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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebuah penelitian atau penulisan proposal skripsi tidak akan lepas dari penegasan judul. Sebagai 

langkah awal untuk memahami judul proposal skirpsi ini serta menghindari kesalah fahaman penulis 

perlu menjelaskan beberapa kata yang tersusun menjadi judul proposal skripsi ini, adapun judul yang 

dimaksud adalah “Peran Guru Pendidikan Agama Islam ( PAI ) dalam Meningkatkan Kecerdasan 

Spiritual Peserta Didik pada Masa Pandemi Covid-19 di SMP Negeri 5 Bandar Lampung”. Adapun 

uraian pengertian beberapa kata yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut: 

Peran adalah perangkat tingkah laku yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat
1
. 

Yang dimaksud dengan peran dalam proposal skirpsi ini adalah guru pendidikan agama islam memiliki 

peran serta tugas untuk meningkatkan kecerdasan spiritualitas anak di masa pandemi covid-19 seperti 

sekarang ini. 

Guru Pendidikan Agama Islam adalah guru yang mengajar bidang studi pendidikan agama islam 

yang mempunyai kemampuan sebagai pendidik serta bertanggung jawab kepada peserta didiknya
2
. 

Kecerdasan spiritual adalah kemampuan yang sempurna dari perkembangan akal budi untuk 

memikirkan hal-hal di luar alam materi yang bersifat ketuhanan yang memancarkan energi batin untuk 

memotivasi lahirnya ibadah dan moral
3
. 

Covid-19 adalah infeksi virus baru yang mengakibatkan terinfeksinya 90.308 orang pertanggal 2 

Maret 2020. Virus ini bermula di Wuhan, China pada tanggal 31 Desember 2019, virus ini menginfeksi 

saluran pernafasan
4
. 

Berdasarkan penjelasan penegasan judul diatas maka peneliti akan melakukan penelittian dengan 

judul peran guru pendidikan agama islam dalam meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik pada 

masa pandemi covid-19 di SMP Negeri 5 Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

yang berusaha mengkaji peningkatan kecerdasan spiritualitas peserta didik pada masa pandemi covid-19.  

 

B. Latar Belakang Masalah 

Secara umum, pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memaksimalkan 

perkembangan siswa yang belum dewasa. Kegiatan ini dilakukan dengan sengaja, seksama, terencanakan, 

dan memiliki tujuan yang bermanfaat. Pendidikan dilakukan oleh orang dewasa yang memiliki keahlian 

dan kemampuan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa secara bertahap
5
. Dimana keterampilan 

dan pengetahuan yang diberikan kepada siswa dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas dan 

perannya sebagai masyarakat di masa depan.  

                                                             
1
 Dapartement Pendidikan dan Kebudayan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2014), 69. 
2
 M Masjkur, ―Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun Self Control Remaja Di Sekolah,‖ Jurnal Islam 7, no. 1 

(2018), 25, http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/at-tuhfah/article/view/114. 
3
 Ahmad Rifai, ―Peran Orang Tua Dalam Membina Kecerdasan Spiritual,‖ Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam 1, no. 2 (2018), 

527, http://jurnal.stitalamin.ac.id/index.php/alamin/article/view/12/0. 
4
 Yuliana, ―Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur.‖ 2, no. 1 (2020), 192. 

5
 Musaddad Harahap, ―Esensi Peserta Didik Dalam Perspektif Pendidikan Islam,‖ Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah 

1, no. 2 (2016), 147, https://doi.org/Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah. 
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Dalam perspektif Islam, pendidikan bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan dan 

keterampilan kepada siswa. Hal ini juga mengajarkan siswa bagaimana berpikir dan bertindak dengan 

cara yang sejalan dengan nilai-nilai agama. Penting untuk menemukan dan membangun tatanan perilaku 

agar gambaran insan kamil sebagai manusia ideal dapat hidup. Hal ini adalah bagian dari proses 

pendidikan Islam. 

