikan hukuman pada siswa MI/SD harus sangat 

hati-hati bagi seorang guru karena menurut psikologi 

anak berusia 7-10 tahun lebih banyak diberikan kecerian 

daripada kesedihan atau hukuman. Untuk anak ditingkat 

MI/SD ini adalah usia yang masih dalam penataan yang 

baik-baik, dan ketika mereka melakukan sesuatu 

kesalahan maka hukuman yang diberikan jangan yang 

berupa hukuman berat tetapi hukuman yang ringan saja. 

Misalnya ketika ada siswa yang terlamat ke sekolah 

diberikan hukuman berupa menghafal surat pendek, 

2. Hukuman pada siswa Madrasah Tsanawiyah/SMP. 

Pemberian hukuman pada tingkat ini sudah memasuki 

agak keras sesuai dengan pelanggaran yang dibuatnya. 

Misalnya anak MTs atau SMP sudah berani mencuri 

motor milik temannya, maka hukuman yang diberikan 

agak berat berupa skorsing melarang masuk sekoalh 

selama satu bulan dan diberikan tugas yang sifatnya 

menyadarkan anak tersebut dan orang tuanya. Tugas 

yang diberikan selama sebulan yaitu siswa tersebut 
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mencari dan menghafal dalil mengenai larangan mencuri 

dan berbuat tidak baik dalam Al-Qur‟an. Semoga selama 

sebulan itu anak tersebut menjadi sadar dan tidak 

mengulangi perbuatannya, sekaligus memberikan 

peringatan kepada orang tua bahwa anak diusia tingkat 

MTs/SMP ini seutuhnya mengikuti perilaku yang 

dilakukan oleh orang tuanya.
9
 

3. Hukuman pada siswa Madrasah Aliyah/SMA. Pemberian 

hukuman pada tingkat Madrasah Aliyah atau SMA ini 

berupa hukuman yang berat tetapi sesuai juga dengan 

pelanggaran yang dilakukan siswanya. Misalnya jika 

siswa tersebut melakukan kenakalan sebatas dalam 

sekolah misalnya memukul temannya dengan 

menggunakan senjata tajam, maka dia wajib diskor 

dengan memberikan hukuman berat. Hukuman dapat 

diberikan dengan memberikan larangan sekolah selama 2 

bulan. Diharapkan dengan hukuman selama dua bulan itu 

anak tersebut dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari 

apa yang dia perbuat dengan temannya dan dapat 

membuat anak tersebut berbuat baik dengan temannya 

dan diharapkan dapat melakukan tobat nasuha kepada 

Allah. 

d. Kelebihan dan Kekurangan Metode Hukuman dalam 

Proses Pendidikan dan Pembelajaran  

Beberapa kelebihan metode hukuman dalam proses 

pendidikan dan pembelajaran, antara lain : 

a. Memberikan kesadaran kepada peserta didik bahwasanya 

orang yang melakukan kesalahan pasti akan diberikan 

hukuman. 

b. Memberikan efek jera kepada peserta didik agar tidak 

dapat mengulangi kesalahan yang sama. 

c. Memberikan kenyamanan kepada peserta didik untuk taat 

aturan dan hukum agar dapat lebih baik lagi. 

                                                           
9 Ibid., h. 63. 
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Adapun kekurangan metode hukuman dalam proses 

pendidikan dan pembelajaran, antara lain :  

a. Memberikan rasa takut kepada peserta didik, dengan 

begitu dapat menghantui peserta didik untuk melakukan 

sesuatu. 

b. Segala sesuatu dinilai sebagai hukuman sehingga dapat 

mempengaruhi psikologis siswa. 

c. Banyak memberikan hukuman kepada peserta didik dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

4. Metode Perbandingan 

a. Pengertian Metode Perbandingan 

Secara bahasa perbandingan memiliki arti perbedaan, 

ibarat dan pertimbangan. Seacara istilah yang dikemukakan 

oleh Omar Muhammad at-Toumiy as-Syaibani, bahwa 

metode perbandingan adalah metode yang menjelaskan 

prinsip dan ketentuan umum yang membandingkan dengan 

melalui ingatan dan dapat melatih diri dengan praktik. Dapat 

disimpulkan, bahwa metode perbandingan adalah cara yang 

dilakukan dengan membandingkan dua masalah yang baik 

dan buruk sehingga dapat diambil hikmahnya untuk 

kehidupan yang lebih baik. 

b. Dasar Metode Perbandingan dalam Al-Qur’an 

Didalam A-Qur‟an banyak sekali terdapat yang 

membandingkan dua hal yang baik secara abstak kemudian 

dihubungkan dengan perumpamaan yang sedang terjadi 

ditengah kehidupan masyarakat. 

