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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Salah satu anugerah terindah yang diberikan Allah SWT kepada 

hamba-Nya adalah anak. Anugerah terindah yang membuat sepasang hati 

menjadi lebih bahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. 

Kebahagian yang tidak dapat diukur dengan harta ataupun benda. Sudah 

sepatutnya sepasang suami istri bersyukur atas anugerah dari Allah, 

diantaranya memenuhi hak-hak anak. Anak adalah manusia seutuhnya 

yang di dalam dirinya terdapat hak-hak yang harus diperhatikan dan 

dipenuhi, khususnya oleh orang tua. Hak-hak tersebut penting untuk 

menumbuhkan kesadaran, kepedulian, dan peran aktif orang tua dan 

lingkungan masyarakat lainnya dalam usaha perlindungan terhadap hak-

hak tersebut. Pemenuhan hak-hak tersebut hanya bisa tercapai jika orang 

tua tidak abai terhadap pola-pola asuh yang benar dalam membesarkan 

seorang anak.1 Banyak dari kalangan anak-anak tidak berkembang 

potensinya karena orang tua tidak peka terhadap hak-hak untuk 

perkembangan anak. Anak-anak yang memiliki hak dan perlindungan 

perlu diberikan pendidikan yang khusus. Penguasaan keterampilan hidup 

seharusnya menjadi perhatian orang tua dalam mendidik anak. Orang tua 
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Bunda Novi, Cara-cara Mengasuh Anak Yang Sering Diabaikan Orang Tua , 
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2 
 

harus sadar tidak selamanya mereka berada di samping anak dan tidak 

mungkin juga orang tua selalu memantau anak selama 24 jam.2 

 Muslim yang cerdas dalam spiritualitas akan bekerja keras dan 

ikhlas tanpa mengurangi rasa solidaritas. Mereka bekerja serta berusaha 

semata-mata hanya karena ingin kehidupan yang mulia di sisi-Nya. 

Mereka sadar bahwa pujian dan sanjungan dari manusia hanyalah fiktif 

belaka dan bersifat sementara. Mereka tidak pernah iri hati maupun dengki 

kepada sesama makhluk ciptaan Ilahi. Setiap orang mempunyai harapan 

agar kehidupannya dapat mencapai kesuksesan sesuai keinginan. Telah 

menjadi hal yang biasa bagi para orang tua menginginkan anak-anaknya 

dapat meraih kehidupan yang sempurna. Kecerdasan intelektual dipercaya 

sebagai jalannya, dalam rangka meraih kehidupan yang sempurna. Banyak 

orang tua yang akhirnya memilih sekolah favorit guna menopang 

kecerdasan anaknya tanpa rasa sulit. Banyak juga para orang tua yang 

mengikutkan berbagai les pelajaran tambahan agar si anak menjadi yang 

terdepan dan unggulan. Orang tua akan bangga apabila anaknya 

mempunyai kecerdasan intelegensi (intelligence quotient) yang lebih 

menonjol. Selama bertahun-tahun, para orang tua telah terpesona dengan 

IQ. Orang tua telah beranggapan bahwa orang yang cerdas adalah mereka 

yang memiliki nilai intelektual atau kecerdasan tinggi. Intelligence 
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Quotient telah menjadi mitos sebagai satu-satunya alat ukur atau parameter 

kecerdasan manusia.3 

 Kecerdasan intelektual atau IQ yang sering dibanggakan oleh 

kebanyakan orang tua sebagai pertanda bahwa anaknya telah berprestasi 

dinilai oleh banyak penelitian, tidak berbanding lurus dengan kesuksesan 

hidup seseorang. Perlu diketahui bahwa faktor yang paling dominan 

memberikan pengaruh bagi kesuksesan hidup seseorang adalah kecerdasan 

emosional (EQ). Kecerdasan emosional -termasuk di dalamnya adalah 

kecerdasan sosial- dipercaya lebih mudah membuat seseorang untuk 

mencapai kesuksesan dalam hidupnya.4 

 Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian di 

bidang psikologi, selanjutnya ditemukan kecerdasan yang paling utama 

dalam diri manusia, yakni kecerdasan spiritual (SQ). Kecerdasan 

intelektual memang penting agar seseorang mempunyai kemampuan 

dalam menganalisis dan berhitung, terutama terkait dengan ilmu pasti. 

