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ABSTRAK 

 

Ad’ham Firdausi, Rudi. 2016. Peningkatan Kecerdasan Spiritual Siswa Melalui Kajian 

Keagamaan SMPN 1 Jenangan Ponorogo . Skripsi. Program Studi Pendidikan Agama 

Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 

Pembimbing (I) Dr. H. Siti Maryam Yusuf, M.Ag 

 

Kata kunci: Kegiatan Kajian Keagamaan, Kecerdasan Spiritual 

Seseorang dalam hidupnya harus mempunyai pedoman dan visi untuk memantapkan 

diri dari laju kemajuan zaman yang serba modern. Dalam kegiatan kajian keagamaan ini 

para siswa dididik dan diajarkan nilai-nilai agama Islam agar mereka dapat berwawasan 

luas serta dapat mencerminkan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam meningkatkan hal tersebut seseorang memerlukan kecerdasan spiritual untuk 

membentengi diri dan memiliki tujuan hidup yang lebih bermakna. 

Dalam Penelitian ini rumusan masalahnya: 1) Bagaimana pelaksanaan kegiatan kajian 

keagamaan di SMPN 1 Jenangan Ponorogo? 2) Apa kontribusi kegiatan kajian 

keagamaan terhadap kecerdasan spiritual keagamaan siswa di SMPN 1 Jenangan 

Ponorogo? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti melakukan penelitian lapangan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data peneliti 

menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian, teknik dalam 

analisis data adalah menggunakan analisis kualitatif yang meliputi: reduksi data, display 

data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) Kegiatan kajian keagamaan ini 

dilaksanakan setelah sholat Dzuhur berjamaah di Mushola sekolah. Para siswa di bagi 

dalam beberapa kelas hari Senin dan Selasa kelas VII, hari Rabu dan Kamis kelas VII, 

dan hari Saptu untuk kelas IX. 2) Kontribusi kegiatan kajian keagamaan terhadap siswa 

SMPN 1 Jenangan Ponorogo adalah istiqomah dalam menjalankan aktifitas, ikhlas dalam 

melakukan segala aktifitas, tawakal dalam segala usaha yang dilakukan, bertanggung 

jawab dengan segala tugas dan kewajiban, berfikir positif dalam segala perbuatan dan 

tindakan. taat kepada orang tua dan menjalankan tugas sebagai hamba Allah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam perkembangan pengetahuan dizaman modern saat ini 

sangatlah bermacam-macam, mulai dari teknologi, informatika, dan lain-lain. 

Tetapi dalam hal spiritual masyarakat modern perlu ditanyakan. Pengetahuan 

spiritual adalah tentang ilahi dan suci yang tak dapat dijagkau dengan rasional 

tetapi juga dengan hati nurani untuk menjangkaunya. Di era globalisasi saat 

ini budaya, kebiasaan, perilaku negatif dari luar akan mudah masuk di 

Indonesia yang nota bene memegang erat nilai-nilai ketradisionalan dan 

keagamaan, seperti keramahan, halus budi, gotong royong dan berkepribadian 

bangsa yang kokoh. Tetapi pada saat yang sama bermunculan wajah-wajah 

buruk di sekitar kehidupan masyarakat kita saat ini. Kekerasan dan kebrutalan 

muncul dalam berbagai bentuk, di lingkungan keluarga maupun dalam 

masyarakat. Kriminalitas yang tumbuh mekar di kota sampai ke pedesaan. 

Perkosaan yang cenderung merebak dan menodai harkat martabat kaum 

hawa, sampai korban anak-anak gadis di bawah umur. Perkelahian pelajar 

dan kebrutalan kaum remaja yang menjadi rutin. Kasus-kasus narkotika, 

ecstasy, kerusakan moral, pelacuran, perselingkuhan, bunuh diri, dan frustasi. 

Diperkirakan dengan semakin cepat dan perjalanan pembangunan dan 

modernisasi yang berlangsung di masyarakat yang tumbuh mekar bersama 

dengan globalisasi, maka gejala penyakit kehidupan modern itu akan hadir 

dengan kecenderungan yang semakin rumit dan bervariasi. Kecuali, agama 

1 
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dan nilai luhur Pancasila menjadi penangkal dan pedoman di masyarakat.
1
 

Selain itu untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan kecerdasan dan 

spiritual yang tinggi untuk membangun diri dari segala tantangan dalam 

kehidupan modern yang semakin maju dan untuk mendekatkan diri kepada 

Tuhan. 

Dalam membangun spiritual tersebut kita membutuhakan Spiritual 

Qoutient (SQ), yaitu kecerdasan untuk menghadapai dan memecahkan 

persoalan makna dan nilai, kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan 

hidup dalam konteks yang luas dan kaya, kecerdasan untuk menjalani 

kehidupan lebih bermakna. Dengan demikian orang yang bertakwa adalah 

orang yang bertanggung jawab, memegang amanah dan penuh rasa cinta serta 

ikhlas dalam menjalani hidup. Selaian itu pada diri orang yang berkwa juga 

terdapat ciri memiliki visi dan misi, merasakan kehadiran Allah Swt, 

berdzikir dan berdoa, sabar, cenderung kepada kebaikan, memiliki empati dan 

berjiwa besar.
2
 

Selain dari pada itu para pakar ilmu berpendapat, menurut Danah 

Zohar, Kecerdasan Spiritual (SQ) adalah “kecerdasan yang bertumpu pada 

bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego, atau 

jiwa sadar. Inilah kecerdasan yang kita gunakan bukan hanya untuk 

mengetahui nilai-nilai yang ada, melainkan juga untuk secara kreatif 

menemukan nilai-nilai baru”. Menurut Sinetar, kecerdasan spiritual adalah 

                                                           
1
 Ahmad Syafii Maarif, Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,1997), 5-6. 
2
 Abd, Wahab & Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 45-46. 
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kecerdasan yang dapat inspirasi, dorongan, dan efektifitas yang terinspirasi, 

theis-ness atau penghayatan ketuhanan yang didalamnya kita semua menjadi 

bagian. Sementara menurut Khalil Khavari, kecerdasan spiritual adalah 

fakultas dari dimensi non material kita ruh manusia. Kecerdasan spiritual 

dapat ditingkatkandan diturunkan. Akan tetapi kemampuannya untuk 

ditingkatkan tampaknya tidak terbatas.
3
 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, 

masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan-kegiatan seperti bimbingan, 

pengarahan maupun latihan yang dilaksanakan baik dilingkungan sekolah 

maupun dilingkungan luar sekolah dalam kurun waktu yang cukup lama 

sebagai upaya untuk mempersiapkan peserta didik dalam melakukan 

perannya dilingkungan masyarakat.
4
 Dalam peranan pendidikan untuk 

menciptakan suasana yang religius aktifitas beragama tidak hanya terjadi 

ketika seorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tetapi juga ketika 

melakukan aktifitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Bukan 

hanya yang berkaitan kegiatan yan tampak dan dilihat dengan mata, tetapi 

juga aktifitas yang tidak nampak dan terjadi dalam hati seseorang.
5
  

Tugas pendidikan yang dimana menanamkan nilai-nilai kebaikan 

yang salah satu tugas yang di dapat di keluarga masyarakat dan sekolah. 

Dalam pendidikan di sekolah mengupayakan mengembangkan spiritual 

maupun intelektual siswa. Terkait dengan upaya yang dilakukan sekolah 

                                                           
3
 Agus Ngermanto, Quantum Quotient (Kecerdasan Quantum): Cara Praktis Melejitkan 

IQ, EQ, dan SQ (Bandung: Nuansa, 2013), 115-116. 
4
 Redja Mudraharjo, Pengantar Pendidikan (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2001),11. 

5
 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam 

di Sekolah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 293. 
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untuk mengembangkan kereligiusan para siswa, sekolah banyak melakukan 

kegiatan diantaranya sholat dluha, membaca Al-Qur’an, sholat Dzuhur 

berjama’ah maupun kegiatan yang rutin lainnya untuk meningkatkan 

keimanan dan ketagwaan siswa. 

Setelah dilakukan penjajagan awal di lokasi penelitian, saya melihat 

masih ada siswa yang susah untuk melakukan ibadah sholat berjamaah, siswa 

bermain hp saat sedang diberi pelajaran oleh guru, ada siswa yang tingkah 

lakunya belum mencerminkan norma kesopanan terhadap orang yang lebih 

tua. Dari serangkaian masalah tersebut siswa masih belum mempunyai 

spiritual yang tinggi  sehingga siswa melakukan hal-hal tersebut. Apabila 

mereka mempunyai kecerdasan spiritual mereka akan mempunyai jiwa jiwa 

yang sadar dan menekan ego mereka dalam setiap tindakan yang diperbuat. 

Dengan menggunakan kecerdasan spiritual, siswa akan dapat melihat 

pengalaman yang terjadi dari sisi lain yang tak kasat mata karena ia melihat 

tidak hanya dengan mata kepala, tetapi juga menggunakan mata hati. 

Seseorang yang memiliki SQ yang tinggi cenderung menjadi seorang yang 

bertanggung jawab, untuk membawakan visi dan nilai yang tinggi kepada 

orang lain dan bisa memberi inspirasi kepada orang lain.
6
 Setelah wawancara 

dengan bapak Achmad Khairuddin selaku guru PAI yang ada di SMPN 1 

Jenangan Ponorogo, diketahui bahwa dari pihak sekolah melakukan kegiatan 

kajian keagamaan yang dilakukan setelah selasai sholat Dzuhur.
7
 Dalam 

kegiatan ini siswa ajarkan untuk mendalami agama  dengan kegiatan Tausiah, 

                                                           
6
 Abd, Wahab & Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual, 149. 

7
 Wawancara dengan Bapak Achmad Khairuddin selaku guru PAI pada tanggal 2 Januari 

2016 Jam 10.30 di SMPN 1 Jenangan Ponorogo 
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membaca Al-Qur’an dll. Kegiatan ini diharapkan agar dapat 

menumbuhkembangkan kecerdasan spiritual beragama para siswa serta 

berdampak positif terhadap sikap perilaku kejalan yang lebih baik. 

Dengan pembiasaan dalam kegiatan kajian keagamaan tersebut 

diharapkan dapat mempengaruhi kebiasaan siswa kapada yang lebih baik dan 

meningkatkan spiritual siswa. Selain mendapatkan siraman rohani dari para 

guru siswa juga dapat mengembangkan kemandiriannya dengan serangkaian 

kegiatan yang ada pada kegiatan tersebut sehingga siswa mempunyai 

kecerdasan spiritual untuk mengatasi masalah-masalah mereka dalam jaman 

yang modern saat ini serta meningkatkan iman dan ketagwaan para siswa. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

membahas dan meneliti sejauh mana makna kecerdasan spiritual (SQ) bagi 

siswa yang mengikuti pelaksanaan kegiatan kajian keagamaan tersebut. Maka 

peneliti memberi judul” PENINGKATAN KECERDASAN SPIRITUAL 

SISWA MELALUI KAJIAN KEAGAMAAN SMPN 1 JENANGAN 

PONOROGO”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada kontribusi dari kegiatan kajian 

keagamaan terhadapat siswa di SMPN 1 Jenangan Ponorogo, serta 

pelaksanaan kegiatan kajian keagamaan tersebut dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual para siswa. 
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C. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan kajian keagamaan di SMPN 1 

Jenangan Ponorogo? 

2. Apa kontribusi kegiatan kajian keagamaan terhadap kecerdasan spiritual 

keagamaan siswa di SMPN 1 Jenangan Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan kajian keagamaan di SMPN 1 

Jenangan Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui kontribusi dari kegiatan kajian keagamaan terhadap 

kecerdasan spiritual siswa di SMPN 1Jenangan Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan masalah dan tujuan diatas, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat baik secara teori mapun praktek sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Dari penelitian ini, peneliti menggunakan dan mengembangkan teori 

kecerdasan spiritual dengan memberikan sumbangan pemikiran dalam 

menentukan gambaran tentang kontribusi kegiatan kajian keagamaan 

terhadap kecerdasan spiritual siswa di SMPN 1 Jenangan Ponorogo dan 
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sekaligus memberikan khazanah pengetahuan dalam bidang pendidikan 

secara umum. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Lembaga  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah 

satu pedoman bagi lembaga sekolah dalam menyikapi kemajuan 

zaman dalam bidang pendidikan. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukkan bagi guru dalam mengembangkan kecerdasan spiritual 

bagi siswa siswi. 

c. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti adalah untuk melatih dan mengembangkan metode 

berfikir analisis, serta menambah wawasan terkait dengan 

kecerdasan spiritual. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif 

studi khasus, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

kondisi obyek yang alamiah (natural setting).
8
 Ada 6 (enam) metode 

pendekatan kualitatif, yaitu etnografi, studi kasus, teori graunded 

penelitian interaktif, penelitian ekologikal dan penelitian masa depan. 