Menurut Prof. Dr. Omar Al-Touny pendidikan islam merupakan usaha mengubah tingkah laku 

individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam 

sekitarnya melalui proses kependidikan. Proses kependidikan merupakan rangkaian usaha membimbing, 

mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa kemampuan-kemampuan dasar dan kemampuan 

belajar, sehingga terjadilah perubahan di dalam kehidupan pribadinya sebagai makhluk individual dan 

sosial serta hubungannya dengan alam sekitar di mana ia hidup. Proses tersebut senantiasa berada dalam 

nilai-nilai islami yang melahirkan norma-norma syariah dan akhlak al-karimah. Tanpa melalui proses 

kependidikan manusia dapat menjadi makhluk yang serba diliputi oleh dorongan-dorongan nafsu jahat, 

ingkar dan kafir terhadap Tuhannya. Hanya dengan melalui proses kependidikan manusia akan dapat 

dimanusiakan sebagai hamba Tuhan yang mampu mantaati ajaran agama-Nya dengan penyerahan diri 

secara total
6
. 

Dalam proses pendidikan guru memiliki peran yang sangat penting untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan maupun pemahaman peserta didik. Selain itu, guru merupakan salah satu 

komponen penting dalam pendidikan yang ikut bertanggung jawab dalam pembentukan pribadi anak 

didiknya, disisi lain guru adalah seseorang yang mempuyai gagasan yang harus diwujudkan untuk 

kepentingan anak didik, serta mengembangkan sekaligus menerapkan keutamaan yang menyangkut 

agama, kebudayaan dan keilmuan
7
. 

Untuk menghasilkan sebuah pembelajaran yang efektif guru perlu menciptakan suasana kelas 

penuh kegembiraan dimana setiap peserta didik saling menghargai, saling memaafkan apabila terjadi 

konflik satu dengan yang lain. Dalam sebuah kelas dimana terdapat beragam karakter, kemungkinan 

muncul konflik atau pertengkaran sangat tinggi. Justru itulah kesempatan bagi pengembangan kecerdasan 

spiritual bagi peserta didik. Disini guru perlu menjadi pengasuh dengan empati mengarahkan peserta 

didiknya memahami akar yang menimbulkan permasalahan, perasaan masing-masing dan melalui dialog 

mencari pemecahan yang terbaik atas masalah yang dihadapi. Setiap konflik atau masalah muncul guru 

perlu menjadikannya momentum bagi seluruh peserta didik untuk bertumbuh kecerdasan spiritual
8
. 

Kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memahami signifikansi dalam berhubungan dengan 

Tuhan. Mengembangkan kecerdasan spiritual memerlukan menumbuhkan kesadaran untuk 

menumbuhkan bakat spiritual
9
. Kecerdasan spiritual bertujuan untuk membuat seseorang mampu 

menanggung berbagai tekanan hidup, dari yang kecil hingga yang besar. Hal ini sangat motivasi diri 

seseorang untuk terlibat dalam aktivitas. Seorang anak yang masih dalam proses perkembangan sangat 

membutuhkan bimbingan untuk mengembangkan secara potensi kecerdasan yang secara fitrah telah ada 

dalam diri anak baik intelektual, emosional dan spiritual. Selama ini kecenderungan potensialisasi anak 

terfokus pada kecerdasan intelektual saja sehingga terjadi ketidakseimbangan perkembangan psikis anak 

dalam sisi emosional dan spiritual
10

. 

                                                             
6
 Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 14-17. 

7
 Ibid, 109-111 . 

8
 Muhammad Ramdan Aziz, ―Peran Guru PAI Dalam Meningkatkan Kecerasan Spiritual Siswa,‖ Fikrah: Journal of Islamic 

Education 5, no. 1 (2021), 16, https://doi.org/https://doi.org/10.32507/fikrah.v5i1.1022. 
9
 Ary Ginanjar Gustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi Dan Spiritual: ESQ (Jakarta: Arga, 2007), 56. 

10
 Yuliyatun, ―Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Anak Melalui Pendidikan Agama,‖ ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan 

Guru Raudhatul Athfal 1, no. 1 (2018), 156, https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/thufula/article/viewFile/4251/2761. 
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Dalam konteks pendidikan di sekolah atau madrasah maka program pendidikan perlu dirancang 

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

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

para peserta didik dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas IQ, EQ dan SQ. Pendidikan SQ 

menyangkut peningkatan kualitas honest agar peserta didik menjadi orang yang beriman dan bertakwa 

kepada Allah Swt., berakhlak mulia, bersikap amanah dalam memegang jabatan dan memiliki sikap sidiq, 

amanah, fathonah dan tabligh
11

. 