1. Allah swt membandingkan antara penduduk surga dan 

penduduk neraka, dijelaskan dalam surah al-Hasyr ayat 

20, Allah berfirman sebagai berikut : 

                

        

Artinya : “Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka 

dengan penghuni-penghuni jannah; penghuni-
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penghuni jannah itulah orang-orang yang 

beruntung”. (Q.S. al-Hasyr [59] : 20) 

2. Allah membandingkan kelompok-kelompok orang kafir 

dan orang mukmin, seperti orang-orang yang buta dan 

tuli dengan orang-orang yang dapatmelihat dan 

mendengar, sebagaimana firman Allah swt dalam surah 

Hud ayat 24. Allah swt berfirman sebagai berikut : 

              

                   

Artinya : “Perbandingan kedua golongan itu (orang-orang 

kafir dan orang-orang mukmin), seperti orang 

buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat 

dan mendengar. Adakah kedua golongan itu 

sama keadaan dan sifatnya?  Maka tidakkah 

kamu mengambil pelajaran (daripada 

perbandingan itu)?” (Q.S. Hud [11] : 24) 

3. Allah telah membandingkan amalan antara orang yang 

benar dan orang yang sesat (bathil). Sebagaimana firman 

Allah swt dalam Q.S ar-Rad ayat 17 sebagai berikut : 
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Artinya : “ Allah telah menurunkan air (hujan) dari 

langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah 

menurut ukurannya, maka arus itu membawa 

buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) 

yang mereka lebur dalam api untuk membuat 

perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya 

seperti buih arus itu. Demikianlah Allah 

membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan 

yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang 

sebagai sesuatu yang taka da harganya. Adapun 

yang memberi manfaat kepada manusia, maka 

ia tetap dibumi. Demikianlah Allah membuat 

perumpamaan-perumpamaan.” ( Q.S ar-Rad‟ 

[13] : 17). 

Maksud penjelasan ayat diatas yaitu, Allah telah 

mengumpamakan yang benar dan yang bathil dengan air 

atau buih atau dengan logm yang telah mencair buihnya. 

Amalan orang yang benar sama dengan air atau logam 

murni, sedangkan amalan dari orang yang bathil atau 

sesat (salah) sama dengan adanya buih air atau tahi logam 

yang akan lenyap dan tidak ada gunanya untuk manusia. 

c. Aplikasi Metode Perbandingan dalam Proses Pendidikan 

Banyak contoh yang dapa dilihat dari kehidupan 

perilaku siswa dan siswa disekolahnya, antara lain : Perilaku 

siswa. Secara umum siswa yang malas membaca, sering telat 

masuk sekolah merupakan anak yang memiliki kesadaran 

diri yang rendah serta kurangnya perhatian dari orang tua 

dan pastinya prestasi belajarnya rendah. Sebaliknya siswa 

yang justru rajin membaca buku dan tepat masuk sekolah 

adalah anak yang tentunya memiliki kesadaran dan semangat 

yang tinggi dan tentunya memperoleh perhatian yang tinggi 
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dari orang tuanya serta anak tersebut memiliki prestasi yang 

sangat bagus dan baik. 

Berdasarkan perbandingan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa terjadi perbedaan antara anak yang malas dan rajin. 

Secara global, orang yang rajin tentunya banyak disukai oleh 

orang lain mulai dari dirinya sendiri, orang tua, guru, teman, 

malaikat, dan Allah.bahkan mereka dapat memberanikan diri 

untuk mendoakan anak tersebut agar dapat berhasil dan 

dapat cepat mencapai cita-cita yang mereka impikan.bukan 

hanya manusia yang mendoakan kebrhasilannya, tetapi 

malaikat pun membantu mendoakannya agar Allah 

mengabulkan permintaannya. Karena itu, Allah pasti akan 

mengabukan permohonan dari hamba-hambaNya yang baik 

dengan ikut mendoakan siswanya yang rajin. Berbeda 

dengan anak yang malas, semua orang yang melihat anak 

tersebut pasti akan merasa kasihan, disuruh membaca buku 

malas-malasan dan datang kesekolah pun terlambat. 

