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ABSTRAK 

Anak adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan orang 

tua kepada Allah SWT.kegagalan keluarga dalam membentuk 

kepribadian anak mengarah pada tumbuhnya masyarakat yang tidak 

berkepribadian. Setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. 

Kecerdasan secara bahasa artinya pemahaman, kecepatan dan 

kesempurnaan dalam sesuatu. Pada awalnya kecerdasan hanya 

berkaitan tentang kemampuan akal dalam menangkap sesuatu, 

sehingga kecerdasan hanya berkaitan dengan aspek kognitif. Seiring 

berjalannya waktu kecerdasan dapat memenuhi struktur qalbu yang 

menumbuhkan aspek afektif, seperti kehidupan moral, emosional, 

spiritual dan agama. Dari data hasil observasi di peroleh bahwa, 

sebagain besar atau lebih dari 50 % dari 164 jumlah peserta didik yang 

kurang memiliki kecerdasan emosioanal dan kecerdasan spiritual. Hal 

ini terlihat dari keadaan peserta didik yang lebih sering kesepian dan 

pemurung, lebih sering marah dan kurang menghargai sopan santun, 

lebih gugup dan mudah cemas, kurangnya ada rasa percaya diri, 

disiplin dan tanggungjawab. Guru atau Pendidik merupakan orang 

dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan pada peserta 

didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar dapat 

mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi 

tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya 

sebagai hamba dan khalifah Allah SWT. serta mampu melaksanakan 

tugasnya sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang 

mandiri. Sehingga dibutuhkan solusi, dan solusi itu adalah melalui 

pembelajaran agama, seorang pendidik memiliki tanggung jawab 

penuh terhadap perkembangan kecerdasan peserta didiknya.Sehingga 

peneliti ingin mendeskripsikan peran guru akidah akhlak dan 

mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual 

(SQ) peserta didik di MA Darussalam Batumarta VI.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran guru 

dan untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan 

penghambat bagi guru akidah akhlak dalam mengembangkan 

kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) peserta 

didik di MA Darussalam Batumarta VI. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme untuk meneliti kondisi objek yang 

alamiah dan peneliti sebagai instrumen kunci, dengan teknik 

pengumpulan data secara triangulasi (gabungan). Sifat penelitian ini 

adalah deskriptif yaitu penelitian yang meliputi penilaian sikap, 

pendapat individu, organisasi, keadaan atau prosedur dengan 
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menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan 

dokumentasi.  

Peran guru akidah akhlak sebagai pengajar; menyampaikan 

materi dengan baik dan mudah dipahami; sebagai pendidik; dengan 

memberikan sanksi yang bermanfaat untuk diri sendiri dan 

lingkungannya; sebagai pembimbing: bertanggungjawab penuh atas 

beban moral, pendekatan dengan berkomunikasi untuk mengetahui 

permasalahan yang dihadapi peserta didik; sebagai model dan teladan: 

memberikan contoh yang baik, bertindak sebelum berkata; serta 

sebagai motivator: memberikan motivasi dan arahan tanpa amarah 

dengan menasihati dan mendekati peserta didik; peran itulah yang 

menonjol dalam mengembangkan kecerdasan emosional dan 

kecerdasan spiritual peserta didik di MA Darussalam. faktor 

pendukung dari keteladanan guru, lingkungan dan perkembangan 

teknologi. faktor penghambat adalah pandemi covid, keluarga yang 

tidak berdampak positif, pergaulan dan lingkungan yang kurang baik. 

Guru sangat memiliki tanggung jawab penuh dalam mengembangkan 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual peserta didik dengan 

bekerjasama dan bersinergi dengan sesama guru dan orang tua.  

 

Kata Kunci: Peran Guru Akidah Akhlak, Kecerdasan Emosional, 

Kecerdasan Spiritual. 
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ABSTRACT 

Children are a mandate that parents must account for to Allah 

SWT. The failure of the family in shaping the child's personality leads 

to the growth of a society that has no personality. Every child has a 

different intelligence. Intelligence literally means understanding, 

speed and perfection in something. At first intelligence was only 

concerned with the ability of reason to catch something, so 

intelligence was only related to the cognitive aspect. Over time, 

intelligence can fulfill the structure of the heart that fosters affective 

aspects, such as moral, emotional, spiritual and religious life. From 

the observation data, it was found that, most or more than 50% of the 

164 students who lacked emotional intelligence and spiritual 

intelligence. This can be seen from the condition of students who are 

more often lonely and gloomy, more often angry and lack respect for 

manners, more nervous and easily anxious, lack of selfconfidence, 

discipline and responsibility. Teachers or educators are adults who 

are responsible for providing assistance to their students in their 

physical and spiritual development, so that they can reach the level of 

maturity, are able to stand alone and fulfill their maturity level, are 

able to be independent in fulfilling their duties as servants and caliphs 

of Allah SWT. and able to carry out their duties as social beings and 

as independent individual beings. So that a solution is needed, and 

that solution is through religious learning, an educator has full 

responsibility for the development of the intelligence of his students. 

(SQ) students at MA Darussalam Batumarta VI.  

The purpose of this study was to describe the teacher's role and 

to find out the factors that support and inhibit moral aqidah teachers 

in developing emotional intelligence (EQ) and spiritual intelligence 

(SQ) of students at MA Darussalam Batumarta VI. In this study, the 

researcher used a qualitative research approach that is based on the 

philosophy of postpositivism to examine the condition of natural 

objects and the researcher as the key instrument, using triangulation 

(combined) data collection techniques. The nature of this research is 

descriptive, namely research that includes an assessment of attitudes, 

individual opinions, organizations, circumstances or procedures using 

observation, interview and documentation data collection techniques.  

The role of the moral aqidah teacher as a teacher; convey the 

material well and easy to understand; as an educator; by providing 

sanctions that are beneficial to themselves and their environment; as a 

supervisor: fully responsible for the moral burden, approach by 

communicating to find out the problems faced by students; as a model 
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and role model: set a good example, act before saying; as well as a 

motivator: providing motivation and direction without anger by 

advising and approaching students; that role is prominent in 

developing the emotional intelligence and spiritual intelligence of 

students at MA Darussalam. supporting factors from the example of 

teachers, the environment and technological developments. Inhibiting 

factors are the covid pandemic, families that do not have a positive 

impact, relationships and a bad environment. Teachers have full 

responsibility in developing the emotional intelligence and spiritual 

intelligence of students by collaborating and synergizing with fellow 

teachers and parents.  

 

 

Keywords: The Role Of The Akidah Akhlak Teachers, Emotional 

Intelligence, Spiritual Intelligence. 
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MOTTO 

 

 

ْىهُْم طَۤاى ِفَةٌ   فَلَْىََل وَفََس ِمْه ُكلِّ فِْسقٍَة مِّ
۞ َوَما َكاَن اْلُمْؤِمىُْىَن لِيَْىفُِسْوا َكۤافَّة ًۗ

ا اِلَْيِهْم لََعلَّهُْم يَْحَرُزْوَن  ْيِه َولِيُْىِرُزْوا قَْىَمهُْم اَِذا َزَجُعْىْٓ  ࣖلِّيَتَفَقَّهُْىا فِى الدِّ

٢١١  
“Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan 

perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka 

tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam 

pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya 

apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?” 

 (At-Taubah/9:122)  
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PERSEMBAHAN 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT.,yang telah melimpahkan 

segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Nikmat iman, Islam dan 

kesehatan serta masih banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak bisa 

disebutkan satu-persatu, apabila lautan menjadi tinta dan ranting 

menjadi penanya tak akan usai untuk menulis semua nikmat yang 

telah Allah berikan kepada makhluk-Nya. Dan atas ridha-Nya Allah 

telah menggerakkan hati hamba-Nya untuk dapat menuntut ilmu baik 

dunia maupun akhirat, semoga Allah memperkenankan ilmu yang 

berkah dan bermanfaat. Shalawat teriring salam tersanjung agungkan 

kepada junjungan kita yakni Nabi Allah Muhammad Saw., sosok yang 

menjadi suri tauladan kita dan semoga kelak kita diakui sebagai 

umatnya di yaumul akhir.  

Syukur Alhamdulillah atas anugerah yang telah Allah berikan 

dengan segala kehidupan yang telah digariskan-Nya sehingga dapat 

tertulis perjalanan pendidikannya hingga sampai dititik ini yang 

merupakan kemenangan setelah melewati berbagai dukungan maupun 

hambatan, suka maupun duka dan berbagai rintangan dalam 

perjalanan pendidikan ini. Terimakasih dari lubuk hati yang paling 

dalam, tulus ikhlas terucapkan ku persembahkan skripsi ini kepada 

orang-orang yang selalu mencintai, menyayangi, mendo’akan serta 

memberikan makna dalam hidupku, sebagai tanda bukti dan kasih 
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senantiasa mendo’akan. Terimakasih Ayahanda dan Ibundaku 

atas segala bentuk kasih dan sayang yang telah dicurahkan 

sepenuhnya dengan tulus dan ikhlas. Terimakasih untuk segala 

dukungan moril dan materil, selalu sabar dalam membimbing dan 

mendidikku, dan tak hentinya untuk selalu memotivasi dan 

mendo’akan untuk kesuksesan anakmu. Tiada kata yang sanggup 

kuucap selain rasa syukur atas nikmat Allah yang telah 

memberikan kedua orang tua yang terbaik untukku, semoga 

Ayahanda dan Ibunda selalu dalam lindungan dan ridho Allah 

SWT. 
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menjadikan semangatku untuk segera menyelesaikan 

tanggungjawabku. 

3. Yang ku sayangi kedua mbahku Zukaris dan Warini yang telah 

memberikan motivasi dan do’a, dan seluruh keluarga besarku 

yang tak dapat ku sebutkan satu-persatu terimaksih atas nasihat, 

motivasi dan do’a yang tak hentinya untuk menyemangati 

sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan. 
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Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penjelasan definisi operasional (umum) skripsi ini adalah 

“Peran Guru Akidah Akhlak dalam Mengembangkan Kecerdasan 

Emosional (EQ) dan Kecerdasan Spiritual (SQ) Peserta Didik di 

MA Darussalam Batumarta VI”, berikut adalah penjelasannya: 

1. Peran Guru 

Menurut E. Mulyasa peran merupakan serangkaian 

perasaan, ucapan, tindakan dan sebagai suatu pola hubungan 

yang unik terhadap individu lainnya.1  Guru merupakan orang 

dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam 

mendidik, mengajar dan membimbing peserta 

didik. 2 Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk 

memelihara fitrah manusia dan sumber daya insani yang ada 

dalam dirinya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan 

kamil) sesuai dengan norma islam.3 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa 

peran guru pendidikan agama Islam adalah segala sesuatu 

yang dilakukan guru untuk mendidik, membimbing dan 

mengajar peserta didik agar dapat menjadi manusia yang 

seutuhnya (insan kamil). 

2. Akidah Akhlak 

Akidah akhlak merupakan salah satu mata pelajaran di 

madrasah yang menitik beratkan pada ranah afektif dan di 

dalamnya mengajarkan segi-segi kepercayaan (keimanan) 

dan tingkah laku (sikap) kepada peserta didik.4 

                                                             
1
 Enco Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks 

Menyukseskan MBS Dan KBK, Cet.5 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 212. 
2
 Rusydi Ananda, Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Cet.1 

(Medan:Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2018),  19. 
3
 Ismail, Strategi Pembelajaran Berbasis Paikem, (Semarang: Resail Media 

Group, 2008), 35. 
4
 Dedi Wahyudi dan Nelly Agustin, Upaya Meningkatkan Hasil; Belajar 

Siswa Mata Pelajaran Akidah Akhlak dengan Menggunakan Model Pembelajaran 

Berbasis Naturalistik Eksistensial Spiritual,vol.9 no.1, 2018),39. 
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Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa akidah 

akhlak adalah salah satu mata pelajaran yang ada di dalam 

madrasah Aliyah yang mengajarkan tentang nilai-nilai 

keagamaan (ketauhidan) yang dapat menguatkan akidah dan 

tentang akhlakul karimah yang dapat membentuk watak dan 

kepribadian peserta didik. 