                                                           
8
 Nusa Putra, Penelitian Kualitatif IPS (Bandung : Remaja Rosda Karya Offsit, 2013), 83. 
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Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Yaitu 

suatu deskripsi entensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial 

seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat.9 Sedangkan 

prosedurnya peneliti menghasilkan data diskriptif ucapan atau tulisan dan 

perilaku yang diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri. Dimana 

peneliti sebagai instrument kunci.  

Obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah atau 

natural setting, sehingga sering disebut sebagai metode naturalistic. Obyek 

yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh 

peneliti sebingga kondisi memasuki obyek, setelah berada di obyek dan 

setelah keluar dari obyek relative tidak berubah. 

Penelitian kasus (case sudy) atau penilaian lapangan (field study) 

dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang  

keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial yang 

tertentu yang bersifat apa adanya (given). Subyek peneliti bisa berupa 

individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Penelitian kasus merupakan 

studi mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang hasil penelitian itu 

memberi gambaran yang luas mendalam, mengenai unit sosial tertentu. 

Subyek yang diteliti relative terbatas tetapi variabel-variabel dan fokus 

yang diteliti sangat luas dimensinya.
10 

                                                           
9
 Sumadi Surta Brata, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Jaya Grafindo Persada, 

1998), 22. 
10

 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 54-55. 
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Maka dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana kondisi awal 

lokasi penelitian dilanjutkan sampai kondisi setelah di observasi maka itu 

akan menjadi bahan analis data yang diperoleh. 

Peneliti dalam melakukan penelitian dapat langsung mengamati 

ataupun langsung mengikuti kegiatan kajian keagamaan yang ada di 

SMPN 1 Jenangan Ponorogo untuk lebih mengetahui sikap siswa mulai  

dari rasa tanggung jawab, ikhlas, tawadlu’, tagwa, keikhlasan, sabar dan 

rangkaian acara  inti dari kegiatan. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti sebagai aktor dan peneliti 

yang berkecimpung dalam pendidikan. Pada penelitian kualitatif, 

kehadiran peneliti sangat dipentingkan dan bertindak sebagai instrumen 

kunci (key isntrument) pengumpul data. Sedangkan instrumen lainnya 

adalah penunjang. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan 

dari pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitilah yang 

menentukan keseluruhan skenarionya.
11

 Peran peneliti sebagai partisipan 

pengamat dan pendukung dengan catatan maupun dengan tindakan. 

Setelah menyusun proposal peneliti langsung datang ke lokasi 

untuk melakukan observasi maupun wawancara dengan beberapa 

pertanyaan yang telah dipersiapkan. 

 

 

                                                           
11

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitataif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), 163. 
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3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 1 Jenangan Ponorogo. Alasan 

peneliti adalah ada kegiatan kajian keagamaan yang mana masih sedikit 

sekolah lain yang melaksanakan kegiatan ini. 

Selain dari pada itu alasan peneliti, sekolah ini terletak di lumayan 

jauh dari gemerlapnya perkotaan yang mana masyarakat biasanya 

memegang teguh nilai-nilai kesopanan, ketradisionalan dan spiritual. Tapi 

dengan era globalisasi ini nilai-nilai tersebut mulai tergeser dari yang 

semestinya. 

Melihat hal tersebut lembaga pendidikan berlomba-lomba untuk 

menjaga dan mengembangkan nilai-nilai spiritual dengan berbagai 

kegiatan yang ada di sekolah agar para siswa dapat bersaing dan bertahan 

di era globalisasi dan kemajuan zaman. 

 

4. Sumber Data 

a. Place (Tempat), peneliti melakukan observasi dalam kegiatan kajian 

keagamaan di SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

b. Person (Manusia), wawancara dilakukan pada orang yang terkait dalam 

kegiatan kajian keagamaan. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah 

Kepala Sekolah, guru PAI, guru-guru yang ikut dalam kegiatan kajian 

keagamaan, dan siswa di SMPN 1 Jenangan Ponorogo. 

c. Paper (Dokumentasi), meliputi dokumen, foto dan buku-buku yang 

relevan dalam penelitian ini di SMPN 1 Jenangan Ponorogo. 
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5. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode 

yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. 

a. Wawancara 

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan, dan pihak yang diwawancarai memberikan jawaban atas 

pertanyaan tersebut. 

Macam-macam wawancara: 

1. Wawancara terstruktur, yaitu peneliti telah mengetahui dengan 

pasti informasi apa yang akan diperoleh. 

2. Wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang bertujuan 

untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana 

pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. 

3. Wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk penumpulan 

datanya.
12

 

Dalam penelitian ini wawancara menggunakan teknik 

wawancara semi terstruktur yaitu peneliti mewancarai informen dengan 

lebih terbuka dalam masalah yang ditanyakan. Wawancara dilakukan 

                                                           
12

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R & D (Bandung : Alfabeta, 2010), 225. 
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kepada para guru yang terkait dengan kegiatan kajian keagamaan yang 

dilakukan setelah sholat Dzuhur berjamaah. 

a. Kepala sekolah, yaitu untuk memperoleh informasi berupa, latar 

belakang diadakannya kegiataan tersebut. 

b.  Guru, yaitu terdiri dari guru PAI, serta guru-guru yang terkait dalam 

kegiatan tesebut. 

c. Siswa, untuk memperoleh informasi tentang kontribusi dari kegiatan 

kajian Keagamaan dalam meningkatkan kecerdasan. 

b. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang 

menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Ada beberapa 

alasan mengapa teknik observasi digunakan dalam penelitian ini. 

Pertama, pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung. 

Kedua, pengamatan memungkinkan peneliti untuk melihat dan 

mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian 

sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.
13

 

Observasi dilakukan setelah selesai sholat Dzuhur berjamah, 

saat proses kajian keagamaan berlangsung dan diluar dari kegiatan 

tersebut, seperti mengamati perilaku di dalam kelas, sekolah dan bisa di 

dalam lingkungan keluarga, Sehingga peneliti lebih mengetahui rasa 

tanggung jawab, ikhlas, tawadlu’, tagwa  dari para siswa untuk 

memperoleh data yang akurat. 

                                                           
13

 Ibid.,226 
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c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat data-data 

atau dokumen-dokumen yang ada, dan melalui foto, arsip, atau lainya 

yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk 

menggali data mengenai sejarah, visi misi dan tujuan SMPN 1 Jenangan 

Ponorogo, struktur organisasi, keadaan guru dan siswa, sarana dan 

prasarana. 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisir dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan 

pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan meteri-materi 

yang lain yang telah dikumpulkan.
14

  

Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam kegiatan dalam 

analisis data kualitatif, yaitu: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, 

penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang 

terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Sebagaimana kita 

                                                           
14

 Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2011), 86. 
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ketahui, reduksi data terjadi secara kontinyu melalui kehidupan suatu 

proyek yang diorientasikan secara kualitatif. 

Peneliti setelah data diperoleh dari lapangan, mancatat dengan 

teliti dan terperinci, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema 

polanya, serta membuang yang tidak perlu. 

b. Model data (Data Display) 

Langkah kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. 

Mendefinisakan “model” sebagai suatu kumpulan informasi yang 

tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 

Peneliti selanjutnya, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan 

Langkah ketiga dari aktifitas analisis adalah penarikan dan 

verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti 

kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat 

keteraturan, pola-pola, penjelas, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, 

dan proposisi-proposisi. Peneliti yang kompeten dapat menangani 

kesimpulan-ini secara jelas, memlihara kejujuran, dan kecurigaan tetapi 

kesimpulan masih jauh.
15
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Peneliti menganalisis data dengan terus menerus, baik selama 

maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang 

dapat menggambarkan pola yang terjadi. 

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep keshahihan  (validitas) dan keandalan (reliabilitas).
16

 Derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dapat diadakan pengecekan 

dengan teknik pengamatan yang tekun, dan tringulasi. Ketekunan 

pengamatan yang di maksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari bisa juga diartikan sebagai pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan. 

 Ketekunan pengamatan ini peneliti  melakukan dengan cara (1). 

Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan 

terhadap kondisi keadaan siswa dari belom mengikuti kegiatan kajian 

keagamaan dan setelah mengikuti kegiatan kajian keagamaan di SMPN 1 

Jenangan Ponorogo (2). Menelaah secara rinci sampai pada suatu titik, 

sehingga pemeriksaan tahap awal dari seluruh faktor yang ditelaah sudah 

dipahami sampai memperoleh data yang akurat. 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 
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pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan: 

sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini digunakan tehnik 

triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

berbeda dalam metode kualitatif. Dengan hal ini peneliti menemukan suatu 

data (a) membandingkan hasil wawancara dengan data hasil pengamatan. 

(b) membandingkan apa yang dikatakan siswa mengenai kajian keagamaan 

dengan nilai-nilai yang didapat. (c) membandingkan hasil wawancara 

dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.  

Dalam penelitian ini yaitu dengan mewancarai sumber untuk 

memperoleh data yang relevan, salah satunya dengan mewancarai Kepala 

Sekolah, Guru PAI, Guru bagian kesiswaan maupun siswa  serta 

membandingkan dengan data yang diperoleh sampai mendapat data yang 

akurat. 

 

 

8. Tahapan Penelitian 

Dalam proses penelitian ini terdapat tiga tahapan ditambah tahapan 

akhir penelitian, yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-

tahap penelitian tersebut adalah: (1) tahap pra lapangan, yang meliputi 

menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus 

perizinan penelitian, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih 
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dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan 

yang menyangkut persoalan etika penelitian;17 (2) tahap pekerjaan 

lapangan, yang meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data; (3) 

tahap analisis data yang meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan 

data dan yang terakhir (4) tahap penulisan laporan hasil penelitian. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan penyusunan skripsi, maka pembahasan dalam 

laporan penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang masing-masing 

bab terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika 

pembahasannya adalah sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan, merupakan gambaran umum untuk 

memberikan pola pemikiran dari isi skripsi yang terdiri dari latar belakang 

masalah, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II : Landasan Teori, Yakni terdiri dari beberapa sub bab, yaitu 

mengenai: pengertian kecerdasan spiritual, ciri-ciri kecerdasan spiritual, 

manfaat kecerdasan spiritual dan cara meningkatkan kecerdasan spiritual. 

Bab III : Penemuan Penelitian, yakni Bab ini berisi hasil penelitian 

yang meliputi: deskripsi tentang sejarah SMPN 1 Jenangan Ponorogo, letak 

                                                           
17

 Lexy Moleung, Metodologi Penelitian Kualitatif, 127. 



19 
 

 

geografis, visi dan misi sekolah, keadaan guru dan murid, struktur organisasi, 

serta mendiskripsikan data tentang penerapan kegiatan kajian keagamaan. 

Bab IV : Pembahasan, bab yang membahasa tentang analisis data, 

meliputi: Analisis latar belakang diadakan kegiatan kajian keagamaan, 

pelaksanaan kegiatan kajian keagamaan, kontribusi dari kagiatan kajian 

keagamaan yang di laksanakan tersebut. 

Bab V : Penutup, Berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan 

dan saran. Bab ini berfungsi untuk mempermudah para pembaca dalam 

mengambil intisari skripsi ini. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

A. Kajian Teori 

1. Kecerdasan Spiritual (Spiritual Quotion) 

a. Pengertian Kecerdasan Spiritual (SQ) 

Secara konseptual kecerdasan spiritual terdiri atas gabungan kata 

kecerdasan dan spiritual. Maka, sebelum menela’ah tentang pengertian 

Spiritual Quotien (SQ) atau kecerdasan spiritual. Kata spiritual sendiri 

dimaknai sebagai hal-hal yang bersifat spirit atau berkenaan dengan 

spirit. Dari sini, dapat diartikan spiritual sebagai suatu hal yang 

membangkitkan semangat.
18

 

Danah Zohar dan Ian Marshall (2000) menjelaskan bahwa 

kecerdasan spiritual sebagai “is the necessary foundatin for the effective 

fungtioning of both IQ, and EQ. It Our ultimate intelligence”. Mereka 

berdua menegaskan bahwa tanpa kecerdasan spiritual SQ, maka IQ dan 

EQ tidak akan berjalan dengan efektif dan optimal. Kecerdasan spiritual 

menurut mereka merupakan kecerdasan tertinggi pada manusia, yang 

melingkupi seluruh kecerdasan yang ada pada manusia. Artinya, 

kecerdasan spiritual melingkupi seluruh kecerdasan yang terdapat pada 

manusia. Dalam SQ adalah fasilitas yang berkembang selama jutaan 

tahun, yang memungkinkan otak untuk menemukan dan menggunakan 
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makna dalam memecahkan persoalan. Serta SQ kesadaran yang tidak 

hanya mengakui nilai-nilai yang ada, tetapi secara kreatif kita 

menemukan nilai-nilai baru.
19

 

Menurut Marsha Sinetar (2001) kecerdasan spiritual adalah 

pemikiran yang terilhami kecerdasan ini diIlhami oleh dorongan dan 

efektifitas, keberadaan atau hidup ilahia yang mempersatukan kita 

sebagai makhluk ciptaan Allah.
20

 

Danah Zonar juga mengatakan bahwa kecerdasan spiritual adalah 

kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam individu yang 

berhubungan dengan kearifan diluar ego, atau jiwa sadar. Sedangkan 

menurut Ari Ginanjar mengatakan bahwa kecerdasan spiritual adalah 

kemampuan seseorang dalam memberi makna ibadah terhadap setiap 

perilaku atau kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran yang 

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

pola pemikiran tauhid (integralistik), seerta berprinsip “hanya karena 

Allah”. Sebagai mana hadis rasullullah SAW “Sesungguhnya orang 

cerdas adalah orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan 

dia beramal untuk sesudah mati”.21
 Kecerdasan spiritual dan intelektual 
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akan mampu terciptakan apabila emosi dalam keadaan stabil sehingga 

semua aspek dalam diri dapat terkendali dengan baik.
22

 

Kecerdasan Spiritual (SQ) adalah pedoman saat kita berada “di 

ujung”. Masalah-masalah eksistensial yang paling menantang dalam 

hidup berada diluar yang dihadapkan dan dikenal, di luar aturan-aturan 

yang telah diberikan, melampaui masa lalu dan menemukan makna di 

hati nurani.  