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

yang harus dimiliki yang membedakannya dengan guru bidang studi lainnya. Guru agama bukan sekedar 

sebagai ―penyampai‖ materi pelajaran tetapi lebih dari itu, ia adalah sumber inspirasi ―spiritual‖ dan 

sekaligus sebagai pembimbing sehingga terjalin hubungan pribadi antara guru dengan anak didik yang 

sangat dekat. Dalam meningkatkan kecerdasan spiritual, guru PAI dapat melakukan berbagai hal 

misalnya mengajak siswanya ikut serta dalam kegiatan bakti sosial sehingga siswa dapat memiliki rasa 

empati kepada sesama
12

. Selain itu, guru juga berperan membimbing dan membentuk karakter dan pribadi 

peserta didik yang baik dalam kehidupan bersosial. Dapat disimpulkan bahwa, kecerdasan spiritual 

merupakan kemampuan beribadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan, melalui Langkah-langkah dan 

pemikiran yang fitrah, menuju manusia seutuhnya, dan memiliki pola pemikiran yang tauhid, serta 

berpinsip hanya mengharap ridho allah‖. Sebagaimana Allah berfirman: 

ٌِْ ٌٌُحٌسنُْنٌٌِۗيهَّٰل  ٌِتي اقٌُنٌِيي ا ٌانُْنٌِثْ ي ا  ٌ ٌِتي اقٌُنٌِيي ا َتِثْ ي ا وَح  ٌانُْنٌٌِيٌعَموْنٌٌِلَو   ٌ ٌُِلْمُحَسنَُينٌٌِذٌٌِا ٌِتي اقٌُنٌِيي ا عَْحبُّ   

Artinya: Apabila mereka senantiasa bertaqwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan 

yang sholeh, kemudian mereka tetap bertanggung jawab dan berbuat kebajikan. Dan 

alllah senang terhadap orang yang melakukan kebijakan.
13

 ( Q.S Al-Maidah : 93 ) 

Tahun 2020 hingga saat ini menjadi tahun yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena pada 

tahun 2020 terjadi pandemic virus yang sangat berbahaya. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan 

China tepatnya dipenghujung tahun 2019. Pandemi Covid-19 tidak hanya menyerang segi fisik saja, tetapi 

juga dari segi psikologis masyarakat. Menurut Brooks dkk dampak psikologis selama pandemi 

diantaranya gangguan stress pascatrauma, kebingungan, kegelisahan, frustrasi, ketakutan akan infeksi, 

insomnia dan merasa tidak berdaya. Anak-anak pun merasakan dampak yang sangat luar biasakarena 

pandemi ini, mereka diharuskan untuk belajar dirumah secara daring, banyak anak yang mengalami 

dampak psikis pada masa pandemi. Untuk dapat bangkit dari keterpurukan yang menyerang psikis 

dibutuhkan adanya suatu pegangan nilai yang dapat dijadikan keyakinan secara batiniah. Nilai-nilai 

spiritual menjadi salah satu kebutuhan manusia untuk tetap memberikan kekuatan yang berasal dari dalam 

jiwa. Karena dengan mengamalkan nilai-nilai spiritual jiwa seseorang akan memiliki ketenangan dan 

berdampak positif juga terhadap imunitas tubuh di saat pandemi Covid-19 ini. Seperti halnya teori 

Darmadi yang mengatakan bahwa spiritual adalah suatu yang dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, 

pengalaman hidup dan kepercayaan. Pemahaman tentang nilai-nilai spiritual ini harus selalu dipupuk
14

. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan pada tanggal 10 September 2021 masih 

banyak siswa yang belum mencerminkan akhlak seorang muslim, siswa masih banyak yang melakukan 

beberapa pelanggaran, seperti mecontek, berperilaku kurang sopan, kurang hormat pada guru saat guru 

menjelaskan materi, tidak mengerjakan PR, dan baju tidak dimasukkan. Kasus-kasus tersebut sering 

                                                             
11

 Ibid,  70. 
12

 Abdul Latif, ―Peranan Guru PAI Sebagai Motivator Dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Siswa Di MTs Al-Mubarak 

Tacipi Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone.,‖ Jurnal At-Tarbiyah STAI Alghazali Bone 11, no. 1 (2020), 3, 
https://rumahjurnal.staialgazalibone.ac.id/index.php/attarbiyah/article/view/22. 
13 QS. Al-Maa’idah (5) 93. 
14

 M. A. Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter (Jakarta: Prenada Media, 2015), 6. 
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dilakukan oleh para peserta didik. Hal tersebut harus menjadi perhatian, sebab jika di biarkan akan 

menjadi wabah negatif untuk peserta didik yang lain.  