Umumnya anak seperti ini pasti banyak dikesali oleh orang 

lain dan tentunya malas untuk diperhatikan dan jelas sudah 

pasti tidak mau ikut untuk mendoakan anak tersebut. Bagi 

seorang pendidik, anak yang seperti ini memerlukan bantuan 

dan perhatian yang lebih guna mereka dapat hidup normal 

dan dapat meraih prestasi belajar disekolah yang lebih baik 

lagi.
10

  

d. Kelebihan dan Kekurangan Metode Perbandingan 

Beberapa kelebihan metode perbandingan yaitu : 

a. Dapat memilih antara materi pendidikan Agama islam 

yang cocok dengan kondisi dan situasi peserta didik yang 

bisa diambil sebagai pelajaran. 

b. Dapat mengetahui mana pembelajaran yang mengandung 

materi pelajaran yang baik bagi kehidupan mereka dan 

mana materi pelajaran yang buruk bagi kehidupan 

mereka.  

                                                           
10 Syukri., h. 75. 
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c. Dapat mengambil hikmah dari materi yang tidak ada 

hubungandengan proses pendidikan dan pembelajaran. 

d. Guru dan siswa dapat memberikan masukan terhadap 

perbaikan materi yang diperbandingkan. 

Adapun kekurangan dari metode perbandingan, antara lain : 

a. Peserta didik sulit membedakan mana materi yang benar-

benar baik untuk diaplikasikan dikehidupan sehari-hari 

dan mana materi yang tidak cocok untuk diaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Guru kadang merasa kesulitan dalam membuat 

perbandingan yang tepat dan cocok sesuai dengan materi 

yang sedang diajarkannya. 

 

C. Pembelajaran Daring 

1. Pengertian Pembelajaran Daring 

Pembelajaran daring merupakan sebuah sistem pembelajaran yang 

dilakukan dengan jaringan internet tanpa adanya tatap muka secara 

langsung. Daring merupakan sebuah singkatan dari kata “dalam 

jaringan” yang merupakan terjemahan dari kata online untuk menyebut 

perangkat elektronik yang dapat terhubung kedalam jaringan internet. 

Kegiatan pembelajaran daring dapat dilakukan dengan melalui berbagai 

platform komunikasi khusus yang dapat memungkinkan aktivitas 

pembelajaran selayaknya didalam kelas dapat dilakukan. Seperti 

Google Classroom, Google Meet, Zoom, Edmodo, dan lain sebagainya. 

Dengan adanya platform tersebut interaksi yang dilakukan antara 

pengajar dengan peserta didik dapat berjalan dengan lancar, materi 

pelajaran atau ujian pun dapat dilakukan dengan lancar. Adanya 

pembelajaran daring ini menunjukkan kepada kita akan pentingnya 

kegiatan belajar mengajar untuk tetap dilaksanakan meskipun keadaan 

yang sangat tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung. 

2. Keuntungan Pembelajaran Daring 

a. Praktis 

Penerapan metode belajar daring memungkinkan 

interaksi antara pengajar dengan siswa tanpa harus 

bertatap muka secara langsung di sebuah ruang kelas 

formal sehingga bisa dilakukan di mana saja. 
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b. Fleksibel 

Fleksibel memungkinkan baik pengajar juga siswa 

tidak begitu terikat waktu yang ketat dengan jadwal-jadwal 

yang sudah ditetapkan.  

c. Efisien 

Efisiensi yang ditawarkan dalam pembelajaran 

daring adalah efisiensi dalam hal tenaga juga biaya. 

Efisiensi tenaga melihat pada pengajar juga siswa tidak 

perlu menghabiskan tenaganya untuk menempuh 

perjalanan menuju sekolah untuk melakukan kegiatan 

belajar-mengajar. Efisiensi biaya di antaranya terkait 

penggunaan kertas atau buku yang jarang digunakan juga 

biaya untuk mengisi bahan bakar kendaraan juga biaya 

lain seperti uang bekal dan lain sebagainya.  