3. Kecerdasan Emosional (EQ) 

Kecerdasan Emosional (Emotional Quotient), emosi 

yang berarti setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, 

perasaan, nafsu; setiap keadaan mental yang hebat atau 

meluap-luap. Beberapa anggota golongan dari emosi yang 

berkenaan dengan amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, 

cinta, terkejut, jengkel dan malu. 5 . Kecerdasan emosional 

yang mencakup pengendalian diri, semangat dan ketekunan, 

serta kemampuan untuk memotivasi diri. 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa 

kecerdasan emosional adalah kemampuan perasaan seseorang 

yang akan teraktualisasikan  ke dalam setiap tingkah laku 

(akhlak). 

4. Kecerdasan Spiritual (SQ) 

Kecerdasan Spiritual (Spiritual Quotient), spirit yang 

berarti kehidupan, nyawa, jiwa dan napas.
6
 Kecerdasan 

spiritual untuk menghadapi persoalan makna, untuk 

menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna 

yang lebih luas dan kaya, untuk menilai bahwa tindakan atau 

jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan 

yang lain.
7
 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami 

bahwa kecerdasan spiritual adalah kemampuan seseorang 

untuk dapat memaknai setiap peristiwa yang terjadi dan 

                                                             
5
 Daniel Goleman, 2021, Emotional Intelligence: Kecerdasan Emosional: 

Mengapa El Lebih Penting Daripada Iq”, (Jakarta : Gramedia, 2021), 409-410. 
6
Jalaluddin, Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan 

Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 286. 
7
 Ari Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi 

dan Spiritual ESQ: Emotional Spiritual Quotient Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 

Rukun Islam, (Jakarta: Arga, 2005),  46. 
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segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini.Yang berkaitan 

dengan kepercayaan di dalam jiwanya sehingga dapat 

memilih antara yang baik dan buruk. 

5. Peserta Didik 

Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu 

yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan 

perkembangan, baik secara fisik, psikologis, sosial, dan 

religius dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat 

kelak. Definisi tersebut memberi arti bahwa peserta didik 

merupakan individu yang belum dewasa, yang karenanya 

membutuhkan orang lain untuk membentuk dirinya dewasa.8 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami 

bahwa peserta didik adalah anak yang membutuhkan bantuan 

orang lain untuk dapat memberikan arah jalan dalam setiap 

kehidupan sebagai bekal untuk menuju fase dewasa.  

6. MA Darussalam Batumarta VI 

MA Darussalam Batumarta VI adalah salah satu di 

antara dua Madrasah Aliyah yang berada di Kecamatan 

Madang Suku III Kabupaten OKU Timur Sumatera 

Selatan.Madrasah ini dibawah naungan Yayasan Darussalam 

Batumarta VI. 

Adapun maksud dari judul penulis “Peran Guru Akidah 

Akhlak dalam Menganbangkan Kecerdasan Emosional (EQ)  

Dan Kecerdasan Spiritual (SQ) Peserta Didik di MA 

Darussalam Batumarta VI, Kec. Madang Suku III, Kab. OKU 

Timur SumSel” di dalam penelitian ini bermaksud untuk 

penelitian yang mendeskripsikan tentang Peran Guru Akidah 

Akhlak. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dalam Islam adalah bimbingan oleh pendidik 

terhadap perkembangan jasmani, rohani dan akal anak didik 

sehingga dapat terbentuk pribadi muslim yang baik.
9
 Dalam 

                                                             
8
Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2017), 103. 

9
 Yaya Suryana dan Rusdiana, Pendidikan Multikultural, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2015), 6. 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan ketentuan 

sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 yang berbunyi “Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Dan pasal 2 yang berbunyi 

“Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan 

nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan 

zaman.
10

 

Pendidikan Islam sebagai jalan yang kondusif untuk 

transformasi ilmu pengetahuan dan budaya Islami dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. Manusia sebagai khalifah dan 

„abd mencita-citakan program pendidikan yang menawarkan 

sepenuhnya penguasaan ilmu pengetahuan secara totalitas agar 

manusia tegar sebagai khalifah dan takwa sebagai substansi dan 

aspek „abd.
11

Pendidikan Islam adalah pemahaman dan 

pembenaran yang secara bertahap ditanamkan dalam diri manusia, 

mengenai tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam 

tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pemahaman 

dan pembenaran Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan 

kepribadian. Sedangkan pendidikan Islam memiliki dua arah 

tujuan, yaitu tujuan vertikal dan horizontal. Tujuan vertikal 

bermakna untuk mendekatkan diri dan menggapai ridha Allah 

SWT.Pendekatan vertikal ini diarahkan pada penyadaran diri 

manusia sebagai hamba Allah SWT.yang diciptakan untuk 

beribadah kepada-Nya. Sedangkan tujuan horizontal merupakan 

penyadaran diri manusia sebagai khalifah di muka bumi yang 

                                                             
10

 Sunedi Samardi, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013),70. 
11

Chairul Anwar, Hakikat Manusia dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan 

Filosofis, (Yogyakarta: SUKU Pers, 2014), 18-19 
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bertujuan secara menyeluruh. Sebagaimana dalam firman-Nya 

dalam Al- Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 30: 

ا اَتَْجَعُو  ٍْفَةً ۗ قَاىُْىْٓ ًْ َجاِعٌو فِى اْْلَْزِض َخيِ ِّّ ى َِنِة اِ
ي ٰۤ ََ َواِْذ قَاَه َزبَُّل ِىْي

دِ  َْ ُِ َُّسبُِّح بَِح َءَۚ َوَّْح اٰۤ ٍَ ٍْهَا َوٌَْسفُِل اىدِّ ِْ ٌُّْفِسُد فِ ٍَ ٍْهَا  ُس ىََل ۗ فِ َك َوُّقَدِّ

 َُ ْى َُ ا َْل تَْعيَ ٍَ  ٌُ ًْْٓ اَْعيَ   ٖٓقَاَه اِِّّ
 

Artinya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para 

malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah) di bumi.” Mereka 

berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak 

dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih 

memuji-Mu dan mensucikan nama-Mu?”Dia berfirman, 

“Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” 

(Al-Baqarah/2:30).
12

 

Agama merupakan jawaban dan solusi atas berfungsinya 

kehidupan manusia, ajaran atau sistem yang menggambarkan sistem 

kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta 

tata cara yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan manusia 

dan lingkungannya. Agama yang dianutnya agar tercapainya 

pemeliharaan keluarga yang sejahtera sesuai dengan ajaran 

agama.Bahkan dalam Al-Qur‟an, Allah SWT menganjurkan pada 

umat Islam agar selalu berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman 

dan mewariskan generasi penerus yang kuat dan sehat, baik sehat 

jasmani maupun rohani. Dijelaskan dalam firman-Nya Al-Qur‟an 

surat An-Nisa ayat 9 

 

 ٌْْۖ ِه ٍْ فًا َخافُْىا َعيَ ٌَّةً ِضع  ٌْ ُذزِّ ِْ َخْيفِِه ٍِ َِ ىَْى تََسُمْىا  ٌْ َوْىٍَْخَش اىَِّر

ًٌْدا  َ َوْىٍَقُْىىُْىا قَْىًْل َسِد   ٩فَْيٍَتَّقُىا ّللّا 

Artinya: “Hendaklah merasa takut orang-orang yang 

seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang 

lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah 

kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam 

hal menjaga hak-hak keturunannya).” (An-Nisa'/4:9).
13

 

                                                             
12

Sunedi Sumardi, Op.Cit, 124  
13

 Sunedi Sumardi, Pendidikan Agama : Tinjauan Agama dan Etika 

Kebidanan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 236. 
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Anak adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan 

orang tua kepada Allah SWT.Anak adalah tempat orang tua 

mencurahkan kasih sayangnya. Dan anak juga investasi masa depan 

untuk kepentingan orang tua di akhirat kelak. Oleh sebab itu orang 

tua harus memelihara, membesarkan,  merawat, menyantuni dan 

mendidik anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih 

sayang.
14

 

Di mana keluarga merupakan sarana pertama dan terpenting 

dalam pembentukan karakter seorang anak. Jika keluarga tidak 

memberikan pendidikan pribadi kepada anak, maka akan sulit bagi 

lembaga selain keluarga (sekolah) untuk memperbaikinya. 

Kegagalan keluarga dalam membentuk kepribadian anak mengarah 

pada tumbuhnya masyarakat yang tidak berkepribadian.
15

 

Setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. 

Kecerdasan secara bahasa artinya pemahaman, kecepatan dan 

kesempurnaan dalam sesuatu. Pada awalnya kecerdasan hanya 

berkaitan tentang kemampuan akal dalam menangkap sesuatu, 

sehingga kecerdasan hanya berkaitan dengan aspek kognitif. Seiring 

berjalannya waktu kecerdasan dapat memenuhi struktur qalbu yang 

menumbuhkan aspek afektif, seperti kehidupan moral, emosional, 

spiritual dan agama.Menurut Abudin Nata kecerdasan secara 

harfiah berarti sempurna perkembangan akal budinya, pandai dan 

tajam pemikirannya. Serta cerdas berarti sempurna pertumbuhan 

fisiknya dan sehat jasmaninya.
16

 

Kecerdasan Emosional (Emotional Quotient), emosi yang 

berarti setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu; 

setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap. Beberapa 

anggota golongan dari emosi yang berkenaan dengan amarah, 

kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel dan 

malu.
17

Kecerdasan emosional yang mencakup pengendalian diri, 

semangat dan ketekunan, serta kemampuan untuk memotivasi diri. 

                                                             
14

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan 

Pengamalan Islam (LPII), 2000). 172. 
15

 Sunedi Sumardi, Op.Cit, 237. 
16

 Anita Indria, Multiple Intelligence, jurnal kajian dan pengembangan 
umat, vol.3 no. 1 tahun 2020, 29-30. 