Dalam SQ memungkinkan kita untuk menyatukan hal-hal yang 

bersifat intrapersonal dan interpersonal, serta menjembatani kesenjangan 

antara diri sendiri dan orang lain. Kita menggunakan SQ untuk mencapai 

perkembangan diri yang lebih utuh karena setiap individu memiliki 

potensi untuk itu. Membentuk suatu karakter melalui gabungan antara 

pengalaman dan visi, ketegangan antara apa yang benar-benar dilakukan 

dan hal-hal yang lebih besar dan lebih baik yang mungkin dilakukan. 

Pada tingkatan ego murni kita adalah egois, ambisius terhadap materi, 

serba aku dan sebagainya. Akan tetapi, memiliki gambaran-gambaran 

transpersonal terhadap kebaikan, keindahan, kesempurnaan, 

kedermawanan, pengorbanan, dan lain-lain. SQ membantu seseorang 

tumbuh melebihi ego terdekat dalam diri, dan mencapai lapisan yang 

lebih dalam yang bersembunyi didalam diri. Ia membantu kita menjalani 

hidup pada tingkatan makna yang lebih dalam.
23
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b. Manfaat Kecerdasan Spiritual 

Berdasarkan rangkuman dari karya Abd, Wahab & Umiarso, ada 

9 (sembilan) manfaat yang didapatkan dengan menerapkan SQ dengan 

penjelasan sebagai berikut.
24

 

Yang pertama, SQ telah “menyalakan ” manusia untuk menjadi 

manusia seperti adanya sekarang dan memberi potensi untuk “menyala 

lagi” –untuk tumbuh dan berubah, serta menjalani lebih lanjut evolusi 

potensi manusiawi. 

Kedua, Untuk menjadi kreatif, luwes, berwawasan luas, atau 

spontan secara kreatif. 

Ketiga, Untuk berhadapan dengan masalah eksistensial- yaitu saat 

merasa terpuruk, terjebak oleh kebiasaan, kekhawatiran, dan masalah 

masa lalu kita akibat penyakit dan kesedihan. SQ menjadikan kita sadar 

bahwa kita memiliki masalah eksistensial dan membuat kita mampu 

mengatasinya- atau setidak-tidaknya bisa berdamai dengan masalah 

tersebut. SQ memberi kita semua rasa yang “dalam” menyangkut 

perjuangan hidup.  

Keempat, Pedoman saat berada pada masalah yang paling 

menantang. Masalah- masalah eksistensial yang paling menantang dalam 

hidup berada diluar yang diharapkan dan dikenal, diluar aturan-aturan 

yang telah diberikan, melampaui masa lalu, dan melampaui sesuatu yang 

dihadapi. SQ adalah hati nurani kita. 
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Kelima, Untuk menjadi lebih cerdas secara spiritual dalam 

beragama. SQ mampu menghubungkan dengan makna dan ruh esensial 

di belakang semua agama besar. 

Keenam, Untuk menyatukan hal-hal yang bersifat intrapersonal 

dan interpersonal, serta menjebatani kesenjangan antara diri sendiri dan 

orang lain.  

Ketujuh, Untuk mencapai perkembangan diri yang lebih utuh 

karena setiap orang memiliki potensi untuk itu. SQ membantu tumbuh 

melebihi ego terdekat diri dan mencapai lapisan yang lebih dalam yang 

tersembunyi didalam diri. Ia membantu seseorang menjalani hidup pada 

tingkatan makna yang lebih dalam. 

Kedelapan, Untuk berhadapan dengan masalah baik dan jahat, 

hidup dan mati, dan asal-usul sejati dari penderitaan dan keputusasaan 

manusia. 

Kesembilan, M. Quraish Shihab dalam bukunya Dia Ada di 

Mana-mana mengatakan bahwa kecerdasan spiritual melahirkan iman 

yag kukuh dan rasa kepekaan yang mendalam. 

Spiritual Quotient adalah salah satu dari berbagai macam 

kecerdasan. Dengan spiritual akan memberikan rasa moral, kemampuan 

menyesuaikan aturan yang kaku dibarengi oleh pemahaman dan cinta. 

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu terdorong oleh 

kebutuhan untuk mengajukan pertanyaan yang mendasar. 
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Di dalam Al-Qur’an diisyaratkan mengenai beberapa kecerdasan 

di atas, yaitu Q.S. As-Sajdah 32:9. 

     

    

  

    

     

Artinya:”Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya 

roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.”25
 

Seluruh kecerdasan tersebut harus atas kecerdasan rohaniah 

sehingga potensi yang dimiliki menghantarkan diri kepada kemuliaan 

akhlak. Keceradasan spiritual adalah kecerdasan jiwa yang dapat 

membantu kita menyembuhkan dan membangun diri kita secara utuh.  

Salah satu cara untuk menjadi cerdas spiritual adalah dengan 

pendidikan agama Islam. Teknologi semakin maju dan manusia 

memerlukan pedoman dan pegangan hidup yang sejati yaitu agama yang 

mampu mengendalikan dan mengarahkan penggunaan teknologi untuk 

kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Dengan panduan agama, 

terutama agama yang berasal dari Allah, teknologi dapat dikembangkan 

dan diarahkan untuk tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan kita, 

membawa keselamatan dan kebahagiaan untuk umat manusia. Agama 

sangat perlu bagi manusia terutama orang yang berilmu, yang akan 
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menjadikan ilmu itu lebih bermakna. Bagi muslim, agama yang dipeluk 

yaitu Islam. yang mendorong manusia untuk mempergunakan akalnya 

untuk memahami ayat-ayat Kauniyah (Sunnatullah) yang terbentang 

dialam semesta dan memahami ayat-ayat Al-Qur’an yang terdapat di 

dalam Al-Qur’an.26
 

Tujuan spiritual didalam Islam yang dijabarkan Al-Ghazali dari 

komponen ibadah ialah pembentukan manusia yang alim (berilmu) 

mukmin, abid (suka beribadah), muqarrib (suka mendekatkan diri kepada 

Allah), mau beramal, berdoa, berdzikir, sadar atas keterbatasan umur, 

menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup dan kemampuan dalam 

seluruh aktifitas hidupnya kerena Allah.
27

 

Sementara itu manfaat SQ yang terpenting adalah untuk dapat 

memahami bahwa setiap saat, detik, dan desah napas selalu diperhatikan 

oleh Allah dan tak pernah luput dari pengawasan Allah. Ketika seorang 

merasa dilihat oleh Allah maka akan merasa kecil dan tiada daya 

dihadapan-Nya, sehingga ini berdampak positif dengan perilaku maupun 

dalam setiap tindakannya. 

c. Ciri-ciri Kecerdasan Spiritual 

Tanda-tanda dari SQ yang telah berkembang dengan baik 

menurut karya Abd, Wahab & Umiarso mencakup 10 (sepuluh) aspek 

sebagai berikut: Menerima tanggung jawab, menemukan jati diri, 

membangun visi, mengembangkan fikiran positif, mengambil keputusan, 
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menerima kegagalan sebagai peluang, petunjuk jalan, hidup dengan 

karakter, hidup dengan sikap melayani, hidup bersama Allah, 

sebagaimana penjelasan sebagai berikut.
 28

 

1. Menerima Tanggung Jawab.  

Ciri umum dai orang yang berhasil adalah mereka bertanggung 

jawab atas hidup mereka. Artinya orang yang berhasil mencoba 

berubah stasium ke stadium yang lain. Mereka mempunyai prinsip 

untuk terus instropeksi diri  dan melihat ke dalam dirinya dari pada 

menyalahkan orang lain, lingkungan keadaan sekitar. Tanggung jawab 

yakni kemampuan untuk menjawab dan merespon. Bagaimana 

merespon lingkungan. Bagaimana mengatasi segala sesuatu. 

Bagaimana merespon berbagai situasi. 

Jadi seseorang diharapkan mampu bertanggung jawab atas apa 

yang diperbuat, bertanggung dengan tugas yang telah diberi, siswa 

mampu merespon dengan baik dengan masalah yang dihadapinya 

berlandasan nilai-nilai keagamaan. 

2. Menemukan jati diri 

Berdasarkan satu penlitian, 93% orang-orang menyesal atas 

berbagai keputusan pribadi utama dalam hidup meraka dengan 

prioritas yang mereka tentukan, dengan kata lain mereka tidak yakin 

dengan apa yang mereka inginkan dalam hidup. Mereka memilih 

berdasarkan trend sosial, tekanan kawan. Dan mereka mulai sadar 
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bahwa keputusan mereka mengarah pada frustasi, ketidakbahagiaan, 

dan penyesalan. 

Diharapkan seseorang mempunyai tujuan hidup mereka untuk 

meraih masa depan yang baik, tanpa salah mengambil keputusan 

dalam tindakan mereka, dan dapat menemukan jati diri yang dibagun 

atas nilai-nilai agama yang baik. 

3. Membangun Visi.  

Visi berasal dari kata vision yaitu cara pandang ke masa depan. 

Tiap orang harus memiliki visi pada umumnya sukses pasti memiliki 

visi dan punya mimpi. 

Seseorang harus mempunyai visi yang kuat agar cita-cita 

mereka dapat berhasil dimasa yang akan datang. Dan siap bersaing di 

era yang serba maju dan modern. 

4. Mengembangkan Pikiran Positif dan Keyakinan Sportif.  

Jika tidak belajar untuk berfikir positif dan mengembangkan 

kepercayaan yang mendukung visi hidup, tidak akan pernah sukses. 

Jika berfikir atau memandang diri sesosok yang gagal maka diri akan 

gagal. Maka dari itu perlu dikembangkan pikiran dan keyakinan 

terhadap diri sendiri agar dapat melangkah maju. 

Hendaknya kita berfikir positif jangan pernah minder akan kalah 

dengan teman yang lainnya. Mereka harus percaya akan diri sendiri 

bukan melainkan sombong guna untuk menghindari perasaan minder. 

5. Mengambil keputusan.  
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Pengambilan keputusan memegang peranan penting dalam 

menentukan nasib maupun keadaan seseorang dimasa yang akan 

datang. Karena keputusan yang salah akan membawa kehancuran 

dalam diri maupun terhadap orang lain. 

Dalam pengambilan keputusan haruslah difikirkan dengan baik-

baik, karena itu sangat menentukan kedepannya. 

6. Menerima Kegagalan Sebagai Peluang.  

Kegagalan dalam menjalankan program yang telah direncanakan 

untuk tidak menghalangi perkembangan untuk berkreasi, mengatur, 

dan menata organisasi sekolah. Kegagalan menjadi peluang untuk 

terus belajar untuk membenahi diri. 

Seseorang menerima kegagalan dalam dirinya akan membuat 

jiwanya bangkit kembali untuk dijadikan penyemangat dalam menuju 

keberhasilan dan tak kan pernah putus asa demi perubahan yang lebih 

baik. 

7. Petunujuk Jalan.  

Dalam hidup ini selalu ada sejumlah tantangan dan untuk 

mengatasinya dibutuhkan beberapa perangkat  atau kekuatan. Tanpa 

suatu petunjuk untuk menjadi patokan dalam bertindak maka akan 

sulit untuk menghadapi suatu masalah yang dihadapinya. 

Menjadikan iman sebagai dasar untuk menjadi petunjuk jalan 

menjalani kehidupan. Untuk meningkatkan ketagwaan kepada Alloh 

SWT. 
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8. Hidup dengan Karakter.  

Karakterlah yang membantu pemimpin hingga sampai dipuncak 

kesuksesan dan memeliharanya agar kepercayaan orang tetap terjaga.  