Tabel 1.1 Pelanggaran yang di lakukan siswa kelas IX di SMP Negeri 5 Bandar Lampung 

No  Indikator  Implementasi Jenis pelanggaran  Jumlah  

1. Kesadaran diri Tidak mengerjakan solat berjamaah  5 

2. Adaptif  Berperilaku kurang sopan 6 

3. Memiliki pandangan yang luas Tidak mendengarkan penjelasan guru 5 

4. 

 

Tidak ingin merugikan orang 

lain 

Membolos  4 

Berkelahi  4 

Mencontek   7 

Jumlah  31 

 

Berdasar penjelasan dan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perlu di adakan peningkatan 

kecerdasan spiritual peserta didik kelas IX. Selain itu, guru pendidikan agama islam memiliki peran 

penting untuk membimbing kecerdasan spiritual siswa di sekolah. Maka peneliti terarik untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul ―Peran Guru Pendidikan Agama Islam ( PAI ) dalam 

Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di SMP Negeri 5 

Bandar Lampung” 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Untuk memperjelas permasalahan yang akan di bahas dan agar penelitian dapat dilaksanakan 

secara fokus serta terarah pada akar masalahnya, maka peneliti memfokuskan pembahasan pada 

aspek : 

1. Peran guru pendidikan agama islam dalam meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik 

pada masa Pandemi Covid-19 Di SMP Negeri 5 Bandar Lampung. 

2. Hambatan yang dialami guru pendidikan agama islam dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual peserta didik pada masa pandemi Covid-19 di SMP Negeri 5 Bandar Lampung 

 

D. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana peranan guru pendidikan agama islam ( PAI ) dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual pada masa pandemi Covid-19? 

2. Apa yang menjadi hambatan guru pendidikan agama islam ( PAI ) dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual pada masa pandemi Covid-19? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam proposal skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui peranan guru pendidikan agama islam ( PAI ) dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual pada masa pandemi Covid-19 

2. Untuk mengetahui hambatan dalam meningkatkan kecerdasan spiritual pada masa pandemi 

Covid-19 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis adalah: 
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1. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat memberi masukan positif bagi lembaga pendidikan terutama guru 

pendidikan agama islam sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas siswa secara 

spiritual 

2. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini dapat menambah dan memperkaya pengetahuan penulis dalam bidang 

pendidikan serta memberikan wawasan baru mengenai pentingnya pengembangan spiritual bagi 

siswa 

 

3. Bagi mahasiswa 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dan bermanfaat sebagai referensi baru dalam memperkaya 

wawasan dan pengetahuan mengenai kecerdasan spiritual siswa 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu 

Bertujuan untuk menghindari munculnya hasil atau penemuan yang membahas topik yang sama 

dari seseorang, baik dalam bentuk tulisan. Maka penulis akan membandingkan karya ilmiah sebelumnya 

untuk mendalami permasalahan tersebut, sehingga diprediksi akan ditemukan penemuan-penemuan baru.  

Penelitian yang dilakukan Fitriani dan Yanuarti (2018) yang berjudul “Upaya Guru Pendidikan 

Agama Islam Dalam Menumbuhkan Kecerdasan Spiritual Siswa”15. Peneliti menjelaskan bahwa terdapat 

beberapa cara untuk meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik seperti halnya menjadi teladan bagi 

siswanya, membantu siswa merumuskan misi hidup mereka, membaca Al-Quran bersama siswa dan 

dijelaskan maknanya dalam kehidupan, dan menceritakan pada siswa tentang kisah-kisah agung dari 

tokoh-tokoh spiritual. Hal tersebut mebuat siswa menjadi pribadi yang lebih baik dan meningkatkan 

kesadaran nya dalam menentukan segala sesuatu.  