17
 Daniel Goleman, Op.Cit, 409-410. 
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Kecerdasan spiritual (Spiritual Quotient) untuk menghadapi 

persoalan makna, untuk menempatkan perilaku dan hidup kita 

dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, untuk menilai 

bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna 

dibandingkan dengan yang lain.
18

 

Dari data hasil observasi di peroleh bahwa, sebagain besar 

atau lebih dari 50 %  dari 164 jumlah peserta didik yang kurang 

memiliki kecerdasan emosioanal dan kecerdasan spiritual.  Hal ini 

terlihat dari keadaan peserta didik yang lebih sering kesepian dan 

pemurung, lebih sering marah dan kurang menghargai sopan santun, 

lebih gugup dan mudah cemas, kurangnya ada rasa percaya diri, 

disiplin dan tanggungjawab. Dan generasi saat ini juga kurang  

memiliki kecerdasan emosional daripada generasi sebelumnya, 

seperti lebih sering kesepian dan pemurung, lebih sering marah dan 

kurang menghargai sopan santun, lebih gugup dan mudah cemas, 

lebih impulsif dan agresif, kurangnya ada rasa percaya diri, disiplin 

dan tanggungjawab, dan lain sebagainya. Sehingga dibutuhkannya 

solusi untuk memecahkan masalah tersebut, dimana orang tua 

memasukan anak-anaknya ke dalam institusi pendidikan. Tingkah 

laku belajar peserta didik merupakan hasil dari reaksi terhadap 

lingkungan sekolahnya. Dengan demikian untuk menciptakan hasil 

belajar yang diinginkan, maka pendidik harus menciptakan kondisi 

lingkungan yang kondusif bagi peserta didik agar mampu 

berprestasi dalam belajar.
19

Salah satunya adalah madrasah yang 

merupakan tempat untuk belajar dan menuntut ilmu.
20

 

Di dalam madrasah terdapat salah satu unsur yang sangat 

berperan penting, yaitu seorang guru yang merupakan orang tua 

kedua bagi peserta didik ketika di institusi pendidikan. Guru atau 

Pendidik merupakan orang dewasa yang bertanggung jawab 

memberi pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan 

jasmani dan rohaninya, agar dapat mencapai tingkat kedewasaan, 

mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, 

                                                             
18

 Ari Ginanjar Agustian, Op.Cit, 46 
19

 Chairul Anwar, Buku Terlengkap Teori-Teori Pendidikan Klasik hingga 

Kontemporer, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 17 
20

 Abdurrahman An-Nahlawi,Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan 

Masyarakat, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), 241. 
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mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan 

khalifah Allah SWT. serta mampu melaksanakan tugasnya sebagai 

makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri.
21

 

Dijelaskan dalam Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia 

dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah. 
22

 

Guru akidah akhlak adalah guru yang mengampu mata 

pelajaran akidah akhlak dalam pendidikan islam. Akidah berasal 

dari kata al-„qd,yaitu ikatan, penguatan, kepercayaan dan 

pengikatan yang kuat .
23

Dan akhlak berasal dari kata khuluq yang 

artinya perangai, tabiat, dan agama.
24

Akidah akhlak adalah salah 

satu mata pelajaran di madrasah yang mengajarkan tentang 

keimanan dan tingkah laku. Sehingga peran guru akidah akhlak 

sangat penting untuk dapat mengembangkan kecerdasan emosional 

dan spiritual peserta didik. 

MA Darussalam Batumarta VI adalah salah satu di antara dua 

Madrasah Aliyah yang berada di Kecamatan Madang Suku III 

Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan. Dengan adanya kondisi 

peserta didik yang ada sekarang ini  maka peran guru adalah yang 

menjadi penopang utama dalam dunia pendidikan dan juga sebagai 

tokoh yang dihormati di lingkungan masyarakat. Guru sebagai 

sosok yang berwibawa, sebagai orang yang berilmu pengetahuan, 

sebagai penilai, sebagai pemimpin kelompok dan sebagai pembawa 

rasa kasih sayang. Untuk dapat mencapai keberhasilan dalam 

kegiatan belajar mengajar guru menempatkan dan memposisikan 

sebagai pekerjaan professional. Sehingga besar juga harapan untuk 

dapat menciptakan generasi yang baik atau insan kamil dengan 

melalui pengembangan kecerdasan emosional dan spiritual peserta 

didik. 

                                                             
21

 Abdul Mujib, Op.Cit, 87. 
22

Rusydi Ananda, op.cit, 19-20. 
23

Rosihon Anwar dan Saehudin,  Akidah Akhlak,  (Bandung : Pustaka Setia, 

2019), 13. 
24

Ibid, 255. 
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Dengan adanya latar belakang tersebut, maka penulis ingin 

melakukan penelitian yang berkaitan tentang “Peran Guru Akidah 

Akhlak Dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional (EQ) dan 

Kecerdasan Spiritual (SQ) Peserta Didik di MA Darussalam 

Batumarta VI “. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang di atas dan 

mempertimbangkan kemampuan serta keterbatasan 

pengetahuan penulis, maka penulis memfokuskan pada 

“Peran Guru Akidah Akhlak Dalam Mengembangkan 

Kecerdasan Emosional (EQ) Dan Kecerdasan Spiritual (SQ) 

Peserta Didik Di MA Darussalam Batumarta VI Kec. 

Madang Suku III, Kab. OKU Timur Sumatera Selatan”. 

2. Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas maka 

subfokusnya adalah sebagai berikut: 

a. Peranan guru akidah akhlak dalam mengembangkan 

kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual 

(SQ) peserta didik di MA Darussalam Batumarta VI 

Kec. Madang Suku III, Kab. OKU Timur Sumatera 

Selatan. 

b. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat guru 

akidah akhlak dalam mengembangkan kecerdasan 

emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) peserta 

didik di MA Darussalam Batumarta VI Kec. Madang 

Suku III, Kab. OKU Timur Sumatera Selatan. 
  

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah peranan guru akidah akhlak dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan 

spiritual (SQ) peserta didik di MA Darussalam Batumarta VI? 

2. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat 

bagi guru akidah akhlak dalam mengembangkan kecerdasan 

emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) peserta didik di 

MA Darussalam Batumarta VI? 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan peran guru akidah akhlak dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan 

spiritual (SQ) peserta didik di MA Darussalam Batumarta VI. 

2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan 

penghambat bagi guru akidah akhlak dalam mengembangkan 

kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) 

peserta didik di MA Darussalam Batumarta VI. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Sejalan dengan tujuannya diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi 

mengenai peran guru akidah akhlak dalam mengembangkan 

kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) 

peserta didik. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Guru 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam mengembangkan kecerdasan emosional 

(EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) peserta didik. 

b. Bagi Pembaca 

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

menambah wawasan dalam dunia pendidikan khususnya 

mengenai peran guru akidah akhlak dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional (EQ) dan 

kecerdasan spiritual (SQ) peserta didik. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Jurnal oleh Rosmiati Ramli dan Nanang Priatno, 2019, 

“Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan 

Kecerdasan Emosional”, Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Parepare.25 

                                                             
25

 Rosmiati Ramli dan Nanang Prianto, Peranan Guru Pendidikan Agama 

Islam dalam Pembinaan Kecerdasan Emosional, Jurnal Al-Ibrah, Volume VIII 

Nomor 01 Maret 2019. 
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Hasil penelitian ini adalah terdapat lima peran guru 

PAI SMK Muhammadiyah, Parepare dalam mengembangkan 

kecerdasan emosional peserta didik dengan meningkatkan 

kemampuan mengenai emosi peserta didik yaitu dengan cara; 

mengungkapkan tindakan-tindakan ketika sedang marah, 

sedih dan kecewa; dengan memberikan penanaman karakter 

berupa penanaman akhlak yang baik kepada peserta didik; 

dengan menanamkan rasa peduli terhadap orang lain; dengan 

selalu memberikan contoh-contoh orang-orang yang sukses; 

membina hubungan sosial dengan meningkatkan rasa percaya 

diri peserta didik. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

adalah sama-sama melakukan penelitian tentang  peran guru. 

Perbedannya adalah terletak pada lokasi penelitian, penelitian 

terdahulu dilakukan di SMK Muhammadiyah, Parepare, 

sedangkan penelitian ini di lakukan di MA Darussalam 

Batumarta VI, SumSel. Subjek penelitian terdahulu adalah 

Guru Pendidikan Agama Islam sedangkan subjek penelitian 

ini adalah Guru Akidah Akhlak. 

2. Jurnal oleh Hassanatul Mutmainah, 2018, “Upaya Guru PAI 

dalam Peningkatan Kecerdasan Emosional dan Spiritual 

Peserta Didik di SMAN 1 Bojonegoro”, STIT Al Urwatul 

Wutsqo Jombang.26 

Hasil penelitian ini adalah upaya guru dalam 

meningkatkan emotional spiritual quotient (ESQ) dengan 

melakukan pembiasaan yang diharapkan dapat melatih 

peserta didik menjadi terarah dan lebih baik.  Baik 

pembiasaan yang diterapkan di dalam kelas maupun di luar 

kelas.Yaitu dengan melakukan pengembangan dan 

pengaplikasian pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

seperti diterapkannya  sholat dhuha setiap pagi, murottal 

qur‟an dan literasi, Jum‟at bersih, kajian malam Jum‟at, 

keputrian, tafakur alam, serta tahfidz. Pengembangan tersebut 

                                                             
26

 Hassanatul Mutmainah, Upaya Guru PAI dalam Peningkatan Kecerdasan 

Emosional dan Spiritual Peserta Didik di SMAN 1 Bojonegoro, AT-TUHFAH: Jurnal 

Keislaman. Vol.7, No. 1, 2018. 
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bertujuan meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual 

peserta didik dengan melatih mental.Hasil dari upaya guru 

Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan 

emosional dan spiritual diamati ketika evaluasi, secara umum 

perilaku dan akhlak sudah dinilai baik. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

terdapat pada kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual 

peserta didik. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, 

penelitian terdahulu dilakukan di SMAN 1 Bojonegoro, 

sedangkan penelitian ini dilakukan di MA Darussalam 

Batumarta VI, SumSel. Penelitian terdahulu membahas 

tentang upaya guru PAI, sedangkan penelitian ini membahas 

tentang peran guru akidah akhlak. 

3. Aep Saepulloh dan Siti Asiah, 2015, “Peran Guru Pendidikan 

Agama Islam dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional 

Anak di SMAN 1 Tambun Selatan”, Fakultas Agama Islam 

UNISMA Bekasi.27 

Hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa peran 

guru yang telah dilaksanakan di SMAN 1 Tambun Selatan di 

antaranya peran guru sebagai motivator, informatory, 

fasilitator, inspiratory, organisator, inisiator, pembimbing, 

pengelola kelas, korektor dan evaluator. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

adalah terdapat pada peran guru dalam mengambangkan 

kecerdasan emosional. Perbedaannya terdapat pada lokasi 

penelitian, jika penelitian terdahulu dilakukan di SMAN 1 

Tambun Selatan ,sedangkan penelitian ini dilakukan di MA 

Batumarta VI SumSel. Penelitian terdahulu membahas peran 

guru PAI, sedangkan penelitian ini membahas peran guru 

akidah akhlak. 

4. Jurnal oleh Yumi Intani, Zulkarnain Guchi, dan Parianto, 

2020, “Peran Guru Agama Dalam Mengembangkan 

                                                             
27

 Aep Saepulloh dan Siti Asiah, Peran Guru Pendidikan Agama Islam 

dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak di SMAN 1 Tambun Selatan,  

Turdus, Vol. 11, No. 1, Mei 2015. 
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Kecerdasan Emosional Dan Spiritual Pada Anak SMA 

Muhammadiyah 1 Medan”, Fakultas Agama Islam UISU.28 

Hasil penelitian ini adalah dalam mengembangkan 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual peserta didik 

guru PAI berperan sebagai pendidik dan pengajar, fasilitator, 

motivator, manajerial, sebagai orang tua dan sebagai teladan. 

Persamaan penelitian terdahulu  dengan penelitian ini 

adalah terdapat pada peran guru dalam mengembangkan 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Perbedaannya 

terdapat pada tempat lokasi penelitian, penelitian terdahulu 

dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 Medan, sedangkan 

penelitian ini dilakukan di MA Darussalam Batumarta VI 

SumSel.Pada penelitian sebelumnya mengenai guru agama, 

sedangkan penelitian ini tentang guru akidah akhlak.  