Seseorang yang mempunyai karakter yang baik biasanya selalu 

hidup dengan baik tertata dengan baik, karena dalam hidupnya 

mencerminkan karakter nilai- nilai agama 

9. Hidup Dengan Sikap Melayani.  

Salah satu karakter baik yang dimiliki orang-orang berhasil 

adalah merreka semua memiliki sikap melyani. Keyakinan mereka 

adalah bahwa hidup akan bertambah kaya dengan berbagi. Keyakinan 

mereka adalah memberi yang mereka dapatkan. 

Memiliki hidup dengan sikap melayani adalah mereka yang 

ingin menjadi seorang yang berguna dan dapat memberi manfaat 

kepada orang lain. Dan timbal baliknya adalah dirinya akan merasa 

bertambah tenang atas apa yang diperbuat. 

10. Hidup Bersama Allah.  

Salah satu karekteristik para pemimpin sukses adalah bahwa 

mereka hidup bersama Allah dalam segala kondisi apa pun.  

Dalam hal merasakan kehadiran Allah dalam dirinya dengan 

dibuktikan melalui sikap dan perbuatanya dalam keseharian yang 

mencerminkan nilai-nilai Agama. 
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Sedangkan menurut Jalaluddin Rakhmat, ciri atau karakteristik 

kecerdasan spiritual adalah:
29

 

1. Mengenal Motif Kita Yang Paling Dalam 

Motif yang paling dalam terdapat dalam diri kita. Dalam Islam 

motif yang paling dalam ialah fitrah, karena Tuhan memasukan 

kedalam hati yang paling dalam berkaitan dengan motif kreatif. Motif 

kretif adalah motif yang menghubungkan kita dengan kecerdasan 

spiritual. Ia tidak terletak pada kreatifitas, ia tidak bisa dikembangkan 

lewat IQ. Tetapi untuk kreatif kita memerlukan kecerdasan spiritual.  

2. Memiliki Tingkat Kesadaran Yang Tinggi 

Tingkat kesadaran yang tinggi disebut self awareness. 

Maksudnya kalau kita memiliki tingkat kesadaran yang tinggi berarti 

dia mengenal dirinya dengan baik, dan selalu ada kecerdasan 

spiritualnya tinggi adalah orang mengenal dirinya lebih baik. 

Misalnya ia bertanya siapa diriku ini? Sebab dengan mengenal diri 

maka ia mengenal tujuan dan misihidupnya. Jadi orang yang 

mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi adalah orang yang 

mengenal siapa dirinya. 

3. Bersikap Responsif Terhadap Diri yang Paling Dalam 

Responsif pada diri yang paling dalam, ia sering melakukan 

refleksi dan mau mendengarkan dirinya. Kesibukan sehari-hari sering 

membuat orang tidak sempat mendengarkan hati nurani sendiri. Orang 
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biasanya mendengarkan hati nurani kalau sedang tertimpa musibah, 

baru mereka mengingat Allah. 

4. Dapat Memanfaatkan Dan Mentransendenkan Kesulitan Atau 

Penderitaan 

Orang biasanya menghayati dirinya lebih dalam ketika 

menghadapi kesulitan dan penderitaan. Jadi penderitaan bisa 

membawa pada peningkatan kecerdasan spiritual. Orang yang cerdas 

secara spiritual sewaktu waktu mengalami penderitaan tidak pernah 

mencari kambing hitam, tetapi mengambil hikmah dari penderitaan. 

5. Sanggup Berdiri Menentang Dan Berbeda Dengan Orang Banyak 

Manusia cenderung mengikuti trend arus massa. Misalnya 

cenderung mengikuti gaya rambut, pakaian dan lain-lain yang sedang 

diminati banyak orang. Hal ini secara spiritual tidak cerdas, 

seharusnya orang cerdas secara spiritual tidak akan mudah 

terpengaruh oleh perkembangan zaman yang dapat merugikan diri dan 

tidak bermanfaat. 

6. Enggan Mengganggu Atau Menyakiti 

Ciri kecerdasan spiritual adalah merasa bahwa alam semesta 

adalah kesatuan, sehingga kalau mengganggu alam maka gangguan itu 

akan berbalik menimpa dirinya. Misalnya, kalau membuang  sampah 

sembarangan, maka alam akan mengganggu dengan mendatangkan 

penyakit atau banjir. Jadi kecerdasan spiritual adalah enggan 

menimbulkan gangguan dan kerusakan. 
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7. Memperlakuakan Agama Secara Cerdas 

Maksudnya adalah orang mempunyai agama dan beragama, 

tetapi ia tidak membuat agama lain tersinggung yang berbeda dengan 

dirinya. Apabila ia mempunyai kecerdasan spiritual ia akan 

menggunakan agamanya untuk suatu hal yang positif. 

8. Memperlakukan Kematian Secara Cerdas 

Maksudnya memandang kematian sebagai peristiwa yang harus 

dialami oleh setiap orang. Kematian sering menimbulkan penderitaan 

bagi yang ditinggalkan. Maka dari itu orang yang memiliki kecerdasan 

spiritual akan membuat kematian tersebut menjadi suatu hikmah untuk 

mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan malah mendatangkan 

penderitaan yang mendalam. 

Ary Ginanjar menjelaskan bahwa seorang yang memiliki 

kecerdasan spiritual mempunyai prinsip diantaranya:
30

 

1. Mental building (membangun mental) 

Dengan kecerdasan spiritual sesorang akan dapat membangun jiwa/ 

mental yang tangguh dalam menghadapi persoalan yang 

dihadapinya. 

2. Well organized principle (prinsip keteraturan) 

Dalam hal penekanan dalam kehidupan sehari-hari seorang yang 

memiliki SQ yang tinggi dia pasti mempunyai sikap keteraturan 
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dalam hidupnya, seperti melakukan suatu pekerjaan yang 

bermanfaat. 

3. Personal Strenght (ketangguhan pribadi) 

Pribadi yang mencerminkan ahlak yang baik dan dapat memaknai 

segala tindakannya akan membuat diri menjadi lebih baik dari pada 

orang yang tidak memaknai segala tindakannya. 

4. Charakter Building (pembangunan karakter) 

Selain membagun jiwa yang tangguh seorang yang memiliki sq dia 

pasti mempunyai karakter yang baik, karena apabila jiwanya bersih 

dan baik pasti karakternya akan mengikuti arah ke jalan kebaikan. 

5. Self Controlling (pengendalian diri) 

Seorang yang memiliki kecerdasan spiritual dalam perbuatan pasti 

akan memikirkan dampak yang akan diakibatkannya. Sq ini 

menjadi dasar seorang akan melakukan segala tindakannya. 

6. Social Strenght (ketangguhan sosial) 

Seseorang yang dapat mengendalikan diri, mempunyai karakter 

yang tangguh pasti dalam kehidupan sosialnya akan menjadi acuan 

dan sorotan bagi masyarakat. Karena ia mempunyai suatu 

kelebihan dari pada orang yang lainya. 

 

d. Meningkatkankan Kecerdasan Spiritual 

Dalam kecerdasan tak semata akan timbul dengan sendirinya pada 

diri seseorang. Perlu adanya upaya dan usaha untuk meningkatkan 
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kecerdasan spiritual dalam diri. Danah Zohar dan Ian Marshall 

mengemukakan tujuh langkah untuk meningkatkan kecerdasan spiritual 

yaitu:
31

 

1. Menyadari dimana saya sekarang 

Seseorang harus menyadari di mana ia berada sekarang. 

Misalnya bagaimana situasi anda saat ini. Apakah konsekuensi dari 

reaksi yang ditimbulkannya. Apakah akan membahayakan diri sendiri 

atau orang lain. Langkah ini menuntut kita menggali kesadaran diri, 

yang pada gilirannya menuntut kita merenungkan pengalaman. 

Kebanyakan kita tidak pernah merenungkan hanya hidup hari kehari. 

SQ yang lebih tinggi berarti sampai kedalam segala hal, menilai diri 

sendiri, dan perilaku waktu ke waktu. 

2. Merasakan dengan kuat bahwa saya ingin berubah. 

Sesorang merenungkan dalam diri mendorong merasa bahwa, 

perilaku, hubungan, kehidupan, atau hasil kerja dapat lebih baik, 

seeorang harus ingin berubah, berjanji dalam hati untuk berubah. Ini 

akan menuntut memikirkan secara jujur apa yang harus di tanggung 

demi perubahan itu dalam bentuk energi dan pengorbanan.  

3. Merenungkan apakah pusat saya sendiri dan apakah motivasi saya 

yang paling dalam. 

Kini dibutuhkan tingkat perenungan yang paling dalam. 

Seseorang harus mengenal diri sendiri, letak pusat diri, dan motivasi 
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yang paling dalam. Jika akan mati minggu depan , apa yang ingi bisa 

katakan mengenai apa yang telah dicapai atau sumbangan dalam 

kehidupan? Jika diberi waktu satu tahun lagi apa yang harus dilakukan 

dalam waktu tersebut. 

4. Menemukan dan mengatasi rintangan. 

Seseorang harus menemukan rintangan dan berusaha 

mengatasi masalah tersebut. Apakah kemarahan, kerakusan, rasa 

takut? Perlu dilakukan usaha untuk mengatasi semua tersebut.  

5. Menggali banyak kemungkinan untuk  melangkah maju. 

Seseorang harus disiplin dengan keputusan yang diambil. Pada 

tahap ini sesorang perlu menyadari berbagai kemungkinan untuk 

bergerak maju. Curahkan usaha mental dan spiritual untuk menggali 

sebagian kemungkinan ini. 

6. Menetapkan hati saya pada sebuah jalan. 

Seseorang harus menetapkan hati pada satu jalan kehidupan 

dan berusaha menuju pusat semntara. Dan merenungkan setiap hari 

apakah sudah berusaha dengan sebaik-baiknya demi diri dan orang 

lain. Apakah sudah mengambil banyak manfaat dari setiap tindakan? 

Menjalani hidup dijalan menuju pusat berarti mengubah pikiran dan 

aktivitas sehari-hari menjadi ibadah terus menerus, memunculkan 

kesucian alamiah yang ada dalam setiap situasi yang bermakna. 

7. Tetap menyadari bahwa ada banyak jalan. 
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Dan akhirnya seseorang harus melangkah dijalan yang telah 

dipilih sendiri. Tetaplah sadar bahwa masih ada jalan lain. Hormatilah 

mereka yang melangkah dijalan-jalan tersebut, dan apa yang ada 

dalam diri sendiri. 

2. Kajian Keagamaan di sekolah dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual  

Kajian keagamaan merupakan salah satu dari dakwah dan sebagai 

sarana untuk mengembangkan pengetahuan tentang agama Islam serta 

mengarahkan para pendengar ataupun yang mengikuti kegiatan tersebut 

untuk mengerti tentang nilai-nilai Islam. dalam dakwah ini mengandung 

arti, mengajak, menyeru, memanggil, menyampaikan, mendorong atau 

memohon. Dalam dakwah ini bertujuan untuk merayu atau memanggil 

sesama manusia, berbuat baik, melaksanakan kebajikan, dan mencegah 

kemunkaran.
32

 Dalam kegiatan kajian keagamaan atau juga bisa disebut 

Rohis, dapat juga dijadikan sebagai ekstrakulikuler yang wajib diikuti oleh 

seluruh pelajar yang beragama Islam. Kegiatan ini diatur dengan sedemikian 

rupa agar tidak berbenturan dengan pelajaran, materi dan metode  yang 

disampaikan yang menyenangkan tetapi tetap edukatif serta memanfaatkan 

tenaga pengajar yang ada dilingkungan sekolah.  

Adapun langkah-langkah maupun susunan dalam kajian keagamaan, 

mulai dari Waktu penyelenggaraan, materi yang disajikan, teknik 

penyampaian dan tenaga pengajar. 
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Waktu penyelenggaraan, Untuk sekolah yang menyelenggarakan 

Kegiatan Belajar Mengajar pada pagi hari maka kegiatan ini dapat 

dilaksanakan setelah kegaiatan KBM dengan lama pertemuan kurang lebih 

90 menit. Tempat kegiatan dapat dilaksanakan pada kelas yang tersisa dan 

ruangan yang lain yang dapat digunakan seperti mushola, aula dan lain-lain. 

Dalam proses kegiatan diperlukan suatu rancangan agar hasil yang 

diingikan bisa tercapai yaitu dengan menggunakan: 

1. Materi dalam kegiatan. 

Materi yang disajikan hendaknya menunjang materi 

ekstrakulikuler, dengan penekanan pada pendalaman pemahaman dan 

kemampuan memahami Al-Qur’an dan materi yang lain seperti Aqidah, 

Ahlak, Ibadah, Tarikh dan doa-doa pilihan. 

2. Teknik dan metode penyampaian materi. 

Pada pertemuan pertama para pembimbing kegiatan ini 

mengelompokan pelajar yang sudah bisa membaca dan yang belum bisa 

membaca Al-Qur’an. Para pelajar yang sudah di bagi kelomponya 

diharapkan untuk membawa Al-Qur’an dan yang belum bisa mambaca 

Al-Qur’an membaca buku Iqrok. Pada pertemuan berikutnya empat 

puluh menit pertama digunakan untuk pendalaman baca tulis Al-Qur’an. 