3. Manfaat Pembelajaran Online 

Berikut ini beberapa manfaat pembelajaran daring: 

a. Baik Pelajar juga Pengajar Menjadi Lebih Melek 

Teknologi 

b. Mengembangkan Keahlian (Skill) 

c. Melatih Berpikir Secara Mandiri  

d. Memperbanyak Pengalaman 

e. Lebih Hemat
11

 

 

D. Kecerdasan 

1. Pengertian Kecerdasan 

Kecerdasan merupakan anugrah istimewa yang dimiliki 

oleh semua manusia. Makhluk lain hanya memiliki kecerdasan 

yang terbatas, berbeda dengan manusia yang memiliki 

kecerdasan yang sangat luas. Dalam hal ini manusia mampu 

memahami segala aspek kehidupan secara mandalam, serta 

dapat mengambil pelajaran atauhikmah dari kehidupannya. 

Dengan demikian manusia dapat menjadi lebih bijaksana dan 

                                                           
11 Marilin Kristina, Ruly Nadian Sari, and Erliza Septia Nagara, “Model 

Pelaksanaan Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Provinsi 

Lampung,” Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan 4, no. 2 (2020): 200, 

https://doi.org/10.24252/idaarah.v4i2.16945. 
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beradab dikarenakan memiliki kecerdasan. Oleh karena itu, 

kecerdasan sangat dibutuhkan oleh manusia untuk membantu 

mereka dalam menjalankan kehidupannya. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, kecerdasan adalah cerdas atau 

perbuatan yang dapat mencerdaskan, kesempurnaan akan 

adanya akal budi seperti contohnya kepandaian, ketajaman akan 

akal pikiran.  

2. Macam-Macam Kecerdasan 

Dalam pendididan, kecerdasan dibagi menjadi 3 yaitu : 

a. Kecerdasan Intelektual 

Kecerdasan Intelektual adalah kecerdasan yang dapat 

digunakan untuk memecahkan masalah seperti logika. Para 

ahli psikolog telah menyusun berbagai tes untuk dapat 

diukur, dan tes-tes ini telah menjadi alat menilai kemampuan 

manusia kedalam berbagai tingkat kecerdasan, yang 

kemudian dikenal dengan nama Intelektuan Quotient, yang 

dapat menunjukkan kemampuan manusia. Dalam sebuah 

teori dijelaskan bahwa semakin tinggi intelektualnya maka 

semakin tinggi pula kecerdasannya. 

Dari berbagai metode yang dijelaskan dapat mengukur 

kecerdasan intelektual yang paling terkenal yaitu tes 

terstandardisasi yang dibuat untuk mengukur kecerdasan 

manusia bukan untuk mengukur prestasi manusia. Biasanya 

tes IQ ini terdiri dari banyak soal berjenjang yang akan 

menjadi semakin sulit, yang masing-masing soalnya telah di 

standarisasi menurut representasi popolasi individu sehingga 

dapat terbentuklah rata-rata IQ sebesar 100 untuk siap di 

teskan. Ada bebarapa jenis tes yang dapat digunakan untuk 

mengukur IQ kita seperti jenis tes Cattel, Stanford-Binner, 

Weschler, yang tentunya setiap jenis tes memiliki 

kecerdasan sendiri dan berbeda dengan jenis tes yang 

lainnya. 

b. Kecerdasan Emosional 

Sekitar tahun 1990, Daniel Goleman mempopulerkan 

penelitian dari psikolog, yang menunjukkan bahwa 

kecerdasan emosi yang disingkat oleh Daniel Goleman 
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dengan EQ. Daniel Goleman menjelaskan bahwa EQ sama 

pentingnya dengan kecerdasan intelektual. Kecerdasan 

emosi memberi kita rasa empaty, cinta, motivasi dan 

kemampuan untuk merespon kesedihan atau kegembiraan 

secara tepat.  

c. Kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan spiritual yaitu kecerdasan untuk 

menghadapi atau memecahkan persoalan makna dan nilai, 

yaitu kecerdasan yang dilakukan untuk menempatkan 

kehidupan kita dalam hal yang lebih luas, kecerdasan ini 

digunakan untuk menilai bahwa kehidupan seseorang lebih 

bermakna dibandingkan dengan yang lain. 

Kecerdasan yang sangat terkait dengan persoalan dan 

nilai ditemukan oleh Danah Zohar dan Ian Marshall. 