5. Jurnal Oleh M Chovianan Al Sabah  dan Susiyanto, 2019, 

“Peran Guru Pai Dalam Mengembangkan Kecerdasan 

Emosional Dan Spiritual Siswa Di SMK Negeri 1 

Semarang”, Program Studi Pendidikan Agama Islam, 

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, 

Semarang.29 

Hasil penelitian ini adalah secara umum terdapat empat 

peran guru PAI diantaranya: mengembangkan kecerdasan 

emosional dan spiritual siswa; evaluator dalam mengevaluasi 

kecerdasan emosional dan spiritual siswa; mengarahkan 

kecerdasan emosional dan spiritual siswa; menghadapi dan 

mengelola peserta didik yang bermasalah dalam proses 

belajar di sekolah. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti peran guru dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional dan kecerdasan 

                                                             
28

 Yumi Intani, Zulkarnain Guchi, dan Parianto, Peran Guru Agama Dalam 

Mengembangkan Kecerdasan Emosional Dan Spiritual Pada Anak SMA 

Muhammadiyah 1 Medan, Jurnal Taushiah FAI UISU Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 

Tahun 2020. 
29

 M Chovianan Al Sabah dan Susiyanto, Peran Guru Pai Dalam 

Mengembangkan Kecerdasan Emosional Dan Spiritual Siswa Di SMK Negeri 1 

Semarang, Ta‟dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 2, No. 2, Nov. 2019. 
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spiritual siswa atau peserta didik.Perbedaannya terdapat pada 

lokasi penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di SMK 

Negeri 1 Semarang, seangkan penelitian ini dilakukan di MA 

Darussalam Batumarta VI SumSel. Penelitian terdahulu 

membahas tentang guru PAI sedangkan penelitian ini 

membahas tentang guru akidah akhlak.  

 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif 

yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah dan peneliti sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang 

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data 

yang bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian yang 

lebih menekankan pada makna.
30

 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu 

penelitian terhadap masalah-masalah yang berupa fakta-

fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan 

penilaian sikap, pendapat terhadap individu, organisasi, 

keadaan ataupun prosedur.
31

 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah subjek yang dimaksudkan 

untuk diperoleh informasinya mengenai semua hal yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun yang 

menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pendidik dan 

peserta didik di MA Darussalam Batumarta VI, Kec. Madang 

Suku III, Kab. OKU Timur SumSel.Yang bertujuan untuk 

mendapatkan data mengenai peran guru akidah akhlak dalam 

                                                             
30

 Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix 

Method, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 88 
31

 Ibid 
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mengembangkan kecerdasan emosional (EQ) dan Kecerdasan 

spiritual (SQ) peserta didik. 

3. Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di MA Darussalam 

Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU 

Timur Sumatera Selatan. 

4. Sumber Data 

Sumber data penelitian merupakan subjek dari mana 

data diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan dua 

sumber data, yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang 

diperoleh langsung oleh penulis. Data primer 

didapatkan dari narasumber, yaitu orang yang 

dijadikan objek dalam penelitian.Penulis mengambil 

data primer dari hasil wawancara dengan guru 

pengampu mata pelajaran akidah akhlak di MA 

Darussalam Batumarta VI untuk mendapatkan 

informasi mengenai permasalahan terkait kecerdasan 

emosional dan spiritual peserta didik. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder atau sumber data 

tambahan adalah sumber data yang diperoleh tidak 

langsung oleh penulis atau melalui dokumen.
32

 Data 

sekunder yang sudah tersedia dan dapat diperoleh 

penulis dengan cara observasi dan membaca. Data 

sekunder yang diambil oleh penulis adalah profil MA 

Darussalam Batumarta VI, visi dan misi, data keadaan 

guru, data keadaan peserta didik, serta data sarana dan 

prasarana. 

  

                                                             
32

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2016), 225. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Menurut Sutrisno Hadi observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis dengan 

menggunakan bagian terpenting yaitu pengamatan 

dan ingatan. 
33

Adapun macam-macam observasi 

menurut Sanafiah Faisal yaitu observasi 

berpartisipasi, observasi secara terang-terangan dan 

tersamar dan observasi tak terstruktur. 

1) Observasi Partisipatif 

Observasi partisipatif dilakukan oleh 

peneliti dengan terlibat secara langsung dalam 

kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau 

subjek yang dijadikan sebagai sumber data. 

Observasi partisipatif dapat dikelompokkan dalam 

empat kelompok, yaitu” 

a) Partisipasi pasif, yaitu peneliti langsung 

terjun ke lapangan, tetapi tidak terlibat 

dalam kegiatan tersebut. 

b) Partisipasi moderat, yaitu peneliti 

menjadi orang dalam dan orang luar, 

artinya dalam pengumpulan data peneliti 

ikut observasi partisipatif dalam beberapa 

kegiatan, sehingga tidak semua kegiatan 

yang diikuti.  

c) Partisipasi aktif, yaitu peneliti mengikuti 

apa yang dilakukan oleh narasumber, 

tetapi belum sepenuhnya lengkap. 

d) Partisipasi lengkap, yaitu peneliti 

sepenuhnya melakukan apa yang 

dilakukan oleh sumber data.  

2) Observasi Terus Terang Atau Tersamar 

Observasi terus terang dilakukan oleh 

peneliti untuk mendapatkan data dengan 

                                                             
33

 Sugiyono, Op. Cit, 145. 
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menyatakan terus terang kepada sumber data 

bahwa sedang melakukan penelitian. Sehingga 

sumber data mengetahui dari awal sampai akhir 

mengenai aktivitas peneliti.Dan juga observasi 

tersamar yang dilakukan peneliti bertujuan untuk 

menghindari jika terdapat suatu data yang 

dibutuhkan merupakan data yang 

dirahasiakan.Dan jika peneliti berterus terang 

maka tidak diperbolehkan untuk melakukan 

observasi. 

3) Observasi Tak Berstruktur 

Observasi tak berstruktur dilakukan jika 

peneliti belum mengetahui jelas mengenai fokus 

penelitiannya. Sehingga fokus observasi akan 

berkembang selama peneliti melakukan observasi. 

Apabila sudah ditemukan  masalah penelitian 

maka observasi dilakukan secara terstruktur 

dengan menggunakan pedoman observasi. Jadi 

observasi tak berstruktur adalah observasi yang 

tidak dipersiapkan secara sistematis mengenai apa 

yang akan diobservasi.
34

 

Penulis menggunakan metode observasi 

partisipatif  kelompok partisipasi aktif yaitu 

penulis ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan 

sumber data atau narasumber tetapi tidak 

sepenuhnya. Dan observasi terus terang yaitu 

dengan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan 

dan menyatakan terus terang kepada subjek yang 

akan diteliti bahwa akan melakukan penelitian. 

Metode ini digunakan untuk dapat mengetahui 

peran guru akidah akhlak dalam mengembangkan 

kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan 

spiritual (SQ) peserta didik di MA Darussalam 

Batumarta VI dalam setiap proses pembelajaran.  

b. Wawancara 

                                                             
34

 Ibid, 227-228 
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Wawancara merupakan proses tanya jawab 

secara lisan antara dua orang atau lebih secara 

langsung atau pembicaraan dengan maksud tertentu. 

Menurut Nazir, wawancara adalah suatu proses untuk 

mendapat informasi dengan tujuan penelitian melalui 

tanya jawab serta bertatap muka antara penanya atau 

pewawancara dengan penjawab atau responden 

dengan menggunakan alat interview guide (panduan 

wawancara).
35

Adapun macam-macam wawancara 

yaitu: 

1) Wawancara Terstruktur 

Wawancara terstruktur dilakukan untuk 

pengumpulan data, apabila peneliti sudah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi yang 

akan didapatkan. Dan peneliti telah menyiapkan 

instrumen penelitian yang berisikan pertanyaan 

dan jawaban. Sehingga setiap responden diberi 

dengan pertanyaan yang sama, dan pengumpul 

data mencatatnya.  

2) Wawancara Semistruktur 

Wawancara semistruktur lebih bebas jika 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. 

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh 

permasalahan dengan lebih terbuka, yaitu pihak 

sumber data dimintai pendapat  serta ide-idenya.  

3) Wawancara Tak Berstruktur 

Wawancara tak terstruktur adalah 

wawancara bebas, yaitu peneliti yang 

mengumpulkan data dengan melakukan 

wawancara tanpa menggunakan pedoman 

wawancara yang tersusun secara sistematis.
36

 

 

                                                             
35

 Hardani,dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, cet. I,  

(Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020), 137-138. 
36

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2016),233 
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Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis 

adalah wawancara semi terstruktur yaitu 

pewawancara menetapkan sendiri masalah dan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. 

Tujuannya untuk menemukan permasalahan lebih 

terbuka dengan pihak yang diwawancarai diminta 

pendapat, ataupun ide-ide yang dilakukan secara 

tatap muka.Selanjutnya penulis mendengarkan 

jawaban narasumber dengan mencatat hasilnya. 

Butir pertanyaan yang diajukan oleh penulis 

kepada narasumber yang merupakan guru mata 

pelajaran akidah akhlak sebanyak 10 butir. Jawaban 

dari narasumber akan diketik ulang oleh penulis 

untuk memudahkan dalam menganalisis data.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode yang 

menggunakan cara pengumpulan data dengan menulis 

data-data yang sudah ada. 
37

Menurut Sugiyono, 

dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah 

berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar 

atau karya-karya monumental dari 

seseorang.
38

Dokumentasi diperlukan sebagai metode 

pendukung untuk memperoleh data, dengan adanya 

metode dokumentasi makan akan didapatkan data-

data historis dan dokumen lain yang relevan dengan 

penelitian. Bentuk dokumentasi yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu berupa data-data sekolah 

dan gambar yang berkaitan dengan kondisi di MA 

Darussalam Batumarta VI. 
 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan 

menyusun secara sistematis dari data yang didapat dari hasil 

wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kelompok, menjabarkan ke 

                                                             
37

Ibid, 149. 
38

Ibid, 150. 
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dalam bagian-bagian, melakukan penggabungan, menyusun 

ke dalam pola, memilih bagian terpenting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 
39

Analisis 

menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga alur kegiatan 

yang terjadi secara bersamaan, yaitu: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan sebagai proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 

yang didapat dari catatan-catatan lapangan.
40

 

Setelah memasuki lapangan penulis akan 

memperoleh data dengan memfokuskan pada guru 

mata pelajaran akidah akhlak dan peserta didik. Data 

yang sudah didapatkan akan dikelompokkan ke dalam 

data yang sangat penting, kurang penting dan tidak 

penting. Dan selanjutkan penulis akan mengambil 

data yang diperlukan dan menyisihkan data yang tidak 

diperlukan. Sehingga akan mempermudah untuk 

tahap selanjutnya. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian Data yaitu sekumpulan informasi 

yang tersusun dengan memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.
41

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 

dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.
42

 

Setelah diperoleh informasi dari data penulis 

akan menyajikan data dalam bentuk tabel dan bagan. 

Tujuannya agar dapat mudah dipahami oleh pembaca. 

c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi 

Simpulan awal yang dinyatakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah apabila tidak diperoleh 
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bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Simpulan merupakan 

pokok dari temuan penelitian yang menggambarkan 

pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada 

penjelasan sebelumnya atau keputusan yang diperoleh 

melalui metode berpikir induktif dan 

deduktif.
43

Penarikan kesimpulan dilakukan secara 

sementara, selanjutnya diverifikasi dengan cara 

mempelajari kembali data yang telah dikumpulkan. 

Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian 

berlangsung. Sehingga dari data yang telah direduksi 

dan disajikan dapat ditarik kesimpulan yang 

memenuhi syarat kredibilitas dan objektivitas dari 

hasil penelitian, dengan cara membandingkan hasil 

penelitian dengan teori.
44

 

Verifikasi data yang dimaksud untuk 

mengevaluasi informasi-informasi yang telah 

diperoleh dari informan atau narasumber melalui 

wawancara. Sehingga akan diperoleh sebuah data 

yang validitas dan berkualitas serta hasil data tersebut 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

 

I. Sistematika Pembahasan  

BAB I:  Pendahuluan 

Yang mencakup Penegasan Judul, Latar Belakang 

Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian 

Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Tempat 

Penelitian, Sumber Data, Jenis Penelitian, Metode 

Pengumpulan Data, Analisis Data Dan Sistematika 

Pembahasan. 
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BAB II: Landasan Teori 

Yaitu terdiri dari teori-teori yang yang sesuai dengan 

judul penelitian, secara garis besar terdiri dari: Pengertian 

Peran Guru, Pengertian Akidah Akhlak, Pengertian Kecerdasan 

Emosional (EQ), Pengertian Kecerdasan Spiritual (SQ) Dan 

Pengertian Peserta didik. 