Bagi yang sudah bisa membaca Al-Qur’an dianjurkan untuk membaca 

sendiri dan yang belum mampu di bimbing oleh para guru yang 

bersangkutan. Dan pembimbing bisa meminta bantuan kepada palajar 

untuk membimbing temannya dalam mempelajari Al-Qur’an maupun 
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Iqrok (tutor sebaya). Dan setelah selesai dapat digunakan untuk hafalan 

surat-surat pendek. 

3. Tenaga pengajar. 

Yang menjadi tenaga pengajar hendaknya bukan hanya guru PAI 

saja melainkan kepala sekolah bisa menunjuk para guru untuk ikut 

membimbing dalam kegiatan tersebut. Atau jika perlu bekerja sama 

dengan para ustadz/ustazah dan lembaga-lembaga keagamaan lain. 

Adapun cara untuk meningkatkan spiritual dalam sekolah dengan 

Kegiatan Keagamaan  (Islamisasi Kampus), memang terasa ekstrim. 

Tetapi ini dimaksudkan agar warga sekolah terutama beraga Islam bisa 

menjalankan sebagian syariat Islam di lingkungan sekolah tersebut. 

Islamisasi kampus atau sekolah diantaranya melalui: 

a. Setiap hari sebelum belajar diusahakan pelajar membaca Al-Qur’an 

agar sampai bisa membaca dengan baik. 

b. Waktu isturahat pertama digunakan untuk membiasakan sholat dhuha. 

c. Waktu istirahat disesuiakan dengan wakti sholah Dzuhhur, sehingga 

seluruh anggota sekolah bisa menjalankan ibadah sholat Dzuhur tepat 

waktu. 

d. Setiap hari Jum’at mengadakan sholat Juma’at berjamaah  yang 

diikuti oleh semua anggota sekolah. sedangkan guru beragama Islam 

diharapkan giliran menjadi Imam dan Khutbah. 

e. Setiap hari jumat seluruh pelajar  dan guru-guru yang beragama Islam 

memakai busana muslim baik laki-laki maupun perempuan. 
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f. Setiap ada mata pelajaran Agama Islam seluruh pelajar memakai 

busana muslim  

g. Setiap bulan Ramadhon dan libur semester diadakan kegiatan 

pesantren kilat guna untuk menunjang keagamaan para siswa. 

h. Setiap bulan Dzulhijah menyelenggarakan kegiatan qurban di sekolah 

dengan melibatkan para pelajar sehingga mengetahui mekanisme 

pelaksanaan ibadah penyembekihan hewan qurban.
33

 

Masaong mengemukakan beberapa langkah memngembangkan 

kecerdasan ESQ di dalam pembelajaran yaitu: 

a. Menanamkan sifat sabar, jujur ikhlas bagi siswa. 

b. Menyediakan lengkungan belajar yang produktif. 

c. Menciptakan iklim pembelajaran yang demokratis. 

d. Mengembangkan sifat kasih sayang, empati, dan merasakan apa 

yang sedang dirasakan oleh siswa lain. 

e. Membantu siswa menemukan solusi terhadap masalah yang 

dihadapinya. 

f. Melibatkan siswa secara optimal dalam pembelajaran baik 

secara fisik, sosial, maupun emosional dan spiritual. 

g. Menjadi teladan dalam menegakkan aturan dan disiplin dalam 

pembelajaran. 

h. Mendisiplinkan peserta didik dengan tegas dan penuh kasih 

sayang.
34
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Dengan demikian dakwah bukan saja merupakan fenomena 

keagamaan tetapi juga merupakan sabuah fenomena sosial, yang melalui 

proses dan implikasi sosial. Artinya, dalam kegiatan ini ada pihak (dai, 

mubaliq atau ustad, guru) yang mengajak pihak lain (jamaah atau 

siswa/mahasiswa) untuk berbuat baik, melakukan kebajikan dan 

mencegah kemunkaran atau memahami dan menguasai ilmu dan 

teknologi. Ajakan itu dapat diterima atau ditolak oleh pihak yang dajak.
35

 

Beberapa pilar telah memainkan peranan penting dalam upaya 

pengaktualisasian ajaran Islam di tengah kehidupan sosial, salah satunya 

adalah masjid. Masjid disamping digunakan untuk kegiatan ibadah 

khusus, kini juga dimakmurkan dengan kegiatan-kegiatan lain yang 

bertujuan meningkatkan kualitas jamaah, seperti kajian-kajian 

keagamaan dalam bentuk diskusi, penerbitan brosur, penataran-

penataran, training-training kegiatan sosial, dan lain sebagainya, yang 

ternyata cukup banyak menarik minat di kalangan remaja. Beberapa 

contoh dapat dikemukakan. Meningkatkan minat dan semaraknya kajian-

kajian keislaman di kalangan warga kampus, generasi muda, maupun 

kalangan cendikiawan. Kajian keislaman  bukan hanya terbatas pada hal-

hal yang bersifat umum (dalam bentuk ceramah, dan diskusi), akan tetapi 

menukik pada berbagai disiplin ilmu dirasah Islamiyah,  seperti tafsir, 

fikih dan lain sebagainya. Demikian pula kajian-kajian keislaman di 
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kantor, departemen, maupun lembaga, semakin menunjukan 

intensitasnya.
36

 

Dalam kegiatan kajian keagamaan di sekolah SMPN 1 Jenangan 

Ponorogo diselenggarakan setelah selesai sholat Dzuhur berjamaah. 

Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut mendengar ceramah ataupun 

tausiah dan materi yang diberikan oleh guru. Peserta didik diajak pula 

untuk membaca Al-Qur’an untuk meningkatkan membaca Al-Qur’an dan 

lan-lain. Dari serangkaian kegiatan tersebut dimaksudkan untuk 

meningkatkan kualitas iman dan tagwa serta pemahaman tentang agama 

Islam serta menumbuh kembangkan kecerdasan spiritual di dalam diri 

para siswa. 

3. Peran dan Tugas Guru 

Peranan guru merupakan perilaku yang diharapkan dari orang yang 

memiliki suatu status. Dalam peranan ini guru dibagi menjadi 2 fungsi; 

fungsi latern dan fungsi manifes: 

1. Fungsi Latern 

Fungsi latern adalah fungsi yang diharapkan, disengaja, dan disadari oleh 

guru masyarakat pada suatu ruang. Fungsi ini terdiri dari; 

a) Guru sebagai pengajar  

b) Guru sebagai pendidik 

c) Guru sebagai teladan 

d) Guru sebagai motivator 
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2. Fungsi manifes 

Fungsi ini merupakan yang tidak diharapkan, disengaja, dan disadari oleh 

guru terhadap masyarakat antara lain: 

a) Guru sebagai pelabel 

b) Guru sebagai “penyambung lidah kelas menengah atas” 

c) Guru sebagai pengekal status quo 

Peranan guru adalah tercapainya serangkaian tingkah laku yang 

saling berkaitan yang dilakukan dalam situasi tertentu serta berhubungan 

dengan kemajuan tingkah laku dan perkembangan siswa menjadi 

tujuannya.
37

 

Dalam hal ini guru haruslah dapat membimbing dan mendidik 

peserta didik menuju kejalan yang benar sesuai dengan tuntutan jaman. 

jadi seorang guru haruslah pandai-pandai dalam menjalankan tugasnya. 

B. Telaah  Hasil  Penelitian Terdahulu  

Skripsi oleh Nurul Khususiah, NIM: 210308048 dengan judul 

Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Melalui Pengajian Kitab Kifayatul Al-

Atqiya’ 2012. Dalam penelitian ini menyatakan hasil penelitianya adalah 

(a). Dengan mengadakan pengajian kitab kifayah Al-atqiya’ santri bisa 

memahami betapa pentingnya nilai-nilai kecerdasan spiritual. Karena 

dengan nilai-nilai tagwa, ikhlas, Qona’ah dan tawakal bisa menjadikan 

tujuan hidup yang terarah dan dapat membentengi diri dari godaan. (b). 

Dalam pembelajaran kitab kifayah al-atqiya’ tentang bab tagwa, ikhlas, 
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qona’’ah dan tawakal ini bisa langsung diterapkan oleh para santri, juga 

menerapkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. (c). Dalam kitab ini 

mengandung nilai spiritual berupa tentang taqwa, ikhlas, qona’ah, dan 

tawakal yang sangat tinggi karena didalamnya mengajarkan nilai-nilai 

kerendahan jiwa dan lebih semangat dalam menjalani hidup untuk selalu 

optimis. 

Skripsi oleh Ahmad Tohir, Nim: 210308061 dengan judul Pengajian 

Kitab Durrat Al-Nasihin Sebagai Upaya Meningkatkan Spiritual Quotion  

(Sq) Pada Masyarakat Dusun Nganti Babadan Pangkur Ngawi 2013. 

Adapun hasil penelitian ini: (a). Tujuan diadakan kegiatan pengajian kitab 

Durraty Al- Nasihin adalah sebagai upaya untuk meningkatkan nilai-nialai 

spiritual di dusun Nganti Desa Babadan kecamatan Pangkur kabupaten 

Ngawi. (b). Pengajian kitab Durrat Al-Nasihin di dusun Nganti sangat 

bermanfaat bagi masyarakat sekitar, diantaranya : pertama, masyarakat 

istiqomah disalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Kedua, tawakal 

(berusaha dan berserah diri). Ketiga, ikhlas (ketulusan) dalam melakukan 

aktifitas. Keempat, sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah. Kelima, 

tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan. 

Skripsi oleh Siti Nu’matul Maflukha dengan judul Membangun 

Kecerdasan Spiritual (SQ) Siswa melalui Kegiatan Tadarus Al-Qur’an 

Studi Kasus di MTs Ma’arif al- Basyariyah Lengkong Sukorejo  Ponorogo 

2008. Adapun hasil penelitian ini: (a) kegiatan tadarus al-Qur’an dilatar 

belakangi peningkatan iman dan menumbuhkan kedisiplinan siswa. (b) 
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Perilaku siswa selama tadarus berlangsung sangat bervariasi, diantaranya: 

tertib, hikmat, khusu’ dan menghayati dalam membaca al-Qur’an. (c) 

manfaatnya adalah menimbulkan  tenang, menjadikan pikiran jernih, siswa 

dapat disiplin, serta menumbuhkan rasa bersyukur dan kejujuran dalam 

diri siswa. (d) Kendala yang dihadapi antara lain: siswa yang terlambat, 

serta kurang tenaga pengawas. 

Dari ketiga penelitian tersebut, sama-sama membahas tentang 

spiritual Quotion atau kecerdasan spiritual, dimana yang menjadi objek 

adalah siswa dan masyarakat. Yang intinya dari ketiga penelitian tersebut 

adalah meningkatkan keimanan dan ketagwaan. Maka dalam penelitian ini 

meneliti tentang bagaimana seorang siswa yang mampu berfikir positif 

dengan nilai-nilai agama Islam, membuat jiwa yang sadar bagi para murid, 

bertanggung jawab akan tugas maupun kewajiban, dapat mandiri dalam 

bertindak, mendekatkan diri kepada Allah. 
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BAB III 

PENINGKATKAN KECERDASAN SPIRITUAL SISWA MELALUI 

KAJIAN KEAGAMAAN SMPN 1 JENANGAN PONOROGO 

 

A. Data Umum  

1. Sejarah Berdirinya SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

Sekolah merupakan institusi pendidikan kedua bagi peserta didik. 

Peserta didik telah memiliki kepribadian khasnya yang dibawa dari 

pendidikan keluarga. Masyarakat menjadi wadah bagi pengembangan dan 

aktualisasi diri peserta didik di lingkungan kesehariannya. Zaman yang 

semakin berkembang bahkan maju dengan meningkatnya perkembangan 

teknologi dan informasi menantang SDM di berbagai Negara untuk 

bersaing. Kualitas yang unggul dan mampu bertahan serta luwes dengan 

perkembangan zaman yang akan memenangkan persaingan di kancah 

internasional. 

Indonesia khususnya sebagai Negara berkembang melalui institusi 

sekolah berusaha menunjukkan eksistensinya untuk menghadapi arus 

globalisasi dan modernisasi. Arus globalisasi dan modernisasi yang 

mengalir deras tidak akan mungkin dapat dipungkiri. Yang dapat dilakukan 

yaitu menyesuaikan diri dengan globalisasi- modernisasi dengan 

menyesuaikan sebagaimana jati diri bangsa Indonesia. 

Begitu juga yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Jenangan, 

mereka mendirikan sekolah sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu 

45 
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pengetahuan untuk menghadapi arus globalisasi dan modernisasi. Salah 

satunya adalah dengan berdirinya SMP Negeri 1 Jenangan ini. Pendirian 

SMP ini tidak lepas dari peran serta masyarakat, karena tanah yang 

ditempati sekarang ini tidak lain merupakan tanah wakaf yang dulunya 

merupakan tanah bengkok milik pamong yang bernama pak Maryoto. 