Kecerdasan spiritual ini merupakan kecerdasan yang 

mengembangkan fungsi jiwa sebagai perangkat dalam diri 

yang tentunya memiliki kemampuan dan kepekaan dalam 

melihat makna yang ada dibalik sebuah kejadian tertentu.
12

 

 

E. Kecerdasan Spiritual 

1. Pengertian Kecerdasan Spiritual 

Secara konsep kecerdasan spiritual terdiri dari gabungan 

kata kecerdasan dan spiritual. Kecerdasan berasal dari kata 

cerdas yang memiliki arti sempurna perkembangan akal budi 

untuk berfikir.  Sedangkan spiritual berasal dari kata spirit yang 

berasal dari bahasa latin yaitu spritus yang memiliki arti nafas. 

Sedangkan dalam istilah modern lebih mendorong kepada 

energy batin yang non jasmani yang meliputi emosi dan 

karakter. Dalam kamus psikologi spirit memiliki arti sebagai 

suatu zat atau makhluk immaterial, biasanya bersifatketuhanan 

menurut aslinya, yang diberi dari banyak ciri karakteristik 

manusia. 

                                                           
12Yazidul Busthomi, Syamsul A‟dlom, and Rudy Catur Rohman, “Pendidikan 

Kecerdasan Spiritual Dalam Al- Qur ‟ an Surah Al - Luqman” 1, no. 2 (2020). 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan 

bahwa kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang berkenaan 

dengan hati dan kepedulian antar sesama manusia, mahkluk 

lain, dan alam sekitar berdasarkan keyakinan akan adanya 

Tuhan Yang Maha Esa. 

Disebut sebgai kecerdasan spiritual karena, kecerdasan 

jenis ini sesungguhnya timbul dan tumbuh dari dalam diri 

manusia itu sendiri, bahwasanya kecerdasan spiritual ini tidak 

dibentuk melalui memori-memori fenomenal, tetapi merupakan 

penerapan dari fitrah manusia itu sendiri. 

Kecerdasan spiritual didunia barat dirumuskan oleh 

Danah Zohar dan Ian Marshall pada pertengahan tahun 2000. 

Berikut ini adalah pengertian kecerdasan spiritual menurut 

beberapa ahli : 

a. Marsha Sinetar 

Sinetar menjelaskan bahwa kecerdasan spiritual 

adalah pemikiran yang telah terilhami. Kecerdasan ini 

diilhami akan adanya dorongan atau efektivitas, keberadaan 

atau keilahian yang telah mempersatukan kita sebagai 

bagian-bagiannya. 

b. Danah Zohar dan Ian Marshall 

Zohar dan Marshall mendefinisikan kecerdasan 

spiritual merupakan kecerdasan moral diri kita, yang telah 

memberi kita sebuah kemampuan bawaan untuk dapat 

membedakan yang benar dan yang salah. Kecerdasan 

spiritual adalah kita gunakan untuk kebaikan, kebenaran, 

keindahan serta kasih saying dalam hidup kita. Kecerdasan 

spiritual adalah kecerdasan yang kita pakai untuk 

mendapatkan makna, nilai, tujuan terdalam, dan motivasi 

tertinggi diri kita sendiri.
13

 

c. Ary Ginanjar Agustian 

Agustuan mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai 

kemampuan untuk dapat memberikan makna spiritual 

                                                           
13 Arin Muflichatul Matwaya and Ahmad Zahro, “Konsep Spiritual Quotient 

Menurut Danah Zohar Dan Ian Marshall Dalam Perspektif Pendidikan Islam”,  

Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 3, no. 1. (2020): 41–48. 
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terhadap pemikiran, prilaku, dan kegiatan yang mampu 

membuat energi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, 

dengan kecerdasan spiritual dengan cara menyeluruh. 

 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa kecerdasan spiritual merupakan kemampuan potensional 

setiap manusia yang dapat menjadikan seseorang dapat 

menyadari dan menentukan makna, nilai, moral, serta cinta 

terhadap kekuatan yang lebih besar dan sesame makhluk hidup. 

Karena telah merasa sebagai bagian darikeseluruhan, sehingga 

dapat membuat manusia memposisikan dirinya dan hidupnya 

lebih kearah positif dengan penuh kebijaksanaan, kedamaian, 

dan kebahagiaan yang ada. 