BAB III: Deskripsi Objek Penelitian 

Penulis memberikan gambaran umum objek penelitian 

yang berisi tentang gambaran umum objek, yaitu: Profil MA 

Darussalam Batumarta VI, Visi dan Misi MA Darussalam 

Batumarta VI, Keadaan Guru dan Staf MA Darussalam 

Batumarta VI, Keadaan Peserta Didik MA Darussalam 

Batumarta VI, Sarana dan Prasarana MA Darussalam 

Batumarta VI, serta Penyajian Data dan Fakta. 

BAB IV : Analisis Penelitian 

Analisis data penelitian yang mencakup studi 

pendahuluan, deskripsi penelitian dan paparan data. Serta 

temuan penelitian yang meliputi peran guru akidah akhlak 

sebagai pengajar dalam mengembangkan kecerdasan emosional 

dan kecerdasan spiritual peserta didik, peran guru akidah 

akhlak sebagai pendidik dalam mengembangkan kecerdasan 

emosional dan kecerdasan spiritual peserta didik, peran guru 

akidah akhlak sebagai pembimbing dalam mengembangkan 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual peserta didik, 

peran guru akidah akhlak sebagai model dan teladan dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional dan kecerdasan 

spiritual peserta didik, peran guru akidah akhlak sebagai 

motivator dalam mengembangkan kecerdasan emosional dan 

kecerdasan spiritual peserta didik, dan faktor-faktor yang 

menjadi penghambat dan pendukung dalam mengembangkan 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual peserta didik. 

BAB V : Penutup  

Pada bab ini  merupakan bab penutup atau bab terakhir dari 

penyusunan skripsi. Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan 

dari hasil analisis penelitian dan rekomendasi atau saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Peran Guru 

1. Definisi Peran 

Menurut E. Mulyasa peran merupakan serangkaian 

perasaan, ucapan, tindakan dan sebagai suatu pola hubungan 

yang unik yang diajukan dengan individu lainnya.
45

 

2. Definisi Guru 

Dijelaskan dalam  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2005, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, 

dan pendidikan menengah. 
46

 

Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung 

jawab untuk membina peserta didiknya dalam 

perkembangan jasmani dan rohani, supaya dapat mencapai 

fase kedewasaan, berdiri sendiri dan memenuhi fase 

kedewasaannya, mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai 

hamba dan khalifah Allah SWT.serta dapat melaksanakan 

tugasnya, baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai 

makhluk individu yang mandiri.
47

 

Pendidik adalah bapak rohani (spiritual father) untuk 

peserta didik, dengan  mewariskan jiwa berupa ilmu, 

pembinaan akhlak mulia, dan memperbaiki tingkah lakunya 

yang buruk. Dengan demikian pendidik memiliki kedudukan 

yang tinggi dalam Islam. Dalam hadits Nabi SAW “Tinta 

seorang ilmuwan (yang menjadi guru) lebih berharga 

ketimbang darah para syuhada” Al- Ghazali menukil 

beberapa hadits Nabi tentang keutamaan seorang pendidik. 

Ia berkesimpulan bahwa pendidik disebut sebagai orang-

orang besar (great individuals) yang aktivitasnya lebih baik 
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dari pada ibadah setahun, dijelaskan dalam Q.S At-Taubah 

(9): 122 

 

ِْ ُموِّ فِْسقٍَة  ٍِ  فَيَْىَْل َّفََس 
فَّةًۗ ْْفُِسْوا َماٰۤ َُ ىٍَِ ُْْى ٍِ ْؤ َُ َُ اْى ا َما ٍَ ۞ َو

 ٌْ ٍِْه ا اِىَ ٌْ اَِذا َزَجُعْىْٓ هُ ٍَ ِْْرُزْوا قَْى ِِ َوىٍُِ ٌْ َتَفَقَّهُْىا فِى اىدِّ ى ِفَةٌ ىٍِّ
ٌْ طَاٰۤ ْْهُ ٍِّ

 َُ ٌْ ٌَْحَرُزْو   ٕٕٔ ࣖىََعيَّهُ
Artinya: “Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi 

semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap 

golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama 

Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka 

dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka 

telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?” (At-

Taubah/9:122) 

Dari Al-Ghazali yang menukil perkataan para ulama 

yang menyatakan bahwa pendidik merupakan pelita (siraj) 

dari segala zaman, orang yang hidup semasa dengannya 

maka akan memperoleh pancaran cahaya (nur) keilmiahan 

nya. Andaikata dunia ini tidak ada pendidik, niscaya 

manusia seperti binatang, sebab: “pendidikan merupakan 

upaya mengeluarkan manusia dari sifat kebinatangan (baik 

hewan buas maupun hewan jinak) kepada sifat insaniyah dan 

ilahiyah.
48

 

Menurut Al-Ghazali, tugas pokok pendidik 

merupakan menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, 

serta membimbing hati insan buat mendekatkan diri 

(taqarrub) terhadap sang Khaliq Allah SWT. Hal tersebut 

karena tujuan pokok pendidikan Islam adalah upaya untuk 

mendekatkan diri kepada-Nya. Jika pendidik belum mampu 

untuk membiasakan diri pada peribadatan terhadap peserta 

didik berarti ia mengalami kegagalan dalam tugasnya, 

sekalipun peserta didik memiliki prestasi akademis yang 

sangat baik. Hal tersebut mempunyai arti akan adanya 

keterkaitan antara ilmu dan amal shaleh. 
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Dalam kerangka berpikir jawa, pendidik didefinisikan 

menggunakan guru (gu dan ru) yang berarti “digugu” dan 

“ditiru”. Dikatakan digugu (dipercaya) karena seorang guru 

mempunyai seperangkat ilmu yang memadai, sehingga ia 

memiliki wawasan dan pandangan yang luas untuk melihat 

kehidupan ini. Dikatakan “ditiru” (diikuti) karena guru 

mempunyai kepribadian yang utuh, sehingga segala tindak 

tanduknya patut dijadikan panutan dan suri teladan bagi 

peserta didik.
49

 

3. Peran dan Tugas Guru 

Di dalam pembelajaran guru mempunyai peranan dan 

fungsi untuk membimbing, mendorong dan memfasilitasi 

peserta didik untuk belajar. Ki Hajar Dewantara 

mengungkapkan pentingnya peranan dan fungsi guru dalam 

pendidikan menggunakan pernyataan: Ing ngarsa sung 

tulada yang artinya guru berada di depan memberi teladan, 

ing madya mangun karsa, yang artinya guru berada di tengah 

mewujutkan kesempatan untuk berusaha, dan tut wuri 

handayani yang artinya guru dari belakang memberikan 

motivasi dan bimbingan. Konsep yang dikemukakan Ki 

Hajar Dewantara ini menjadi pedoman dalam melaksanakan 

pendidikan dan pembelajaran di Indonesia. 
 

 Peran guru dalam pembelajaran menurut Mulyasa 

sebagai berikut:  

a) Guru sebagai pendidik 

Guru merupakan pendidik yang menjadi tokoh, 

panutan dan sosialisasi bagi peserta didik serta 

lingkungannya. Dengan demikian, seorang guru wajib 

mempunyai standar kualitas pribadi yang meliputi 

tanggung jawab, wibawa, berdikari dan disiplin. 

b) Guru sebagai pengajar 

Dengan adanya perkembangan teknologi yang 

telah mengalihkan peran guru dari pengajar yang 

memiliki tugas menyampaikan materi pembelajaran 
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menjadi fasilitator yang bertugas menyediakan fasilitas 

untuk memudahkan dalam belajar. Sehingga, beberapa 

hal yang harus dilakukan oleh guru atau pendidik dalam 

pembelajaran sebagai berikut: 

1) Mempersiapkan gambaran, gambaran menjadi 

penghubung antara sesuatu yang sedang dipelajari 

peserta didik menggunakan sesuatu yang sudah 

diketahuinya dan saat waktu bersamaan guru 

mengungkapkan tambahan pengalaman pada 

peserta didik.  

2) Mendefinisikan, yaitu menempatkan sesuatu yang 

dipelajari secara jelas dan sederhana menggunakan 

latihan dan pengalaman serta pengertian yang 

dimiliki peserta didik. 

3) Menganalisis, yaitu menelaah masalah yang telah 

dipelajari poin per poin.  

4) Mensintesis, yaitu penggabungan antara poin per 

poin yang telah ditelaah ke dalam suatu konsep 

yang utuh sehingga memiliki arti, hubungan antara 

poin yang satu dengan yang lainnya terlihat jelas, 

dan masing-masing masalah akan tetap 

berhubungan dengan keseluruhan yang lebih besar. 

5) Bertanya, yaitu mengajukan pertanyaan yang 

signifikan dan teliti supaya apa yang dipelajari 

menjadi lebih jelas. 

6) Mendengarkan, yaitu memahami peserta didik dan 

berusaha memudahkan setiap masalah serta 

membuat kesulitan terlihat jelas baik bagi guru 

maupun peserta didik. 

7) Menciptakan kepercayaan, yaitu peserta didik akan 

memberikan kepercayaan atas keberhasilan 

mengajar pada pembelajaran dan penyusunan 

kompetensi dasar. 

8) Memberikan pandangan yang beraneka ragam yaitu 

menggunakan mempertimbangkan bahan yang 

dipelajari menurut berbagai sudut pandang dan 
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mempertimbangkan perkara pada kombinasi yang 

beraneka ragam. 

9) Menyediakan media pembelajaran untuk 

mendalami materi standar, menyampaikan 

pengalaman yang beraneka ragam dengan 

menggunakan media pembelajaran dan sumber 

belajar yang berhubungan dengan materi standar. 

10) Menyesuaikan metode pembelajaran, yaitu 

menetapkan metode pembelajaran menggunakan 

kemampuan dan taraf perkembangan peserta didik 

serta mengaitkan  materi baru menggunakan 

pelajaran yang sudah dipelajari peserta didik. 

11) Memberikan perilaku emosi, yaitu menghasilkan  

pembelajaran lebih bermakna dengan antusias dan 

semangat. 

c) Guru sebagai pembimbing 

Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing 

perjalanan (journey), yang bertanggung jawab atas 

kelancaran perjalanan berdasarkan ilmu dan 

pengalamannya. Dalam hal ini, istilah perjalanan 

mengacu pada perjalanan mental, emosional, kreatif, 

moral dan spiritual yang lebih dalam, lebih kompleks 

yang tidak hanya mempengaruhi fisik. Sebagai 

pembimbing, guru perlu mengartikulasikan tujuan 

mereka, menetapkan waktu perjalanan, menentukan rute 

perjalanan, menggunakan pedoman perjalanan serta 

menilai mobilitas untuk kebutuhan dan kemampuan 

peserta didik. Sebagai pembimbing perjalanan, guru atau 

pendidik membutuhkan kompetensi untuk : 

1) Guru menyusun tujuan serta mengidentifikasi 

kompetensi yang akan diraih. Guru bertugas untuk 

menetapkan apa yang telah dimiliki oleh peserta 

didik berdasarkan atas latar belakang dan 

kemampuannya, serta kompetensi yang dibutuhkan 

untuk dipelajari dalam mencapai tujuan. Untuk 
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merumuskan tujuan, guru harus melihat dan 

memahami dari semua aspek pembelajaran. 