Latar belakang berdirinya SMPN 1 Jenangan tidak lepas dari tidak 

adanya SMP di daerah Jenangan pada waktu itu. Yang ada hanyalah SD 

impres. Akhirnya pada tahun 1983, SMPN 1 Jenangan Ponorogo berdiri 

dengan SK 1983/04721/O/83. SMPN 1 Jenangan Ponorogo berdiri dibawah 

naungan Depdiknas Kota Ponorogo. 

Untuk rombongan belajar dan ruang kelas tiap tahun mengalami 

perkembangan. Kepala sekolah SMPN 1 Jenangan Ponorogo sudah berganti 

sebanyak tujuh kali yaitu M. Soetomo pada tahun 1983/1990, J.Soemarno 

tahun 1990/1994, Drs. Mardjuki tahun 1994/1998, Hj. Miswati 1998/2005, 

Drs. Sumanto pada tahun 2005 – 2006, Drs. Achmad Subiakto, M. Tahun 

2006- 2011 dan Sudarmadi, S. Pd, M. Pd. Tahun 2011- 2013, Drs. Basuki 

tahun 2013- sekarang. 

Pada tahun 2008 SMPN 1 Jenangan memperoleh predikat SSN. 

SMPN 1 Jenangan berusaha untuk tetap menunjukkan eksistensinya di 

dunia pendidikan mulai dari tahun 1983 sampai sekarang menjadi sekolah 

yang berstandar nasional dengan menjalankan program Adiwiyata.
38
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2. Letak Geografis Sekolah  

SMP Negeri 1 Kecamatan Jenangan merupakan sekolah negeri yang 

terletak di jalan raya Jenangan-Kesugihan Desa Jenangan Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo, dengan pemandangan area persawahan yang 

terdapat di depan sekolah.
39

 Kode Pos 63492 telepon 0352-531171, dengan 

luas lahan 15.000 �2 dan dengan luas bangunan 1.920 �2.
40

 

 

3. Visi Misi  

a. Visi 

Unggul dalam prestasi berbudaya berdasarkan iman dan taqwa. 

b. Misi 

1. Memantapkan sekolah sebagai Sekolah Standar Nasional. 

2. Mewujudkan sekolah sebagai pusat pendidikan dalam 

mengembangkan pengetahuan yang berupa : logika, etika, estetika dan 

praktik dalam rangka untuk membentuk manusia yang utuh dengan 

menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. 

3. Mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif sehingga mampu 

memberikan rasa aman kepada peserta didik untuk belajar dengan 

tenang, rajin, dan inovativ dengan mengembangkan potensi, minat, 

dan bakat peserta didik. 

4. Mendidik, melatih, membimbing, dan membina peserta didik dalam 

berkarya serta berkreasi sehingga mampu mengembangkan potensi 
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diri dan lingkungannya sehingga mampu berprestasi sebagai kader 

bangs dalam berkompetisi diera globalisasi dengan menjunjung tinggi 

nilai-nilai kebangsaan. 

5. Membimbing dan melatih peserta didik untuk berorganisasi agar 

menjadi kader bangsa yang tangguh dan berkualitas. 

6. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pemenuhan kebutuhan 

sarana dan prasarana dengan skala prioritas untuk menjunjung 

peningkatan nilai dalam akhir tahun pelajaran. 

7. Mengembangkan serta mempertahankan budaya dalam rangka 

menanamkan karakter peserta didik yang berlandaskan budaya 

bangsa. 

8. Menyelenggarakan pembinaan keagamaan melalui pembiasaan sholat 

berjamaah dan kegiatan keagamaan lainnya.
41

 

 

 

4. Struktur Organisasi Sekolah 

 SMPN 1 Kecamatan Jenangan merupakan lembaga formal untuk 

itu, struktur organisasi sangat penting keberadaannya guna mempertegas 

tanggung jawab masing-masing personil sehingga program kerja yang 

disusun untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dapat terlaksana dengan 

baik. Struktur organisasi terdiri dari Komite Sekolah, Kepala Sekolah, Waka 

Kurikulum, Waka Kesiswaan, Waka Sarana dan Prasarana, Waka Humas. 
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Adapun struktur organisasi di SMPN 1 Kecamatan Jenangan yaitu sebagai 

berikut:
42

 

1 Basuki, S.Pd, M.Pd : Kepala Sekolah 

2 Budi Santoso, S.Pd : Wakasek Kurikulum 

3 Hartiningtyas, SC, S.Pd : Wakasek Kesiswaan 

4 Idah Hani N, S.Pd : Wakasek Sarpras 

5 Mig Tribawono, S.Pd : Wakasek Humas 

 

5. Sarana Prasarana Sekolah 

 Sarana dan prasarana sekolah sangat berpengaruh guna 

terlaksananya belajar yang representatif, yang pada akhirnya dapat 

membantu output yang lebih baik. Adapun sarana dan prasarana yang ada di 

SMP N 1 Kecamatan Jenangan adalah ruang kepala sekolah, ruang wakasek, 

ruang tata usaha, ruang guru, ruang tamu, ruang BK, ruang UKS, ruang 

PMR, ruang OSIS, gudang, laboratorium (IPA, bahasa, komputer), ruang 

kesenian, ruang ketrampilan, perpustakaan, ruang multimedia, sarana 

olahraga, masjid, toilet siswa dan guru, koperasi sekolah, dan kantin.
43

 

6. Keadaan Guru Dan Siswa 

a. Keadaan Guru 

Para guru di SMPN 1 Kecamatan Jenangan tahun ajaran 2015/2016 

berjumlah 42 orang. Berdasarkan jenjang pendidikannya, seluruh guru di 

SMPN 1 Kecamatan Jenangan yaitu 42 orang memiliki jenjang pendidikan 
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kualifikasi S1/D4. Dan berdasarkan latar belakang pendidikannya 32 guru 

memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas mengajarnya 

dan 10 guru memiliki latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan tugas 

mengajarnya. Untuk lebih selengkapnya lihat di lampiran dokumentasi.
44

 

b. Keadaan Siswa 

Siswa adalah mereka yang secara resmi menjadi siswa di SMPN 1 

Kecamatan Jenangan dan yang terdaftar dalam buku induk sekolah. 

Keadaan siswa dan siswi saat peneliti melakukan penelitian tahun ajaran 

2015/2016 berjumlah 503 siswa dari siswa kelas VII berjumlah 172 siswa, 

kelas VIII berjumlah 173 dan kelas IX berjumlah 158  siswa. Untuk lebih 

selengkapnya lihat dilampiran dokumentasi.
45

 

B. Data Khusus 

1. Latar belakang diadakannya kegiatan kajian keagamaan di SMPN 1 

Jenangan Ponorogo 

Dalam dunia pendidikan selalu berbenah diri untuk menyesuikan 

pengetahuan dengan perkembangan dan tuntutan zaman yang  serba 

modern. Pendidikan sebagai pondasi siswa untuk menjadi insan yang 

sempurna yang beriman dan bertagwa. Tetapi dampak dari perkembangan 

zaman dan modern saat ini spiritual siswa mulai dipertanyakan. Berbeda 

dengan sekolah yang mengusung pesantren, yang mana diajarkan banyak 

tentang keilmuan Agama, tetapi dalam sekolah umum pengetahuan tentang 

agama masih sedikit pada jam pelajaran Agama saja. Dalam hal ini sekolah 
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melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan spiritual siswa dalam 

berbagai kegiatan ekstra maupun intra di sekolah.  

Untuk mengatasi masalah tersebut sekolah ini mengadakan kegiatan 

ekstra yaitu kajian keagamaan, guna untuk meningkatkan pengetahuan 

mereka tentang keagamaan serta mendekatkan diri kepada Allah SWT. Serta 

mempelajari berbagai ilmu keagamaan. 

Dengan diadakannya kegiatan ini dapat memberi kepahaman kepada 

para siswa tentang nilai-nilai spiritual maupun intelektual dalam setiap 

pengetahuan yang mereka dapat, dan memberi makna setiap apa yang 

mereka perbuat. Menjadikan diri menjadi lebih bermakna dan berwawasan 

luas berlandaskan nilai-nilai agama. Berikut penuturan dari Bapak Basuki 

selaku Kepala Sekolah di SMPN 1 Jenangan: 

Begini mas, karena dianggap sekolah umum dalam hal agama 

masih kurang, makanya diadakannya kegiatan tersebut. Berbagai 

upaya dalam meningkatkan keimanan dan ketagwaan para siswa. 

Dan menyeimbangkan antara pengetahuan intelektual dan 

spiritual siswa. Dan sebagai salah satu pengembangan dengan 

VISI MISI sekolah yaitu Unggul dalam prestasi berbudaya 

berdasarkan iman dan taqwa.
46

 

 

Hal ini diperkuat oleh perkataan Bapak Mig Tribawono selaku guru 

di SMPN 1 Jenangan Ponorogo mengenai diadakannya kegiatan ini: 

Kegiatan ini diadakan karena sudah menjadi tuntutan zaman yang 

serba modern maka siswa dibekali ilmu-ilmu agama agar tidak 

mudah terpengaruh dengan perkembangan zaman.
47

 

 

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara tersebut bahwa seseorang 

harus mempunyai pondasi agama yang kuat agar sebagai penyeimbang 
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antara pengetahuan intelektual dan spiritual. Dalam kegiatan kajian 

keagamaan diharapkan siswa mampu mengembangkan pengetahuan 

mereka. Sehingga mereka dapat merasakan kedekatan dengan Allah dalam 

setiap langkah maupun perbuatan seseorang. Menjadikan jiwa tentram, 

meningkatkan ketagwaan kepada Allah.  

Dalam kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para siswa, mereka 

mendapatkan ilmu pengetahuan banyak dan mendapatkan pengalaman, 

selain itu juga hati mereka akan terbuka dengan ceramah ataupun nasehat-

nasehat yang diberikan oleh para guru. Salah satu contohnya penuturan dari 

Bapak Mulyadi tentang manfaat dari kegiatan ini: 

Untuk mewadahi minat dan bakat siswa. Salah satu contoh 

pengembangan bakat siswa yang Qiro’ah, Kaligrafi, pidato dll. Itu 
semua bisa dikembangkan dalam kegiatan ini. Siswa dibimbing 

dan didampingi oleh guru, biasanya apabila ada lomba mereka 

dibimbing dan diberi pelatihan agar berhasil dalam lomba.
48

 

 

Sangat banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini, menurut 

Bapak Mulyadi diatas siswa dapat dibimbing dan dikembangkan minat 

maupun bakat mereka, dan apabila ada suatu perlombaan mereka dibimbing 

secara intensif agar mereka mendapat juara dalam perlombaan tersebut. 

2. Pelaksanaan Kegiatan Kajian Keagamaan di SMPN 1 Jenangan 

Ponorogo 

Dalam sebuah kegiatan pastinya mempunyai pelaksanaan  yang ada 

didalamnya. Dari hasil penelitian di lapangan dapat dideskripsikan meliputi 
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proses pelaksanaan, isi/materi dan metode dalam kegiatan kajian 

keagamaan. 

a. Proses pelaksanaan kegiatan kajian keagamaan di SMPN 1 

Jenangan Ponorogo 

Dalam pelaksanaan kegiatan ini para siswa dibagi menjadi 

beberapa kelas. Agar pengkoordiniran dan pengkondisian para siswa 

lebih mudah. Hal ini serupa dengan hasil wawancara dari Bapak 

Achmad Khairuddin: 

Pelaksanaan proses kegiatan Kajian Keagamaan ini 

diselenggarakan setelah sholat Dzuhur berjamaah di mushola 

sekolah. Dalam kegiatan kajian keagamaan ini setiap kelas di 

gilir. Hari Senin dan Selasa kelas 7, hari Rabu dan Kamis kelas 8, 

pada hari jumat keseluruhan siswa mengikuti sekalian Sholat 

Jum’at berjamaah, dan hari Sabtu untuk siswa kelas 9.
49

 

 

Dalam hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti kegiatan 

kajian keagamaan diselenggarakan setelah pelajaran terakhir selesai 

para siswa yang mendapat giliran mengikuti kegiatan kajian keagamaan 

bersiap menuju ke Mushola untuk melakukan sholat Dzuhur berjamaah. 

Setelah selesai sholat siswa mempersiapkan untuk mendapatkan 

pelajaran dari guru. Pada waktu ini mereka diberi Tausiah siraman 

rohani oleh para guru. Mereka diingatkan supaya memperhatikan betul 

apa yang diucapkan maupun  diajarkan olah para guru, supaya mereka 

dapat mengambil hikmah dari kegiatan tersebut. Kegiatan ini 
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berlangsung 30 menit. Pada acara yang terakhir ialah penutup, siswa 

dan para guru membaca doa kafarotul majlis bersama-sama.
50

 

Kegiatan ini menganjurkan para siswa untuk mendengarkan, 

maupun melakukan dengan sepenuh hati, apabila mau membuka 

hatinya untuk mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan 

oleh para guru maka siswa akan lebih mudah dalam menerima dan 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Membawa 

dampak positif dalam setiap perbuatan dan tindakan para siswa. 