2. Meningkatkan Kecerdasan Spiritual 

Danah Zohar dan Ian Marshall mengemukakan tujuh 

langkah untuk dapat meningkatkan kecerdasan spiritual, yakni : 

a. Seseorang harus menyadari dimana dirinya berada sekarang 

ini. Hal ini dapat mendorong seseorang untuk dapat 

menggali kesadaran akan dirinya yang kemudian pada 

saatnya dapat menuntut menggali kebiasaan dan 

merenungkan pengalaman yang ada. 

b. Dapat merasakan dengan kuat bahwa ia ingin berubah. 

Setelah renungan dapat mendorong yang dapat merasakan 

bahwa perilaku, hubungan, kehidupan, auat hasil dari kerja 

keras dapat lebih baik maka harus ada keinginan untuk 

berubah. 

c. Merenungkan apakah pusatnya itu terdapat dalam diri 

sendiri atau perlu adanya motivasi yang paling dalam. 

d. Dapat menumukan dan dapat mengatasi rintangan yang ada. 

e. Menggali banyak kemungkinan untuk dapat maju. Langkah 

ini dialkukan dengan cara seseorang harus mencurahkan 

usaha mental dan spiritual untuk dapat menggali potensi 

yang ada dalam dirinya, membiarkan mereka bermain dalam 

imajinasi, menmukan tuntutan praktis yang akan dibutuhkan 

dan dapat memutuskan kelayakan atas tuntutan tersebut. 

f. Dapat menetapkan hati yang pas pada sebuah jalan. 
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g. Menetapkan hati pada sebuah jalan dipilih oleh dirinya 

sendiri, harus tetap yakin dan sadar bahwa masih ada jalan-

jalan yang lain yang harus ditempuh. 

3. Indikator Kecerdasan Spiritual 

Indikator kecerdasan spiritual menurut Toto Tasmara ada 7 

indikator, yaitu : 

1. Merasakan kehadiran Allah swt. 

2. Berdzikir dan berdoa. 

3. Memilioki kualitas sabar. 

4. Cenderung pada kebaikan. 

5. Memiliki empati yang kuat. 

6. Berjiwa besar memiliki visi. 

7. Bagaimana melayani. 

Danah Zohar dan Ian Marshall menyebutkan beberapa 

indikator seseorang yang harus mempunyai kecerdasan spiritual 

yang terdiri dari, yaitu : 

1. Kesadaran diri 

2. Spontanitas 

3. Holisme. 

4. Kepedulian. 

5. Bertanga “mengapa”. 

6. Mengambil manfaat dari kemalangan. 

7. Kerendahan hati.  

8. Keterpanggilan.
14

 

Berdasarkan beberapa indikator menurut pakar diatas, 

bahwa dalam penelitian ini, peneliti fokus dalam  menggunakan 

beberapa indikator, diantaranya : 

1. Spontanitas. 

2. Kepedulian. 

3. Kerendahan hati. 

4. Ciri-Ciri Kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan spiritual memiliki ciri-ciri, diantaranya yaitu : 

1. Terdapat kesadaran dalam diri secara mendalam, serta 

timbulnya kekuatan dalam diri yang terdapat karena bawaan 

                                                           
14 Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ Kecerdasan Spiritual, IX (Bandung: 

Mizan Pustaka, 2007). 24. 
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yang dimilikinya adalah atas kerja keras, usaha, dan atas 

pertolongan Tuhan-Nya. 

2. Terdapat pandangan yang luas terhadap dunia dengan 

mengamati atau memandang dirinya sendiri atau orang lain. 

3. Mempunya nilai-nilai yang sangat mulia, serta tetap dengan 

apa yang telah dibicarakannya dan tetap kukuh dalam 

menjaga pendapatnya. 

4. Memahami kesadaran yag sangat tinggi tentang tujuan 

hidupnya, dengan demikian ia tentunya akan berusaha untuk 

melakukan lebih dari orang lain yang telah dilakukan dan 

tentunya demi hasil yang lebih memuaskan juga. 

5. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah 

diperolehnya, selalu mencari inovasi-inovasi baru, dan 

biasanya lebih dominan untuk mendahulukan urusan orang 

lain daripada urusannya sendiri atau keinginan untuk 

berkontribusi terhadap urusan orang lain. 