Rahmayanti (2018) melakuan penelitian dengan judul ―Guru PAI dan Kecerdasan Spiritual Anak 

Tunagrahita‖ menyatakan bahwa peran guru dalam peningkatan kecerdasan spiritual anak tunagrahita 

yaitu sebagai fasilitator dan penghubung antara guru dan peserta didik
16

. Melalui materi-materi yang 

diajarkannya yaitu materi keagamaan yang dilakukannya pembiasaan dalam kehidupan seharihari, seperti 

akhlak sopan santun, salat, wudu, mengaji, hafalan surat-surat pendek Alquran. Sehingga muncullah 

perkembangan spiritual dari anak tunagrahita, dalam sikap, tingkah dan perilaku.  

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2021) yang berjudul “Peranan Guru Pendidikan 

Agama Islam Dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Siswa”
17

. Temuannya menyatakan bahwa 

Peranan guru PAI sangat melekat dengan kecerdasan spiritual. Dalam hal ini guru berperan sebagai 

teladan atau contoh, motivator dan pembimbing dalam kegiatan keagamaan yang dapat menanamkan nilai 

as-Shidiq pada peserta didik diantaranya yaitu kegiatan sholat berjamaah, sholat jum’at dan sholat dhuha. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa guru PAI memiliki perang yang sangat 

penting dalam meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik. Namun, penelitian terdahulu belum 

                                                             
15

 Atika & Fitriani and Eka Yuniarti, ―Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menumbuhkan Kecerdasan Spiritual Siswa,‖ 

BELAJEA: Jurnal Pendidikan Islam 3, no. 2 (2018), 173, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/belajea.v3i2.527. 
16

 Ismi Rahmayanti, ―Guru PAI Dan Kecerdasan Spiritual Anak Tunagrahita,‖ IQ (Ilmu Al-Qur’an): Jurnal Pendidikan Islam 1, 

no. 1 (2018), 17, https://doi.org/https://doi.org/10.37542/iq.v1i01.4. 
17

 Aziz, ―Peran Guru PAI Dalam Meningkatkan Kecerasan Spiritual Siswa." Fikrah: Journal of Islamic Education 5, no 1 

(2021), 14, https://doi.org/10.32507/fikrah.v5i1.1022‖  
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menjelaskan mengenai hambatan-hambatan dalam mengembangkan kecerdasan spiritual peserta didik 

terutama di masa pandemic covid-19 saat ini. Sehingga peneliti hendak meneliti lebih dalam mengenai 

peran guru dalam meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik di pasa pandemic covid-19.  

 

H. Metode Penelitian 

Dalam penulisan proposal skripsi ini peneliti menggunakan metode untuk mendapatkan data 

tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah sehingga proposal skripsi ini layak menjadi karya ilmiah 

dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

 

 

1. Jenis Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti 

langsung berintraksi dengan lingkungan untuk melihat fenomena-fenomena yang ada dan 

mendapatkan data-data sebagai sumber informasi. Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau kisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati
18

.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 5 Bandar Lampung, yang berlokasi di Kelurahan Tanjung 

Agung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. 

3. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian yang berjudul ―Peran Guru Pendidikam Agama Islam ( PAI ) dalam 

Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik di Masa Pandemi Covid-19‖, penulis lebih 

menitikberatkan pembahasan tentang peran guru dan orang tua dalam memotivasi serta peningkatan 

kecerdasan spiritual yang dialami anak didik. 

4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sember data untuk memperoleh data-data yang 

berhubungan dengan penelitian. Berikut adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Dimana peneliti 

mewawancarai narasumber atau informan yang memiliki potensi dalam memberikan data-data 

yang yang berhubungan dengan penelitian ini. Informan yang di maksud dalam penelitian ini 

adalah:  

1) Guru agama islam SMP Negeri 5 Bandar Lampung 

2) Staf guru SMP Negeri 5 Bandar Lampung 

3) Siswa kelas IX SMP Negeri 5 Bandar Lampung 

 

b. Data Skunder  

Data skunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Dimana dalam 

penelitian, peneliti menggunakan data skunder sebagai data pendukung data primer. Data skunder 

                                                             
18

 Lexy J Meleog, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 4. 
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di ambil dari literatur dengan media buku, jurnal, dan artikel. Selain itu, penelitian ini didukung 

dengan data-data dari sekolahan SMP Negri 5 Bandar Lampung baik foto kegiatan maupun arsip 

dokumen. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara / Interview 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab 

pertanyaan
19

. Wawancara dapat dilengkapi dengan alat bantu tape recorder (alat perekam suara), 

sehingga jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat dicatat dengan secara 

lengkap
20

. Wawancara ditujukan kepada Ibu Erwina Mutiara Sari, S.Pd.I., M. Pd. Selain itu, 

peneliti menggunakan indikator peran guru berdasarkan teori. Hal tersebut untuk memudahkan 

peneliti dalam mengumpulkan data dengan menggunakan instrument wawancara, sebagai 

berikut:
21

 