2) Guru perlu melihat peran serta peserta didik dalam 

pembelajaran, dan yang paling utama pelaksanaan 

proses kegiatan belajar peserta didik tidak hanya 

secara jasmaniah, tetapi juga secara psikologis. 

Dengan demikian peserta didik perlu dibimbing 

untuk memperoleh pengalaman, dan membentuk 

kompetensi untuk mencapai tujuan.  

3) Guru perlu memaknai kegiatan pembelajaran. Yang 

terpenting, guru harus memberikan kehidupan dan 

makna pada kegiatan belajarnya. Seperti halnya 

pembelajaran yang terencana, menyeluruh dan 

detail, kurang relevan, kurang bersemangat, tidak 

bermakna, kurang penasaran dan kurang imajinatif.  

4) Guru harus melakukan evaluasi, guru diharapkan 

mampu mengevaluasi proses dan hasil 

pembelajaran serta menggunakan hasil penilaian 

tersebut untuk meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran. 

d) Guru sebagai pelatih 

Guru perlu berperan sebagai pelatih karena proses 

pendidikan dan pelatihan memerlukan pelatihan baik 

keterampilan intelektual maupun motorik. Tanpa 

pelatihan, peserta didik tidak akan dapat menunjukkan 

penguasaan keterampilan dasar dan tidak akan dapat 

memperoleh berbagai keterampilan yang dikembangkan 

sesuai dengan standar materi. Oleh karena itu guru perlu 

berperan sebagai pelatih yang bertanggung jawab 

melatih peserta didik dalam pembentukan keterampilan 

dasar sesuai dengan potensinya masing-masing. 

e) Guru sebagai penasehat 

Guru adalah penasehat terbaik bagi peserta didik, 

bahkan untuk orang tua, bahkan jika mereka tidak dilatih 

secara khusus sebagai penasehat dan dalam beberapa 

kasus tidak ingin menasehati orang.  
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f) Guru sebagai pembaharu (inovator) 

Guru mengartikan pengalaman dalam kehidupan 

yang bermakna bagi peserta didik. Karena peserta didik 

yang belajar sekarang secara psikologis berada jauh dari 

pengalaman manusia yang harus dipahami, dicerna dan 

diwujudkan dalam pendidikan.Tugas guru adalah 

memahami bagaimana kenyataan tersebut dan 

bagaimana menjembatani secara efektif, maka untuk itu 

inovasi diperlukan. 

g) Guru sebagai model dan teladan 

Seorang guru adalah model atau teladan bagi 

peserta didik dan siapa saja yang menganggapnya 

sebagai guru. Misalnya, baik orang maupun guru akan 

menarik perhatian peserta didik dan orang-orang 

disekitarnya. Dengan pemikiran ini, ada beberapa hal 

yang perlu dipertimbangan ketika melakukan peran ini, 

yaitu: 

1) Seseorang secara psikologis ditemukan dalam 

masalah-masalah penting seperti sikap pribadi, 

pembelajaran, kesuksesan, kegagalan, kebenaran, 

hubungan interpersonal, agama dan pekerjaan.  

2) Bicara dan gaya bicara, dengan menggunakan 

bahasa menjadi indera berpikir dan bertindak. 

3) Kebiasaan bekerja, perilaku yang diterapkan ketika 

seseorang bekerja yang ikut mewarnai 

kehidupannya.  

4) Sikap menggunakan pengalaman dan kesalahan, 

pengertian interaksi antara luasnya pengalaman dan 

nilai serta tidak dapat menghindarkan dari 

kesalahan. 

5) Pakaian, yang menunjukkan keberadaan seluruh 

kepribadian. 

6) Interaksi kemanusiaan, diwujudkan menggunakan 

pergaulan manusia, intelektual, moral, keindahan, 

terutama bagaimana bertingkah laku. 
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7) Proses berpikir,caraberpikir dalam menghadapi dan 

memecahkan masalah.  

8) Perilakuneuritis, suatu pertahanan yang 

diaplikasikan agar dapat melindungi diri dan bisa 

juga untuk menyakiti orang lain.  

9) Selera, pilihan yang secara jelas menggambarkan 

nilai-nilai yang dimiliki oleh pribadi tersebut.  

10) Keputusan, keterampilan rasional dan intuitif yang 

dipergunakan untuk menilai setiap situasi dan 

kondisi.  

11) Kesehatan, kualitas tubuh, pikiran dan semangat 

yang mendeskripsikan kekuatan, perspektif, 

perilaku tenang, antusias dan semangat hidup yang 

selalu optimis.  

12) Gaya hidup, apa yang diyakini seseorang dalam hal 

kehidupan dan perilaku untuk membangun 

keyakinan itu.  

h) Guru sebagai pribadi 

Guru perlu memiliki kepribadian yang tercermin 

sebagai pendidik sejati. Tuntutan kepribadian sebagai 

pendidik dapat dirasakan lebih tinggi dibandingkan 

dengan profesi lain.  Untuk itu kestabilan emosi sangat 

penting dalam kehidupan sekolah dan sosial.
50

Dengan 

pendekatan pribadi, seperti melakukan pembiasaan di 

sekolah, misalnya saling menyapa antar teman ataupun 

antar guru, membuang sampah pada tempatnya, 

memungut sampah yang berserakan, mengucapkan 

terimakasih. Peserta didik diajarkan untuk saling 

menghormati dan menyayangi antar sesama.  Sikap ini 

terlihat pada saat masuk ke sekolah, peserta didik 

mengucapkan salam, dan mencium tangan saat bertemu 

dengan bapak/ibu guru.
51

 

 

                                                             
50

Rusydi Ananda, Op. Cit, 30-34 
51

 Chairul Anwar, Internalisasi Semangat Nasionalisme Melalui 

Pendekatan Habituasi (Perspektif Filsafat Pendidikan),(ANALISIS: Jurnal Studi 

Keislaman, Volume 14, Nomor 1, Juni 2014), 171 



 31 

i) Guru sebagai peneliti 

Ilmu pengetahuan akan terus berkembang yang 

diperoleh melalui kegiatan penelitian. Oleh karena itu 

guru adalah seorang pencari ilmu atau peneliti yang 

selalu berusaha mencari ilmu pengetahuan melalui 

kegiatan penelitian. 

j) Guru sebagai motivasi kreativitas atau berkreasi 

Kreativitas merupakan hal penting dalam 

pembelajaran, dan guru perlu mendemonstrasikan proses 

kreatif. Kreativitas adalah kegiatan menciptakan sesuatu 

yang belum pernah ada sebelumnya, atau sesuatu yang 

tidak diciptakan seseorang, atau kecenderungan untuk 

menciptakan sesuatu. Peran ini memungkinkan guru 

untuk terus mencari cara yang lebih baik untuk melayani 

peserta didik, memungkinkan mereka untuk menentukan 

bahwa mereka tidak hanya terlibat dalam kegiatan rutin 

tetapi kreatif.  

k) Guru sebagai pembangkit pandangan 

Guru perlu memberikan dan memelihara 

pandangan mengenai keagungan kepada peserta 

didiknya. Mengemban peran ini maka guru harus 

terampil dalam berkomunikasi dengan peserta didik di 

segala umur, sehingga setiap langkah dari proses 

pendidikan yang dikelolanya dilaksanakan untuk 

menunjang peran ini. 

l) Guru sebagai pekerja rutin 

Guru bekerja dengan keahlian, dan kebiasaan 

tertentu serta kegiatan rutin yang dilakukan setiap 

harinya. Kegiatan tersebut akan menjadi beban jika tidak 

dilaksanakan dengan baik dan ikhlas. Dalam proses 

pembelajaran setidaknya terdapat 17 kegiatan rutin yang 

harus dilakukan oleh guru, yaitu: 

1) Disiplin waktu.  

2) Mencatat dan menyusun laporan sesuai dengan 

standar kinerja, ketepatan dan jadwal. 
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3) Membaca, mengevaluasi dan membagikan hasil 

kerja peserta didik. 

4) Bertanggungjawab atas absensi peserta didik.  

5) Menyusun jadwal kegiatan per hari, per minggudan 

per semester serta per tahun. 

6) Mengembangkan tata tertib dan tata cara kerja 

kelompok termasuk diskusi. 

7) Menentukan jadwal kerja peserta didik. 

8) Membuat jadwal rapat orang tua dan peserta didik. 

Mengatur tempat duduk peserta didik. 

9) Memahami karakter setiap peserta peserta didik.  

10) Menyusun bahan materi pembelajaran, 

kepustakaan, dan media pembelajaran. 

11) Keikutsertaan setiap  pertemuan dengan guru, orang 

tua peserta didik dan alumni. 

12) Menciptakan suasana di dalam kelas yang kondusif 

sehingga proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan baik. 

13) Melakukan  latihan pembelajaran yang terjadwal 

dan bermanfaat bagi peserta didik.  

14) Menyusun program khusus dalam pembelajaran, 

contohnya karyawisata.  

15) Memberi arahan kepada peserta didik.  

m) Guru sebagai penggerak perkemahan.  

Guru adalah penggerak perkemahan, yang suka 

membantu peserta didik meninggalkan hal-hal lama dan 

memiliki pengalaman baru. Guru dan peserta didik 

bekerja sama untuk mempelajari metode baru, 

meninggalkan kepribadian yang membantu mereka 

mencapai tujuan mereka, dan menggantinya sesuai 

kebutuhan. Proses ini menjadi transaksi pendidikan bagi 

guru kelas dan peserta didik.  

n) Guru sebagai pendongeng atau pembawa cerita 

Guru perlu memiliki keterampilan mendongeng, 

karena cerita yang mengandung hikmah dan pelajaran 

sangat bermanfaat bagi peserta didik. Untuk menjadi 
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pendongeng yang baik, guru memahami bagaimana 

menggunakan suaranya, mengubah ritme dan volume 

suaranya, memilih waktu untuk melewatkan cerita, 

mengolah ide yang mereka butuhkan, dan menggunakan 

bahasa yang tepat dan jelas. 

o) Guru sebagai aktor 

Sebagai aktor, guru melakukan apa yang tertulis 

dalam naskah, dengan memperhatikan pesan yang 

disampaikan kepada peserta didik. Untuk itu, guru perlu 

mengembangkan akumulasi pengetahuan dan 

kemampuan menyampaikan pengetahuan tersebut. 

Dengan kata lain, guru perlu mempelajari segala sesuatu 

yang berkaitan dengan tugasnya, melaksanakannya, dan 

mampu bekerja secara efektif. 

p) Guru sebagai emansipator 

Ketika peserta didik kesulitan yang membuat 

dirinya merasa tidak berharga hingga  putus asa. Maka 

disinilah peran guru sebagai emansipator, yaitu 

memotivasi kembali peserta didik agar menjadi pribadi 

yang percaya diri. Sehingga dibutuhkan seni 

memotivasi, ketelatenan dan keuletan untuk 

mengembalikan harapan peserta didik tersebut. 

q) Guru sebagai evaluator 

Setiap proses pembelajaran pasti adanya sebuah 

penilaian yang merupakan proses untuk menentukan 

kualitas dan sampai dimana tingkat pencapaian dari 

tujuan pembelajaran bagi peserta didik. Sehingga 

seorang guru harus memiliki kemampuan dan 

pengetahuan untuk melaksanakan penilaian dengan 

menggunakan  teknik dan prinsip yang tepat.  

r) Guru sebagai pengawet 

Guru memiliki salah satu tugas yaitu untuk 

mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi 

selanjutnya. Sehingga guru harus menjadi pengawet, 

yaitu dengan mengawetkan pengetahuan yang ada dalam 

pribadinya atau dapat diartikan seorang guru harus 
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berusaha menguasai standar materi yang akan 

disampaikan kepada peserta didik. 

s) Guru sebagai kulminator 

Guru adalah orang yang secara bertahap 

membimbing proses pembelajaran dari awal sampai 

akhir (kulminasi). Dengan membuat rencana, peserta 

didik akan mencapai klimaks. Pada tahap ini, setiap 

peserta didik dapat melihat peningkatan dalam 

belajar.Dengan membuat rencana, guru menetapkan 

tujuan yang ingin dicapai, yang dipublikasikan pada 

tahap akhir. Guru mengembangkan kemampuan 

intelektual, tanggung jawab, dan fisik yang disesuaikan 

melalui kurikulum dengan kebutuhan peserta didik.
52

 

 

Selanjutnya  menurut Hamalik, terdapat empat hal 

besar peran guru yaitu: 

a) Sebagai Pengajar  

Guru melaksanakan tugasnya untuk 

menyampaikan pelajaran di dalam kelas agar peserta 

didik dapat memahami pengetahuan yang disampaikan. 