Dalam kegiatan ini siswa dilatih bermacam-macam ilmu 

pengetahuan salah satunya yaitu berlatih pidato seperti hasil 

dokumentasi yang diperoleh peneliti.
 51

 Dalam hal ini siswa berlatih 

supaya mampu dan bisa berbicara didepan umum, serta memberikan 

pengalaman kepada siswa tentang bagaimana cara menghadapi 

tantangan diluar.  

Kegiatan ini pun mempunyai suatu kendala dalam 

pelaksanaannya yaitu dengan mendekatnya ujian Nasional untuk kelas 

IX, para guru sibuk dalam menyiapkan ujian untuk para siswa, seperti 

menyiapkan beberapa Try Out, serta memberi pelatihan mata pelajran 

yang akan di ujikan dalam Ujian Nasional.
52

 Hal ini sesuai hasil 

wawancara dengan Bapak Achmad Khairuddin: 

Ya seperti ini mas, kalau mendekati ujian kelas IX kegiatan ini 

belum maksimal, para guru menyiapkan ujian dan try out untuk 
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siswa kelas IX, jadi para siswa yang dibawahnya belum bisa 

mengkondisikan dengan maksimal. Ada siswa yang setelah 

selesai pelajaran langsung pulang.
53

 

 

Meskipun dalam kegiatan ini ada kendala tetapi biasanya 

pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Karena menyesuaikan 

keadaan siswa, pelaksanaan kegiatan ini pula dilaksanaakan setelah 

selesai pelajaran jadi tidak mengganggu kegiatan belajar siswa.   

 

b. Materi/Isi dan metode yang diajarkan dalam kegiatan Kajian 

Keagamaan di SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

Materi atau isi adalah sebuah penentu dari keberhasilan siswa. 

Semakin baik materi/isi yang diberikan kepada siswa, maka akan dapat 

memberikan dampak positif terhadap siswa, sehingga tindakan, akhlak, 

serta perbuatan siswa lebih berhati-hati dan mencerminkan nilai-nilai 

agama Islam.  

Dalam kegiatan ini Materi yang diberikan biasanya tata cara 

melakukan Sholat yang benar, tausiah atau ceramah dari para guru, 

latihan pidato untuk siswa, membaca Al-Qur’an dan hafalan surat-surat 

pendek. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Bapak Achmad 

Khairuddin: 

Biasanya materi/isi yang disampaikan kepada siswa adalah materi 

tentang keagamaan, seperti membahas sholat, bagaimana 

melakukan sholat yang benar, materi tentang keimanan seperti 

akidah akhlak, hafalan surat-surat pendek, pidato. Dan membahas 

fenomena-fenomena yang sedang terjadi saat ini contohnya 

musibah banjir, kecelakaan dll, itu semua disangkutkan dengan 
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materi nilai-nilai agama agar siswa mampu berfikir positif dalam 

setiap tindakan.
54

 

 

Materi tentang sholat biasanya sangat ditekankan dalam 

kegiatan ini, karena biasanya para siswa masih banyak yang belum tahu 

dan masih salah dalam melaksanakan sholat. Para siswa praktek untuk 

melakukan sholat yang benar. Dalam hal untuk meningkatkan 

keberanian untuk berbicara didepan umum, para siswa dilatih untuk 

berpidato didepan. Membaca Al-Qur’an sangatlah penting untuk para 

Muslim, di sini para siswa belajar untuk membaca Al-Qur’an dengan 

benar, karena masih banyak siswa yang belum bisa membaca Al-

Qur’an. Selain mereka belajar membaca Al-Qur’an, para siswa juga 

dilatih untuk hafalan surat-surat pendek. Agar mereka dirumah mau  

membaca Al-Qur’an dan dipergunakan waktu mereka untuk hal yang 

positif.  

 Selain materi yang diperlukan untuk menunjang pengetahuan 

siswa diperlukan juga suatu metode agar materi tersebut bisa langsung 

diserap oleh para siswa. Biasanya dalam pengajaran perlu ditekankan 

metode, salah satunya yaitu presentasi, ceramah, diskusi, tanya jawab 

dll.  

Dalam kegiatan ini paling sering menggunakan metode 

ceramah, yakni untuk menyampaikan suatu materi dengan menyentuh 

hati para siswa membuka hati serta menyadarkan siswa melalui tausiah 
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yang diberikan oleh para guru. Selain itu juga untuk mengajarkan sholat 

yang benar para guru menggunakan praktek sebagai metode yang 

digunakan. Hal ini dilakukan untuk membiasakan para siswa untuk 

melaksanakan kewajiban sholat dengan benar. Hal ini seperti hasil 

wawancara dengan Ibu Khusnul Sayyidah: 

Kalau metode biasanya para guru berbeda-beda. Karena 

menyesuiakan materi yang sedang diajarkan. Paling banyak para 

guru menggunakan metode ceramah. Selain itu juga para murid 

melakukan praktek sholat. Untuk membiasakan siswa sholat 

dengan benar.
55

 

 

 

 

3. Kontribusi kegiatan Kajian Keagamaan terhadap peningkatan 

Kecerdasan Spiritual siswa SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

Untuk memenuhi kebutuhan zaman yang serba modern pendidikan 

sekolah melakukan berbagai hal dalam meningkatkan kualitas pengetahuan 

dan spiritual peserta didiknya, salah satunya adalah dengan kegiatan kajian 

keagamaan yang diadakan SMPN 1 Jenangan Ponorogo ini. 

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pastinya ada kontribusi atau 

sumbangan sesuatu yang diharapkan untuk perubahan yang lebih baik.  

Apabila mereka menerapkan dan mengamalkannya semua yang telah 

diajarkan oleh para guru-guru dalam kehidupan sehari-hari siswa pastinya 

akan membawa dampak positif dalam diri mereka.Salah satunya adalah 

hasil wawancara dengan Yana Riski Sahlendra: 

Setelah saya mengikuti kegiatan ini saya merasakan kedekatan 

dengan Alloh, dengan perubahan  mulai dari sikap saya sampai 

kegiatan sehari-hari ada perubahan, hati menjadi tentram, 

                                                           
55

 Lihat transkrip wawancara Nomor: 19/W/16 -V/2016 dalam lampiran hasil penelitian ini. 



59 
 

 

ketagwaan saya bertambah. Ibadah saya pun menjadi semakin 

rajin.
56

 

 

Hal ini senada dengan penuturan dari saudara Yoga Putra Perdana: 

Dari rangkaian kegiatan kajian keagamaan di sekolah, saya 

merasa pengetahuan agama saya bertambah, selain itu ada 

perubahan positif dalam diri saya. Dulu saya anak bandel dan 

malas, tetapi sekarang perasaan malas dan bandel tersebut mulai 

hilang. Bertawakal kepada Allah dalam segala hal karena 

teringat Tausiah dan yang di berikan oleh para guru.
57

 

 

Dari hasil wawancara kedua siswa tersebut dapat dilihat bahwa 

dalam kegiatan kajian keagamaan ini menambah pengetahuan siswa tentang 

pengetahuan Agama siswa serta memberi dampak positif dan senantiasa 

bertawakal kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari mereka.  

Dalam kegiatan ini pula para siswa diajarkan untuk praktek sholat 

yang benar. Karena mereka belum sepenuhnya mengetahui bagaimana cara 

sholat yang benar. Setelah mengikuti kegiatan ini para siswa diharapkan 

mampu melaksanakan sholat dengan benar di keseharian mereka. Hal ini 

senada dengan penuturan dari saudari Achis Romadhona: 

Menurut saya ketagwaan saya kepada Allah bertambah. Setalah 

belajar dan praktik sholat dalam kegiatan ini ibadah saya 

menjadi meningkat. Itu merupakan kewajiban saya sebagai 

seorang muslim dan lebih istiqomah dalam  melaksanakannya 

setiap hari.
58

 
 

Selain meningkatkan ketagwaan untuk beribadah, manfaat dari 

kegiatan ini juga menambah istiqomah dalam menjalankan kewajiban 

sebagai seorang Muslim yang beriman. Hal ini juga sama dengan perkataan 

dari saudara Ahmad Fahrizal: 
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Ibadah saya meningkat mulai dari gerakan-gerakan sholat 

sampai bacaan-bacaan sholat. Bukan itu saja setelah mendapat 

pelajaran tausiah dari guru, saya menjadi sadar kalau saya masih 

banyak kekurangan dalam segala hal tentang agama sampai 

pengetahuan saya. Serta menjankan tugas dan segala hal 

menjadi iklas tanpa ada rasa keberatan.
59

 

 

Dalam kegiatan kajian keagmaan ini mengajarkan pula tentang 

akhlak yaitu membimbing peserta didik agar berakhlak yang baik, dengan 

materi-materi yang diberiakan para guru. Sehingga dalam kehidupan sehari-

hari siswa menerapkan nilai-nilai agama Islam. Ketaatan merupakan salah 

satu perilaku terpuji yakni menjalakan segala yang diperintahkan oleh Allah 

SWT dan menjauhi segala larangan-Nya. Taat juga berarti patuh dengan 

orang tua. Hal ini sama dengan penuturan Ibu Jemir salah satu orang tua 

siswa di SMPN 1 Jenangan Ponorogo: 

Anak saya itu di rumah ya kaya biasanya, tiap hari ya bantu-

bantu orang tua seperti nyapu, masak dll. Kalau saya suruh ya 

mau melaksanakan mas, gak ngrundel gitu kalau disuruh. Tiap 

hari ya sudah sholat, tetapi ya kadang-kadang saya ingatkan 

jangan lupa untuk ke mushola.
60

 

 

Dari hasil observasi peneliti di lingkungan tempat tinggal siswa, 

peneliti melihat ada salah satu siswa yang sedang menjalankan ibadah 

Sholat Dzuhur di Mushola. Hal ini sungguh bagus untuk dilakukan seorang 

siswa. Biasanya mereka hanya bermain tetapi siswa ini masih sempat untuk 

melaksanakan ibadah sholat Dzuhur di Mushola.
61
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Dalam hal penerapan menurut penuturan dari saudari Ida Elisa 

tentang penerapan hasil dari kegiatan kajian keagamaan yang diadakan di 

SMPN 1 Jenangan Ponororgo: 

Saya belum sepenuhnya melakukan, tetapi sudah ada perubahan 

dari pada yang dulu. Contohnya saya dulu enggan ikhlas dalam 

melakukan sesuatu ketika disuruh atu diperintah, setelah di beri 

ceramah terus menerus dalam kegiatan itu saya menjadi teringat 

dan mencoba untuk ikhlas ketika disuruh orang tua ataupun 

guru.
62

 

 

Hal ini berbeda dengan penuturan dari saudari Dina Carlina: 

Belum semuanya. Hanya sebagian saja. Kadang-kadang saya 

lupa untuk mengerjakan sholat. Padahal di sekolah sudah 

dibekali pengetahuan tentang sholat dan lain-lain tapi saya 

kadang masih lupa untuk melaksanakannya. Sebenarnya sadar 

akan tindakan saya tetapi masih berat untuk melakukan 

semuanya bagi saya.
63

 

 

Dalam penerapan kegiatan maupun isi atau materi yang telah 

disampaikan para guru itu semua tergantung pada diri siswa tersebut. 

Berusaha untuk merubah diri menjadi lebih baik atau hanya cuma menjadi 

pengetahuan saja tanpa ada penerapan. Walaupun para guru memberikan 

pelajaran terus menerus supaya terbuka hati para siswa dan bisa merubah 

para siswa sedikit demi sedikit menjadi lebih baik. Serta merubah semua 

aspek mulai dari sikap, akhlak, pengetahuan dan kedekatan dengan Allah 

SWT. 

Untuk mengetahui keberhasilan dari kegiatan ini tidak bisa dengan 

kasat mata. Melainkan dengan pengamatan terhadap para siswa. Sebagaima 

yang diungkapkan oleh Bapak Achmad Khairuddin: 
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Kalau dilihat secara langsung ya gak keliatan mas, tetapi bisa 

dilihat dari sikap siswa keseharian dan kebiasaannya. Contohnya 

siswa dulunya sulit untuk sholat berjamaah di mushola, mereka 

sadar dan tanpa di beritahu guru untuk segara ke mushola untuk 

melaksanakan sholat. Mereka datang dengan sendirinya dan 

tidak membolos saat kegiatan. Mereka melakukannya dengan 

ikhlas.
64

 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Mulyadi: 

Untuk mengetahui keberhasilan siswa dapat dilihat dari 2 aspek. 