Tabel 1.2 Indikator peran Guru PAI 

No. Peran Guru PAI Indikator  

1. Sebagai Motivator  1. Memotivasi dalam 

belajar 

2. Memotivasi dalam 

berkarya 

3. Memotivasi dalam 

nerprestasi  

2. Sebagai Manajer 1. Mengarahkan untuk 

berbuat baik 

2. Mengarahkan untuk 

menjalankan ibadah 

3. Sebagai Konselor  1. Memberikan nasehat  

2. Memberikan bimbingan  

 

2. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan 

dengan teknik yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang 

diamati tidak terlalu besar
22

. Observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar; 

misalnya tingkah laku peserta didik pada waktu guru pendidikan agama menyampaikan pelajaran 

di kelas, tingkah laku peserta didik pada jam-jam istirahat atau pada saat terjadinya kekosongan 

pelajaran dan sebagainya
23

. Dalam kegiatan observasi, peneliti menggunakan indikator 

kecerdasan spiritual berdasarkan teori Suparsaputra, sebagai berikut. 
24

 

                                                             
19

 Ibid, 186. 
20

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi) (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), 83. 
21

 Ibid, 27. 
22

 Dr Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 203. 
23

 Ibid, 76. 
24 Uhar Suparsaputra, Menjadi Guru Berkarakter, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013). 103. 



 
 

8 
 

Tabel 1.3 Indikator Kecerdasan Spiritual Peserta Didik 

No  Kecerdasan Spiritual Indikator  Implementasi  

1.  Kemampuan bersikap 

fleksibel 

1. Memiliki 

pandanganyang 

luas  

2. adaptif 

1. Mendengarkan penjelasan 

guru. Sehingga mudah 

dalam memahami materi. 

2. Mampu menghargai dan 

menghormati guru maupun 

teman. 

3. Saling membantu sesama 

2. Tingkat kesadaran yang 

dimiliki tinggi  

1. Keasadaran diri 1. Melaksanakan solat 

2. Mengaji  

3. Belajar  

3. Kemampuan untuk 

menghadapi dan 

memanfaatkan penderitaan 

1. Mampu 

menghadapi 

penderitaan 

2. Mampu mengambil 

hikmah 

1. Tetap semangat belajar 

walau dengan system 

daring 

2. Selalu bersyukur 

4. Memiliki rasa tanggung 

jawab dan keengganan untuk 

menyebabkan keengganan 

yang tidak perlu 

1. Tidak ingin 

membuat kerugian 

1. Menghindari perkelahian 

2. Mengerjakan tugas dengan 

baik 

3. Mengikuti pelajaran 

dengan baik 

 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat 

atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh 

subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk 

mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen 

lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan
25

. Dengan metode ini, 

peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh 

catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti: gambaran umum sekolah, struktur 

organisasi sekolah dan personalia, keadaan guru dan peserta didik, catatan-catatan, foto-foto dan 

sebagainya. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum 

didapatkan melalui metode observasi dan wawancara. 

 

6. Teknik Analisi Data 

Analisi data merupakan proses penyusunan data secara sistematis baik dari data wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan Teknik analisi deskriptif. Analisis 

deskriptif adalah proses penyusunan dan penyampaian data melalu kutipan-kutipan, seperti hasil 

wawan cara, hasil observasi lapangan, dan dokumen berupa foto. Dalam penelitian ini, terdapat 

beberapa tahap analisis data, yaitu:  

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

                                                             
25

 Haris Herdansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 118. 
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Mereduksi data adalah merangkum, memilih, dan berkonsentrasi pada hal-hal yang kritis, 

serta mencari tema dan pola
26

. Dengan demikian, penurunan data akan menyajikan gambaran 

yang lebih baik dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan mencarinya 

sesuai kebutuhan 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Pada tahap ini, peneliti awalnya menyampaikan materi sebagai teks naratif. Temuan teks 

naratif dirangkum dalam bentuk bagan yang menggambarkan proses transisi. Penyajian data ini 

dimaksudkan untuk dibatasi pada kumpulan data yang memungkinkan penarikan dan tindakan. 