Guru juga berupaya agar peserta didik mengalami 

perubahan kea rah yang baik dari segi sikap, 

keterampilan, kebiasaan, hubungan sosial dan lain-lain 

melalui pengajaran yang disusun secaraterencana serta 

sistematis. 

b) Sebagai Pembimbing 

Guru memiliki tanggung jawab dan kewajiban 

kepada peserta ddik untuk memberikan bantuan agar 

mereka mampu menemukan maslah, memecahkan 

masalah dan mengenali dirinya sendiri serta dapat 

menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. 

c) Sebagai Ilmuan 

Guru memiliki kewajiban untuk terus-menerus 

memupuk dan mengembangkan pengetahuannya 

dengan belajar senidiri, melakukan penelitian, 
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mengukuti pelatihan, menulis buku dan menghasilakn 

karya ilmiah. 

 

d) Sebagai Pribadi 

Guru harus memiliki sifat-sifat yang baik dan 

disenangi oleh peserta didiknya, orang tua atau wali 

peserta didik serta masyarakat yang ada di 

lingkungannya.53 

 

James B. Broww mengatakan bahwa peran guru 

itu, meguasai dan mengembangkan materi pelajaran, 

merencanakan, mempersiapkan pelajaran sehari-hari 

mengontrol dan mengevaluasi kegiatan peserta didik. 

Selain itu guru juga memilkki banyak peran yaitu 

sebagai: 

a) Korektor 

b) Inspiratory 

c) Informator 

d) Organisator 

e) Motivator 

f) Inisiator 

g) Fasilitator 

h) Pembimbing 

i) Demonstator 

j) Pengelola Kelas.54 

 

B. Akidah Akhlak 

1. Definisi Akidah  

Akidah secara bahasa berasal dari kata al„aqd artinya 

ikatan, pengesahan, penguatan, kepercayaan dan keyakinan 

yang kuat, serta pengikatan yang kuat. Dalam Al-Qur‟an 

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah [5]: 89):
55
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 ٌُ ا َعقَّْدتُّ ََ ٌْ بِ ِْ ٌَُّؤاِخُرُم ِن
ٌْ َوى  اُِّن ََ ٌْ ًْْٓ اَ ُ بِاىيَّْغِى فِ

ٌُ ّللّا  َْل ٌَُؤاِخُرُم

....... ََُۚ ا ََ ٌْ   ٩٩اْْلَ

 

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan 

sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), 

tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah 

yang kamu sengaja. ….” (Al-Ma'idah/5:89) 

Menurut Abdul Ghani dalam bukunya Al-Aqidatul 

Islamiyah wa Idiologiyatil Ma‟ashirah, akidah merupakan 

keyakinan kepada hakikat yang nyata dan tidak menerima 

keraguan serta bantahan. 

Menurut Hasan al-Banna dalam bukunya Aqidah Islam, 

aqidah sudah tertanam dengan benar dan kuat dalam jiwa, 

maka jiwa yang tenang dan tenteram, bersih dari kebimbangan 

dan keraguan.
56

 

Secara istilah, akidah berarti pembenaran oleh hati dari 

setiap adanya persoalan dan diterima dengan rasa kuat atau 

tidak adanya keragu-raguan.
57

 

Menurut Imam Al-Ghazali akhlak adalah sifat yang 

tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam 

perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa perlu pemikiran 

dan pertimbangan.
58

 

Dapat disimpulkan bahwa akidah adalah kepercayaan 

atau keyakinan yang tertanam di dalam hati tanpa adanya 

keraguan. 

2. Ruang Lingkup Akidah 

Ruang lingkup akidah berhubungan kuat dengan rukun 

iman.  Dijelaskan dalam Q.S An-Nisa [4]: 136  
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ى  َه َعي  ِب اىَِّرْي َّزَّ ِ َوَزُسْىِىٖه َواْىِنت 
ُْْىا بِاّلّل  ٍِ ا ا  ُْْىْٓ ٍَ

َِ ا  ٌْ ْٓاٌَُّهَا اىَِّر  ٌ

ى َِنتِٖه َوُمتُبِهٖ 
ي ٰۤ ٍَ ِ َو

ِْ ٌَّْنفُْس بِاّلّل  ٍَ ِْ قَْبُو َۗو ٍِ َّْزَه  ِب اىَِّريْْٓ اَ  َزُسْىىِٖه َواْىِنت 

ًٍْدا  ًًل ۢ بَِع ِخِس فَقَْد َضوَّ َضي  ًِ اْْل    ١َٖٔوُزُسيِٖه َواْىٍَْى
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah 

beriman kepada Allah, Rasul-Nya (Nabi Muhammad), Kitab 

(Al-Qur‟an) yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab 

yang Dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada 

Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, 

dan hari Akhir sungguh dia telah tersesat sangat jauh.” (An-

Nisa'/4:136) 

Menurut Hasan Al-Banna akidah mempunyai empat 

macam kajian, yaitu: 

a. Ilahiyah, segala sesuatu yang berkaitan dengan ilah 

(Tuhan), seperti; nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan 

lain-lain. 

b. Nubuah, segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasul dan 

Nabi, seperti; kitab-kitab Allah, mukjizat dan lain 

sebagainya 

c. Ruhaniyah, segala sesuatu yang berkaitan dengan alam 

metafisika, seperti; malaikat, jin, iblis, ruh dan setan. 

d. Sam‟iyah, segala sesuatu yang didapatkan melalui sam‟i 

yaitu dalil naqli berupa al-Qur‟an dan Sunnah, seperti: 

akhirat, alam kubur, dan sebagainya.59 

3. Definisi Akhlak 

Secara bahasa akhlak berasal dari kata khuluq artinya 

perangai, tabiat dan agama.
60

Menurut Ibnu Maskawaih akhlak 

adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk 

melakukan suatu perbuatan tanpa mempertimbangkan terlebih 

dahulu. Keadaan ini bias berasal dari tabiat aslinya dan bisa 

melalui kebiasaan berulang-ulang. Pada mulanya tindakan 

suatu tindakan melalui pikiran dan pertimbangan, kemudian 

dilakukan secara terus-menerus hingga menjadi suatu akhlak. 

                                                             
59

 Imam Syafe‟i, Manusia, Ilmu dan Agama, (Jakarta: Quantum Press, 

2009), 115 
60

Rosihon Anwar dan Saehudin, Op. Cit, 255. 



 38 

Menurut Imam Al-Ghazali dalan Ihya Ukumuddin, 

akhlak aadalah kekuatan atau sifat yang tertanam dalam jiwa 

dan mendorong suatu perbuatan spontan tanpa memerlukan 

pertimbangan pemikiran.
61

Dapat disimpulkan bahwa akhlak 

adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang tertanam dalam 

jiwa seseorang yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan 

pikiran. 

4. Ruang Lingkup Akhlak 

Ruang lingkup akhlak islami yaitu segala sesuatu yang 

berkaitan dengan perbuatan yang bernilai baik (akhlaqul 

karimah) dan akhlak tercela (akhlakqul mazmumah), meliputi: 

a. Akhlak terhadap Allah SWT 

b. Akhlak terhadap Rasulullah SAW 

c. Akhlak terhadap diri sendiri 

d. Akhlak terhadap sesame manusia 

e. Akhlak terhadap lingkungan62 

 

C. Kecerdasan Emosional (EQ) 

1. Definisi Kecerdasan Emosional (EQ) 

Seorang psikolog aliran psikolog modern yakni David 

Wechsler mengatakan kecerdasan adalah kemampuan untuk 

bertindak secara terarah, berpikir secara rasional dan 

menghadapi lingkungannya secara efektif.
63

 Menurut ahli 

lainnya yaitu Cooper dan Sawaf mengatakan bahwa 

kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk 

merasakan,memahami, serta secara selektif menggunakan 

daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi dan pengaruh 

yang manusiawi. Kecerdasan emosi menuntut seseorang untuk 

dapat mengetahui jenis-jenis perasaan, belajar menerima, 

menghargai perasaan pada diri dan orang lain dan 

memahaminya dengan tepat, menggunakan secara efektif 

energi emosi dalam kehidupan sehari-hari. 
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Kemudian dua ahli perkembangan Howes dan Herald 

menegaskan bahwa kecerdasan emosional merupakan faktor 

yang menjadikan seseorang pintar menggunakan emosi. 

Selanjutnya dikatakan bahwa emosi manusia berada di 

wilayah dari perasaan lubuk hati, naluri yang tersembunyi, 

dan sensasi emosi yang jika diakui dan dihormati, kecerdasan 

emosional menyediakan pemahaman yang lebih mendalam 

dan lebih utuh tentang diri sendiri dan orang lain.
64

 

Menurut Peter Salovey dan Jack Mayer, kecerdasan 

emosional merupakan suatu kemampuan untuk mensinergikan 

antara perasaan dengan pikiran, melalui kenali, menggapai 

dan menggerakkan perasaan untuk membantu pikiran, 

memahami perasaan dan maknanya, serta mengendalikan 

perasaan secara mendalam sehingga membantu perkembangan 

emosi dan intelektual. Kecerdasan emosional ini dalam 

kehidupan sehari-hari bisa kita sebut dengan pintar (street 

smarts) atau akal sehat yang mampu membaca lingkungan 

politik dan sosial, kemampuan yang muncul tiba-tiba 

mengenai kebutuhan maupun keinginan dari orang lain.
65

 

Kecerdasan emosional yang tersusun dari dua kata yaitu 

cerdas dan emosi, sehingga kecerdasan emosional melihat 

terhadap proses atau perjalanan melalui wawasan ilmiah 

menuju wilayah emosi yang tujuannya adalah agar dapat 

memahami arti dan cara untuk memahami kecerdasan ke 

dalam emosi. 

Kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk 

mengelola dan mengendalikan emosi seperti kemampuan 

memotivasi diri sendiri, dan bertahan menghadapi frustasi, 

menghadapi keinginan hati dan tidak melebih-lebihkan 

kesenangan, mengelola suasana hati dan menjaganya agar 

terbebas dari stress sehingga tidak mematahkan kemampuan 

berpikir, berempati dan berdo‟a.
66
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2. Ciri-Ciri Kecerdasan Emosional (EQ) 

Gardener mengelompokan emosional ke dalam lima 

wilayah, yaitu: 

a. Mengenali Emosi Diri 

Merupakan kesadaran diri untuk mengenali 

suatu perasaan pada saat terjadi, seperti kesadaran 

mendadak mengenai amarah sendiri ketika sedang 

marah. 

b. Mengelola Suasana Hati 

Yaitu menangani perasaan agar dapat 

terungkap dan terkendali, dengan tujuan untuk 

menjaga keseimbangan emosi.
67

 

c. Memotivasi Diri Sendiri 

Merupakan usaha seseorang untuk 

melakukan suatu hal karena ingin mencapai tujuan 

yang dikehendakinya. Kemampuan untuk 

memotivasi diri sendiri dapat dikenali dengan 

beberapa hal, sebagai berikut: 

1) Cara seseorang mengendalikan dorongan hati 

2) Derajat kecemasan yang berpengaruh terhadap 

kinerja saat ini. 