Yang pertama dari aspek umum, siswa terdapat perubahan 

sikap, yang dulunya sulit diatur menjadi mudah diarahkan, 

perilakunya lebih sopan kepada para guru dll. Yang kedua dari 

aspek khusus, yaitu prestasi dalam keagamaan diwujudkan dapat 

memenangkan lomba pidato, Qiro’ah/ Tartil Qur’an dll.65
 

 

Dari ungkapan Bapak Achmad Khairuddin ada sedikit tambahan dari 

Bapak Mulyadi. Untuk melihat keberhasilan dari kegiatan Kajian 

Keagamaan juga terlihat dari prestasi yang diraih oleh para siswa yang telah 

dibimbing dalam kegiatan ini. Selain akhlak mereka bagus dalam prestasi 

pun juga bagus. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukan 

sikap siswa yang sopan, santun kepada orang yang lebih tua 

menghormatinya itu merupakan suatu sikap yang sangat bagus. Diharapkan 

hal ini akan lebih meningkat dengan berlangsungnya kegiatan yang 

dilaksanakan sekolah ini.
66

 

Dalam kegaiatan kajian keagamaan ini menumbuhkan rasa tanggung 

jawab untuk beribadah, rasa Ikhlas dalam menjalankan tugas, bertawakal, 

ketagwaan meningkat, istiqomah menjalankan perintah Allah. 
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BAB IV 

ANALISIS KEGIATAN KAJIAN KEAGAMAAN SEBAGAI 

PINGKATKAN KECERDASAN SPIRITUAL SISWA SMPN 1 JENANGAN 

PONOROGO 

A. Analisis Pelaksanaan Kegiatan Kajian Keagamaan di SMPN 1 Jenangan 

Ponorogo 

Pelaksanaan kegiatan Kajian Keagamaan di SMPN 1Jenangan sebagai 

upaya meningkatkan kecerdasan spiritual siswa sudah baik dalam 

pelaksanaanya. Melihat dari kegiatan ini dimulai setelah pelajaran sekolah 

selesai, jadi tidak mengganggu saat proses pembelajaran. Untuk meningkatkan 

pengetahuan mereka diperlukan suatu metode, isi atau meteri serta 

pengkoordiniran yang bagus untuk menunjang keberhasilan dalam kegiatan.  

Pengaturan dalam pelaksanaan kegiatan sangatlah penting untuk 

memaksimalkan kinerja berlangsungnya proses pembelajaran. Pelaksanaan 

kegiatan kajian keagamaan di SMPN 1 Jenangan Ponorogo sudah sangat baik 

yaitu dengan membagi siswa dalam beberapa kelas sesuai hasil wawancara 

dengan Bapak Achmad Khairuddin. Pengkoordiniran sangat diperlukan jadi 

dalam kegiatan para siswa lebih mudah dikondisikan dan mudah dalam 

mendapat pelajaran dari para guru.
67

  

Dalam hal pelaksanaan kegiatan ini dimulai setelah Shoalat Dzuhur 

berjama’ah. Hal ini dibiasakan kepada para siswa agar mereka terbiasa 
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mengerjakan ibadah sholat berjama’ah di lingkungan mereka setiap hari. Siswa 

dibekali berbagai ilmu tentang keagamaan seperti praktek sholat, ceramah, 

latihan pidato dan sebagainya. Itu semua dilakukan untuk menunjang spiritual 

para siswa.  

Isi atau materi dalam kegiatan sangatlah penting, dengan semakin 

bagus materi yang diberikan maka akan semakin bagus juga hasilnya. Dalam 

materi kegiatan kajian keagamaan di SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

menggunakan materi tentang keislaman disertai dengan berita-berita yang 

sedang beredar sekarang, seperti banjir, penyakit, dll. Materi tersebut sangatlah 

bagus untuk para siswa karena dengan kemajuan jaman semakin banyak pula 

persoalan yang akan dihadapi. Sehingga mereka berfikir secara cerdas dan 

sanggup mengatasi persolan-persoalan mereka. Hal ini sependapat dengan 

Abd, Wahab & Umiarso salah satu manfaat kecerdasan spiritual yaitu untuk 

berhadapan dengan masalah eksistensial yaitu saat merasa terpuruk, terjebak 

oleh kebiasaan, kekhawatiran, dan masalah masa lalu kita akibat penyakit dan 

kesedihan. SQ menjadikan kita sadar bahwa kita memiliki masalah eksistensial 

dan membuat kita mampu mengatasinya- atau setidak-tidaknya bisa berdamai 

dengan masalah tersebut. SQ memberi kita semua rasa yang “dalam” 

menyangkut perjuangan hidup.
68

 

Metode juga sangatlah penting dalam suatu pengajaran agar hasil 

pembelajaran bisa maksimal. Untuk kegiatan yang diadakan di SMPN 1 

Jenangan Ponorogo ini menggunakan metode ceramah dalam penyampaiannya, 
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selain itu juga menggunakan praktek sebagai pembelajaran yang menuntut 

gerakan, seperti belajar sholat yang benar. Menurut peneliti metode ini sudah 

baik untuk digunakan dalam proses pembelajaran kegiatan kajian di SMPN 

1Jenangan Ponorogo. Sangat cocok untuk pembelajaran para siswa yang masih 

mudah diarahkan. Yang dahulunya siswa ibadah sholatnya belum benar 

menjadi benar dan semakin istiqo<mah menjalankannya, dalam tindakan mereka 

lebih mencerminkan nilai-nilai agama. Dengan ini mereka diharapkan bisa 

menerapkan segala hal yang telah di berikan para guru dalam kegiatan ini 

sehingga membawa dampak positif bagi mereka. 

B. Kontribusi Kegiatan Kajian Keagamaan Terhadap Peningkatan 

Kecerdasan Spiritual Siswa Smpn 1 Jenangan Ponorogo 

Dalam kagiatan kajian keagamaan ini memberi dampak positif untuk 

siswa, yakni membimbing mereka menemukan jati diri mereka yang paling 

dalam. Dalam hal keagamaan mereka bisa memaknai tindakan mereka 

kedalam  nilai-nilai agama. Hal ini selaras dengan pendapat Abd, Wahab & 

Umiarso manfaat memiliki kecerdasan spiritual.
69

 Untuk mencapai 

perkembangan diri yang lebih utuh karena setiap orang memiliki potensi 

untuk itu. SQ membantu tumbuh melebihi ego terdekat diri dan mencapai 

lapisan yang lebih dalam yang tersembunyi didalam diri. Ia membantu 

seseorang menjalani hidup pada tingkatan makna yang lebih dalam. 

Sebagaimana pendapat dari Bapak Mulyadi kegiatan kajian 

keagamaan ini selain memberikan pengetahuan tentang keagamaan kegiatan 
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ini juga menjadi wadah bagi potensi yang dimiliki oleh siswa.
70

 Para siswa 

dididik dan dibimbing agar mereka potensi mereka berkembang. Dalam 

kegiatan ini juga membiasakan para peserta didiknya beraklhak yang baik 

dalam tutur kata, sopan santun.  

Setelah mengikuti kegiatan kajian keagamaan ini siswa merasa sadar 

karena membuat hatinya lebih tenang dan merasa lebih dekat dengan Allah 

serta mengokohkan keimanan dalam dirinya sehingga terhindar dari segala 

penyakit hati, disiplin sholat berjamah.
71

 Hal ini sesuai dengan ciri-ciri yang 

menunjukkan seseorang atau diri ini telah memperoleh kecerdasan spiritual. 

Tingkat kesadaran yang tinggi disebut self awareness. Dengan kesadaran 

mereka bisa mengenal diri mereka yang paling dalam sehingga mempunyai 

kedekatan dengan Allah.
72

  

Dalam  ciri-ciri kecerdasan spiritual lainnya adalah sanggup berdiri 

menentang dan berbeda dengan orang banyak.
73

 Hal ini siswa mampu 

merubah diri mereka menjadi lebih baik, dengan pembiasaan-pembiasaan 

yang ada dalam kegiatan Kajian Keagamaan di SMPN 1 Jenangan Ponorogo. 

Para siswa akan terbiasa melaksanakan sholat berjama’ah serta istiqo<mah 

menjalankanya. 

Melakukan hal-hal yang positif mulai dari tindakan, sikap, maupun 

berfikir semua merupakan cara mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini 

dirasakan oleh Yoga Putra Perdana setelah mengikuti kegiatan kajian 
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keagamaan ia merasakan segala hal menjadi positif dan bertawakal dalam 

setiap usaha dan tindakannya. Dia dulu anak yang bandel dan pemalas 

sekarang perasaan tersebut sudah hilang.
74

  Ini merupakan salah satu ciri dari 

kecerdasan spiritual Mengembangkan Pikiran Positif dan Keyakinan Sportif.  

Bertanggung jawab merupakan salah satu ciri dari orang yang 

memiliki kecerdasan spiritual 
75

. Hal ini serupa dengan ungkapan dari Tiara 

Dwi Yanisa, setelah ia mengikuti kegiatan kajian keagamaan dalam dirinya 

merasa mempunyai tanggung jawab, seperti melaksanakan sholat, membantu 

orang tua dan tugas yang lain.
76

 Para siswa diharapkan mampu bertanggung 

jawab atas kewajiban mereka masing-masing. Terlebih dalam masalah ibadah 

mereka dididik untuk istiqo<mah menjalankannya. 

Kegiatan ekstra selain kajian keagamaan yang diselenggarakan di 

SMPN 1Jenangan diantara adalah pramuka, PMR, dan sebagainya. Dan 

semua itu harus di ikuti semua oleh para siswa. Dalam kegiatan kajian 

keagamaan ini mereka harus ikhlas dalam menjalankannya, hal ini senada 

dengan ungkapan Bapak Achmad Khairuddin. Para siswa datang ke mushola 

dengan sendirinya tanpa harus disuruh oleh para guru dan mereka tidak 

membolos saat kegiatan.
 77

 Keikhlasan merupakan ciri dari orang yang 

mempunyai kecerdasan spiritual dan ketagwaan lebih meningkat. Keikhlasan 
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untuk berbuat dan beramal dalam kehidupan sehari-hari semata-mata untuk 

mengharap ridho dari Allah SWT. 

Dengan demikian kegiatan Kajian Keagamaan mempunyai 

kontribusi dalam menumbuhkan kecerdasan spiritual siswa dilihat dari 

perilaku siswa seperti bertanggung jawab dengan tugas mereka, semakin 

istiqo<mah menjalankan ibadah, ikhlas dalam mengikuti kegiatan, 

menimbulkan kesadaran dalam diri untuk berubah menjadi lebih baik. 

Semuanya adalah sesuai dengan ciri-ciri dari kecerdasan spiritual. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang kajian keagamaan sebagai 

upaya meningkatkan kecerdasan spiritual siswa di SMPN 1 Jenangan 

Ponorogo dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kajian keagamaan di SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

dilaksanakan setelah pelajaran yaitu setelah Sholat Dzuhur berjama’ah 

di mushola sekolah, jadi kegiatan ini tidak mengganggu saat jam 

pelajaran. Para siswa yang mengikuti kegiatan ini dibagi perkelas sesuai 

jadwal yang telah ditentukan Senin dan Selasa kelas VII, hari Rabu dan 

Kamis kelas VIII, pada hari Saptu untuk siswa kelas IX. Adapun materi 

atau isi kegiatan ini tentang materi keagamaan dan berita-berita terbaru 

mengenai bencana, musibah dan lain sebagainya. Dalam penyampaian 

materi atau isi dalam kegiatan ini menggunakan metode ceramah dan 

praktek. 

2. Kegiatan kajian keagamaan ini sangat bermanfaat bagi para siswa, 

diantaranya: siswa menjadi istiqo<mah , bertanggung jawab dengan 

tugas-tugas dan kewajiban mereka, tawakal dalam segala usaha yang 

dilakukan, ikhlas dalam melakukan segala aktifitas, taat kepada orang 

tua dan menjalankan tugas sebagai hamba Allah, berfikir positif dalam 

segala perbuatan dan tindakan. 
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B. Saran 

Berdasarakan hasil temuan peneliti, sebagai bahan pertimbangan 

pihak-pihak terkait, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala Sekolah SMPN 1 Jenangan Ponorogo hendaknya 

memberikan kegiatan-kegiatan yang lebih mencerminkan dalam 

keagamaan, bukan hanya kegiatan kajian keagamaan saja tetapi dalam 

bentuk kegiatan lain. Agar para siswa dapat meningkatkan kecerdasan 

spiritualnya dalam kemajuan zaman yang mulai mengikis akhlak serta 

nilai-nilai agama. 

2. Kepada para guru yang mengajar dalam kegiatan kajian keagamaan 

maupun semua guru di SMPN 1 Jenangan Ponorogo hendaknya 

meningkatkan kinerja dan usahanya dalam mendidik dan mencerdaskan 

para siswanya serta melakukan pembenahan-pembenahan dari segi 

pelaksanaan, materi maupun metode dengan seiring berkembangnya 

zaman dan pengetahuan. Sehingga tujuan dalam pendidikan yang 

diinginkan bisa tercapai. 

3. Kepada para siswa, diharapkan dapat menerapkan semua materi yang 

telah disampaikan oleh para guru dalam kegiatan kajian keagamaan 

dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai 

agama Islam serta menjalankan semua perintah Allah SWT. 
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