Dengan demikian, data telah direduksi dan dikelompokkan sesuai dengan kelompok masalah 

yang diperiksa, memungkinkan untuk penarikan atau verifikasi. Setelah data diorganisasikan 

dengan cermat selama langkah reduksi data, peneliti mengelompokkannya menurut materi 

pelajaran untuk menarik kesimpulan. 

c. Verifikasi Data (Drawing Conclusion) 

Verifikasi adalah studi tentang catatan lapangan
27

. Dalam hal ini data yang diperoleh harus 

divalidasi. Peneliti akan mencoba mengambil kesimpulan berdasarkan tema yaitu peran guru 

pendidikan agama islam dalam meningkatkan Kecerdasan Spiritual siswa pada masa Pandemi 

Covid-19 di SMP Negeri 5 Bandar Lampung. Kesimpulan ini dilakukan selama penelitian sampai 

diperoleh kesimpulan yang lebih mendalam.  

Selanjutnya ketiga komponen tersebut dianalisis berupa reduksi, penyajian, dan kesimpulan 

data yang terlibat dalam proses yang saling berhubungan, sehingga hasil akhir penelitian 

disajikan secara sistematis berdasarkan tema peran guru dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

spiritual peserta didik selama masa pandemi covid-19 di SMP Negeri 5 Bandar Lampung. 

Sebagai hasil dari proses analisis data, peneliti akan mampu menjawab rumusan masalah yang 

menuntut solusi dengan melakukan penelitian di SMP Negeri 5 Bandar Lampung. 

 

7. Keabsahan Data 

Dalam penelitian, derajat kredibilitas digunakan untuk menentukan keabsahan data. Peneliti 

ini berusaha untuk menetapkan keberadaan fakta di lapangan. Terdapat tiga tahap untuk 

menentukan kredibiliitas sebuah data, yaitu: 

1. Triangulasi sumber 

Metode triangulasi sumber digunakan untuk memverifikasi kredibilitas data dengan 

membandingkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. 

2. Tringgulasi Waktu  

Waktu juga berdampak pada kevalitan sebuah data yang diperoleh dengan teknik wawancara 

di pagi hari saat informan masih waspada. Tidak banyak kesulitan yang akan menghasilkan data 

yang lebih valid, sehingga lebih dapat dipercaya. 

3. Tringgulasi Teknik 

                                                             
26

 Bungin Burhan, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 229. 
27

 Ibid, 254. 
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Dalam hal ini, peneliti membandingkan beberapa jenis informasi atau data; misalnya dalam 

penelitian kualitatif, peneliti menggunakan metode observasi partisipatif, wawancara mendalam, 

dan dokumentasi untuk sumber data sekaligus. 

 

I. Pembahasan 

Penulis perlu menyusun sistematika pembahasan agar memperoleh pembahasan yang sistematis 

dan dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik serta mudah di pahami. Maka dapat di susun 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I merupakan pembahasan mengenai pendahuluan yang mendeskripsikan gambaran umum 

pada penelitian ini meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, focus dansub-fokus penelitian, 

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

metode penelitian, serta pembahasan. 

BAB II membahas tentang teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Teori-teori tersebut 

sebagai pedoman dalam melakukan penelitian dan pembahasan yang meliputi, pengertian peran, guru 

Pendidikan agama islam, peran guru agama islam, pengertian keceerdasan, pengertian spiritual, 

kecerdasan spiritual, tanda-tanda orang yang mempunyai kecerdasan spiritual, mengembangkan 

perningkatan kecerdasan spiritual peserta didik, mengembangkan perningkatan kecerdasan spiritual 

peserta didik, hambatan-hambatan dalam meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik, dan 

pengertian pandemi covid-19 

Bab III menjelaskan tentang deskriptif objek penelitian. Deskriptif objek penelitian dalam hal ini 

meliputi sejarah berdirinya SMPN 5 Bandar Lampung, Visi, misi dan tujuan SMPN 5 Bandar 

Lampung, serta peran guru PAI dalam meningkatkan kecerdasan spiritual anak di masa pandemi 

Covid-19 

Bab IV membahas tentang analisis penelitian yang terdiri dari, analisis data penelitian dan 

pembahasan data yang disertai dengan teori-teori yang relevan. 