3) Selalu berpikir positif 

4) Optimisme.68 

5) Mengenali emosi orang lain (empati) 

Empati dapat diwujudkan atas kesadaran 

diri.
69

Semakin seseorang terbuka kepada emosi 

diri sendiri maka semakin terampil dalam 

membaca perasaan. Kemampuan berempati 

merupakan kemampuan untuk mengetahui 

tentang keadaan perasaan orang lain 

(kemampuan bergaul).
70

 

 

                                                             
67

 Dakir dan Sardimi, Pendidikan Islam dan ESQ: Komparasi-Integratif 

Upaya Menuju Stadium Insan Kamil”, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2011),  59. 
68

 Al. Tridhonanto dan Beranda Agency, Op. Cit, 10-11 
69

 Daniel Goleman, Op. Cit, 56. 
70

 Ibid, 132 



 41 

d. Mampu Menjalin Sosial dengan Orang Lain  

Merupakan kemampuan seseorang dalam 

pergaulan dengan orang lain dan wujud yang selaras 

dengan alam perasaan sendiri.
71

 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosional 

Menurut Goleman dan Hurlock, faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi kecerdasan emosional yaitu: 

a. Faktor Lingkungan Keluarga 

Keluarga adalah tempat pendidikan pertama 

dalam memahami emosi, dan orang tualah sebagai 

pendidik utama dalam mempelajari emosi.Orang tua 

sangat berperan penting dan bertanggungjawab 

dalam perkembangan emosi anak. Perkembangan 

emosi anak dipengaruhi oleh proses interaksi dengan 

orang tuanya.  

b. Faktor Kematangan 

Menurut Hurlock, faktor kematangan berkaitan 

dengan perkembangan kelenjar endokrin yang 

penting untuk mematangkan perilaku emosional dan 

kelenjar adrenalin sebagai peran utama pada emosi. 

c. Faktor Belajar 

Menurut Hurlock faktor belajar yang dicapai 

dengan mengoptimalkan pemberian rangsangan 

yang tepat, pengendalian pola reaksi emosi anak 

yang diinginkan harus diberikan karena untuk 

menggantikan pola reaksi yang tidak diinginkan.  

Apabila pola emosi yang tidak diinginkan dipelajari 

dan tertanam dalam pola emosional maka akan 

mengalami kesulitan untuk mengubahnya. 
 

D. Kecerdasan Spiritual (SQ) 

1. Definisi Kecerdasan Spiritual (SQ) 

Nilai-nilai spiritual telah tertanam dalam diri manusia 

semenjak manusia dilahirkan, dan setelah seseorang 

menginjak usia dewasa maka akan semakin terasa. Setiap 

individu mempunyai nilai spiritual dan sebagaimana terhadap 
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cara untuk mengembangkan potensi yang telah ada dalam 

dirinya. Contoh nilai spiritual rasa kasih sayang, kejujuran dan 

kreativitas. 

Kecerdasan spiritual telah ada semenjak manusia 

dilahirkan, ini berdasarkan  pada proses peniupan ruh pada 

jasad manusia oleh Tuhan yang diikuti nilai-nilai spiritual 

(sifat-sifat Tuhan) ke dalam jasad manusia tersebut. Sehingga 

tidak ada manusia yang tidak memiliki nilai-nilai spiritual 

tersebut, akan tetapi nilai spiritual ini masih berupa potensi 

yang harus dikembangkan. 

Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan 

memberikan makna ibadah terhadap setiap tingkah laku, 

tindakan dan kegiatan melalui tahapan dalam pemikiran yang 

bersifat fitrah, menuju manusia seutuhnya, manusia yang 

mengarah kepada kebenaran (hanif) dan memiliki pola pikiran 

tauhid (integralistik), serta memiliki prinsip hanya karena 

Allah. 

Manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, tidak akan 

memiliki perasaan putus asa ataupun lelah dalam kegiatan 

yang dilakukannya. Hal ini karena terintegrasi prinsip kepada 

Allah dan karena Allah, sehingga timbul kesadaran semuanya 

bukanlah manusia yang mengukurnya.Semua yang terpancar 

dalam hati adalah semata-mata karena Allah SWT.
72

 

2. Ciri-Ciri Kecerdasan Spiritual 

Robert A. Emmons yang dikutip oleh Jalaluddin 

Rakhmat, terdapat lima ciri-ciri orang yang memiliki 

kecerdasan spiritual yaitu memiliki beberapa kemampuan 

untuk: 

a. Mentransendensikan yang jasmani dan harta benda. 

b. Meningkatnya kesadaran.  

c. Mensakralkan pengalaman sehari-hari. 

d. Menggunakan sumber-sumber spiritual untuk 

menyelesaikan masalah. 

e. Berbuat baik, yaitu memiliki rasa kasih sayang 

kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan seperti 
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memberi maaf, bersyukur atau mengucapkan terima 

kasih.73 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecerdasan Spiritual 

Menurut Agustian faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecerdasan spiritual yaitu: 

a. Faktor inner value (nilai-nilai spiritual yang berasal dari 

dalam), yaitu sesuatu yang terdapat di dalam diri (suara 

hati), seperti kepercayaan, tanggungjawab, keterbukaan, 

keadilan dan kepedulian sosial. 

b. Faktor drive merupakan sebuah dorongan dan adanya 

usaha untuk mencapai suatu kebenaran dan kebahagiaan. 

4. Metode Pengembangan Kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan spiritual dapat membimbing diri dalam 

mendidik hati, dengan begitu terdapat dua metode dalam 

mengembangkannya, yaitu: 

a. Metode vertikal, kecerdasan spiritual dapat mendidik 

hati dengan menjalin dan mempererat hubungan 

terhadap Tuhan yang menciptakan. Seperti halnya 

ketika seseorang melakukan dzikir (mengingat Allah 

dengan lafadz tertentu) yang merupakan salah satu 

metode pengembangan kecerdasan spiritual untuk 

mendidik hati supaya menjadi tenang dan damai. 

Sehingga terwujudlah dalam perilaku yang bijak dan 

arif dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Metode horizontal, dengan kecerdasan spiritual yang 

mendidik hati ke arah budi pekerti dan moral yang baik. 

Yaitu dengan adanya pendidikan moral dan budi pekerti 

yang dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah yang 

bertujuan untuk menciptakan generasi yang bermoral 

dan berbudi pekerti baik.74 
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5. Cara Mengembangkan Kecerdasan Spiritual 

a. Membimbing anak menemukan Makna hidup 

Peran guru sebagai pembimbing memiliki tanggung 

jawab dalam mengembangkan kecerdasan spiritual 

agar menemukan makna dalam kehidupannya. 

Dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Membiasakan diri berpikir positif, yaitu melatih 

peserta didik untuk berpikir positif bahwa Allah 

telah menetapkan takdir bagi manusia. Sehingga 

apa yang telah direncanakan atau dicita-citakan, 

namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang 

diharapkan, inilah yang disebut takdir Allah yang 

harus diterima dengan sabar. Berpiktr positif juga 

dibangun kepada peserta didikuntuk terus 

bersemangat dan optimis dalam menghadapi 

segala hal. 

2) Memberikan sesuatu yang terbaik, yaitu segala 

hal yang dilakukan berorientasi kepada Allah, 

apa yang kita kerjakan akan Allah lihat dan Allah 

yang menilai maka Allah akan membalas 

kebaikan dengan kejadian yang tidak disangka. 

3) Menggali hukmah disetiap kejadian, yaitu 

kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. 

Seseorang yang dapat mengambil hikmah dari 

semua cobaan alam hidupnya tanpa menyalahkan 

diri sendiri dan Allah SWT. 

b. Mengembangkan Lima Latihan Penting 

1) Senang berbuat baik 

2) Senang menolong orang lain 

3) Menemukan tujuan hidup 

4) Turut merasa memikul sebuah misi mulia  

5) Memiliki selera humor yang baik 

c. Melibatkan Anak dalam Beribadah 

d. Menikmati Pemandangan Alam yang Indah 
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e. Mengunjungi Saudata yang Berduka: ,isalnya 

sedang sakit, keluarganya ada yang meninggal, 

sedang sedih, saudara yang di panti asuhan. 

f. Mencerdasakan Spritual Melalui kisah, yaitu kisah-

kisah para Nabi dan Rasul serta para Sahabat. 

g. Meningkatkan Kecerdasan Spiritual dengan Sabar 

dan Syukur.75 

E. Peserta Didik 

1. Definisi Peserta Didik 

Dalam pendidikan Islam Peserta didik diartikan sebagai 

individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara 

psikologis, fisik, religius dan sosial dalam menjalani 

kehidupan di dunia dan akhirat. Jadi peserta didik merupakan 

individu yang belum dewasa, oleh karena itu memerlukan 

orang lain untuk menjadikan dirinya dewasa. 
76

 

Secara psikologis perkembangan manusia pada usia 12-

20 tahun merupakan fase pembentukan akhlak dan pendidikan 

agama. Pada Fase ini anak mulai dapat membedakan mana 

yang baik dan mana yang buruk atau disebut sebagai fase 

tamyiz.Atau disebut juga sebagai fase baligh (mukallaf) di 

mana anak memiliki kewajiban untuk memikul beban taklif 

dari Allah SWT.karena pada fase ini anak sudah mempunyai 

kesadaran penuh terhadap dirinya, sehingga ia diberi beban 

tanggung jawab (taklif), terutama tanggung jawab agama dan 

sosial.
77

 

2. Karakteristik Peserta Didik 

Beberapa hal yang perlu dipahami terkait karakteristik 

peserta didik, yaitu: 

a. Metode belajar mengajar pada peserta didik tidak boleh 

disamakan dengan orang dewasa. Peserta didik bukan 

merupakan miniatur orang dewasa, dan mereka memiliki 

dunianya sendiri. 
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b. Peserta didik memiliki kebutuhan. Menurut Abraham 

Maslow,  mengenai kebutuhan individu, terdapat lima 

hierarki kebutuhan dan dibagi kedalam dua kelompok 

yaitu:  

1) Kebutuhan tingkat dasar (basic needs) yaitu: 

kebutuhan fisik, tenang dan terjamin, cinta dan 

turut memiliki (sosial) dan martabat. 

2) Meta Kebutuhan (meta needs), yaitu untuk 

mengaktualisasikan diri, seperti: keadilan, 

keindahan, kebaikan, keteraturan, kesatuan dan lain 

sebagainya.  

c. Adanya perbedaan antara individu yang satu dengan 

yang lainnya, yang terjadi karena faktor endogen (fitrah) 

ataupun eksogen (lingkungan), yang berkaitan dengan 

jasmani, intelegensi, sosial, bakat, minat serta 

lingkungannya. 

d. Sebagai kesatuan sistem manusia, yaitu satu kesatuan 

jiwa raga (cipta, rasa dan karsa) 

e. Objek dan subjek sekaligus dalam pendidikan yang 

dimungkinkan dapat kreatif, produktif dan aktif. 

Memiliki periode perkembangan tertentu, 

mengenai bagaimana pola dan tempo serta irama 

perkembangan peserta didik.
78
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