6. Selalu memempunyai gagasan yang semangat, membangun 

dan bervariai. Dapat aktif dalam segala hal, dan tentunya 

sering memberikan pertanyaan yang belum dilontarkan oleh 

orang lain sebelumnya, dan tentunya hal tersebut dapat 

menimbulkan sifat keirian dari orang lain dan tentunya 

memiliki keinginan yang kuat untuk menirunya. 

5. Fungsi Kecerdasan Spiritual 

Fungsi kecerdasan spiritual adalah konsep yang meluas 

yang mampu mengarahkan manusia pada predikat yang dapat 

memuaskan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Kecerdasan 

spiritual juga dapat menolong seseorang individu dapat 

berkembang. Lebih dari hanya melestarikan yang ada atau yang 

telah diketahuinya akan tetapi dapat membawa apa yang tidak 

diketahuinya. Kecerdasan spiritual juga dapat menumbuhkan 

motivasi-motivasi yang lebih tinggi dan dapat membuat 

manusia menjalankan kehidupannya berdasarkan motivasi-

motivasi tersebut.
15

 

 

                                                           
15 Busthomi, A‟dlom, and Catur Rohman, “Pendidikan Kecerdasan Spiritual 

Dalam Al- Qur ‟ an Surah Al - Luqman.”  
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6. Manfaat Kecerdasan Spiritual 

Beberapa manfaat dari menerapkan kecerdasan spiritual, yaitu : 

a. Kecerdasan spiritual dapat menghidupkan manusia menjadi 

manusia yang seperti adanya sekaramg ini serta dapat 

memberikan [otensi untuk dapat tumbuh dan berubah dalam 

kehidupannya. 

b. Dapat menjadikan dirinya lebih kreatif, luwes dan dapat 

menjadikan dirinya menjadi lebih spontan dalam 

mengerjakan sesuatu secara kratif. 

c. Dapat dijadikan pedoman pada saat ada masalah yang paling 

menantang. 

d. Seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang sangat 

tinggi tidak mumngkin menjalankan agama dengan cara 

fanatic atau prasangka. 

e. Untuk dapat menyatukan hal-hal yang terjadi pada dirinya 

dan orang lain. 

f. Untuk mencapai perkembangan yang lebih utuh lagi karena 

pada dasarnya setiap orang tentunya memiliki potensi itu. 

g. Untuk berhadapan dengan masalah yang baik dan buruk 

yang terjadi dalam kehidupannya. 

h. Kecerdasan spiritual dapat menciptakan iman yang kokoh 

dan timbulnya rasa kepekaan yang luas. 

7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan 

Kecerdasan Spiritual 

1. Faktor Pembawaan (Internal) 

Setiap lahir tentunya manusia sudah diberikan oleh 

Allah swt dengan akal dan kepercayaan terhadap sesuatu zat 

yang tentunya memiliki kekuatan untuk mendatangkan 

kebaikan dan kejahatan. 

2. Faktor Lingkungan (Eksternal) 

a. Lingkungan Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan yang paling 

utama bagi anak, tentunya dalam hal ini peran orang tua 

sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan kecerdasan 

agama dan pengalaman agama dalam diri anak secara 

baik dan benar. 
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b. Lingkungan Masyarakat 

Lingkungan masyarakat yang dimaksud disini 

yaitu lingkungan tempat tinggal anak tersebut dan tempat 

bermain. Lingkungan masyarakat ini merupakan interaksi 

sosial yang dilakukan oleh anak  yang dapat berpengaruh 

terhadap perkembangan fitrah beragama dan kesadaran 

beragama individu. 

Menurut Danah Zohar dan Ian Marshall mengemukakan 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecerdasan spiritual, 

yaitu : 

1. Sel Saraf Otak 

Otak dapat menjadi penghubung antara kehidupan 

batin dan lahiriah. Sesorang dapat menjalankan 

kehidupannya karena otaknya mampu berfikir secara 

kompleks, dan luwes. 

2. Titik Tuhan (God Spot) 

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Rama 

Chandra menemukan adanya bagian dalam otak, yaitu 

lobustemporal yang dapat meningkat ketika adanya 

pengalaman religious dan spiritual berlangsung. Rama 

Chandra menyebutkan hal itu dengan titik Tuhan atau God 

spot. Titik Tuhan memainkan peran biologis yang 

menentukan dalam pengalaman yang terjadi dalam spiritual. 
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