Bab V merupakan penutup yang meliputi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran penelitian. 

Bagian terakhir memuat tentang daftar Pustaka dan lampiran-lampiran yang digunakan ketika 

melakukan penelitian. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan data penelitan dan pembahasan tentang peran guru pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik kelas IX SMP Negeri 5 Bandar Lampung maka peneliti 

akan menyajikan kesimpulan dan saran, sebagai berikut: 

 

A. Kesimpulan  

Setelah melakuan analisi pembahasan, peneliti menyimpulkan beberapa poin penelitian, 

sebagai berikut: 

Pada masa Covid-19 saat ini, peran guru sangat penting dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual peserta didik, terutama bagi peserta didik yang masih labih dalam menentukan segala 

sesuatu. Sehingga, guru pendidikan agama Islam harus meningkatkan kecerdasan spiritual peserta 

didik kelas IX SMP Negeri 5 Bandar Lampung. Dalam hal ini guru memiliki peran yang sangat 

penting, yaitu sebagai motivator, manajer, dan konselor.  

Guru pendidikan agama islam memiliki peran motivator bagi peserta didiknya, khususnya di 

masa Covid-19 saat ini, karena tanggung jawab guru pendidikan agama Islam tidak sebatas 

menyampaikan ilmu tetapi juga memberikan motivasi maupun dukungan di dalam dan di luar 

kelas. Motivasi yang dapat guru berikan meliputi motivasi dalam belajar, berkarya, dan berprestasi. 

Namun hal tersebut, harus di iringi dengan kepribadian yang bak seperti, menghormati orang lain, 

berbicara dengan baik, membantu, persahabatan, dan kasih sayang. 

Guru juga memiliki peran sebagai seorang pemimpin dalam lingkungan sekolah. Peran guru 

sebagai pemimpin atau manajer yang menyampaikan materi pelajaran dan menghasilkan generasi 

yang berakhlak mulia. Sebagai manajer, guru harus secara jelas membimbing peserta didik dalam 

shalat, membaca Al-Qur'an, dan perilaku lain yang mencerminkan kepribadian Muslim. 

Selanjutnya, guru berperan sebagai konselor harus membangun koneksi dan kekeluargaan 

untuk mempengaruhi anak-anak agar berperilaku baik, tidak merusak karakter mereka. Adanya 

keakraban dan kekerabatan dicontohkan ketika peserta didik berkumpul di suatu tempat untuk 

singgah dan memberikan nasehat tentang bagaimana bersikap hormat dan membantu orang lain.  

Selama masa Covid-19, pembelajaran lebih sering dilakukan dengan system jarak jauh yang 

disebut online learning/ daring (dalam jaringan). Dalam mengembangkan kecerdasan spiritual 

peserta didik guru juga mengalami beberapa hambatan, diantaranya: Latar belakang peserta didik 

menjadi salah satu faktor yang menghalangi mereka untuk mengadopsi perilaku Islami. Teman 

juga bisa menjadi penghambat dalam meningkatkan keccerdasan spiritual peserta didik, yaitu 

pergaulan bebas.  Selain itu, lingkungan masyarakat yang kurang baik, seperti hal nya, jika anak-

anak bermain di lingkungan yang suka melalukan perjudian, minuman keras, perbuatan pornogrofi, 

dll akan mempengaruhi perkembangan spiritual seorang peserta didik.  

 

B. Saran  

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan saran untuk sekolah, guru pendidikan agama islam, dan 

peneliti selanjutnya. Terdapat beberapa saran yang akan disampaikan, yaitu: 

1. Untuk guru pendidikan agama islam disarankan untuk melakukan pembelajaran dengan metode 

yang berpusat pada peserta didik. Sehingga, dalam pembelajaran peserta didik akan menjadi lebih 
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aktik and intraktif dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga peserta didik merasa antusias dan 

tidak bosan dalam pembelajaran.  

2. Untuk sekolah disarankan mampu melengkapi sarana dan prasarana sekolah agar memudahkan 

peserta didik dalam mengikuti proses pemgembangan. Sehingga peserta didik mampu 

meningkatkan kecerdasan spiritual dan bisa di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar melakukan penelitian lebih lanjut dengan 

menggunakan metode atau media dalam meningkatkan materi tentang keagamaan agar peserta 

didik lebih antusian dalam mengembangkan kecerdasan spiritual.   
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