Keberadaan kecerdasan emosional harus dikembangkan dengan baik agar 

seseorang dapat lebih mudah dalam meraih kesuksesan dalam hidupnya. 

Namun, untuk menemukan makna hidup dan kebahagiaan, seseorang 

memerlukan kecerdasan spiritual.5 Melalui kecerdasan spiritual, manusia 

dapat memahami esensi kehidupan di dunia ini. Manusia dapat memahami 
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 Wahyudi Siswanto, Membentuk Kecerdasan Spiritual Anak , (Jakarta : Amzah, 2012), 

hlm. 3 
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 Akhmad Muhaimin Azzet, mengembangkan kecerdasan spiritual bagi anak , 

(Jogjakarta: KATAHATI, 2010), hlm. 10 
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Ibid,, hlm. 10 
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diri sendiri sebagai khalifah di muka bumi. Manusia juga dapat bermanfaat 

bukan saja bagi dirinya sendiri, melainkan juga bagi orang-orang sekitar. 

 Kecerdasan spiritual juga membukakan mata batin setiap orang, 

menyadarkan bahwa ada kekuatan di luar manusia yang lebih besar. 

Kekuatan tersebut adalah kekuatan yang berasal dari Allah. Dengan 

kecerdasan spiritual, kedekatan dengan-Nya pun dapat terjalin dengan 

sempurna. Selain kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional, dalam 

hal ini perhatian orang tua terhadap kecerdasan spiritual anak sangat 

berpengaruh sekali. Anak merupakan bagian dari masyarakat yang 

dipundaknya terpikul beban pembangunan bangsa di masa mendatang. 

Selain itu mereka juga generasi penerus dari orang tua.  Hal ini yang 

menyebabkan orang tua harus lebih memperhatikan dan selalu 

membimbing dan mendidik anak dengan baik. Sehingga tercapailah oleh 

sang anak kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat. 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kecerdasan intelektual yang selalma ini dijadikan tolak ukur 

kesuksesan seseorang ternyata tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan 

hidupnya. Masih ada kecerdasan emosional yang lebih berpengaruh 

dibandingkan dengan kecerdasan intelektual, namun, di balik kedua 

kecerdasan tersebut ada satu kecerdasan yang sangat berpengaruh dan 

dapat dijadikan tolak ukur kesuksesan dan kebahagiaan hidup seseorang. 

 Melihat dari penjelasan di atas dan realita di lapangan, peneliti 

tergugah hati untuk meneliti seberapa berpengaruhnya perhatian orang tua 
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kepada anak dalam hal kecerdasan spiritual di Sekolah Menegah Pertama 

Al-Amal Surabaya. Alasan peneliti mengambil objek ini dilatar belakangi 

oleh beberapa pertimbangan. Salah satunya yakni perbedaan intensitas 

akhlak dan ibadah dalam spiritual yang dimiliki siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Al-Amal Surabaya tersebut.. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang di atas, penelitian ini terfokus pada 

perhatian orang tua kepada anak dalam hal kecerdasan spiritual. Oleh 

karena itu pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa saja bentuk perhatian orang tua terhadap anak dalam hal 

kecerdasan spiritual? 

2. Apakah ada pengaruh antara perhatian orang tua terhadap kecerdasan 

spiritual siswa kelas VII di Sekolah Menengah Pertama Al-Amal 

Surabaya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi bentuk perhatian orang tua terhadap intensitas 

ibadah dan akhlak anak dalam kecerdasan spiritual. 
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2. Mengukur ada atau tidaknya korelasi antara perhatian orang tua 

dengan kecerdasan spiritual siswa kelas VII Sekolah Menengah 

Pertama Al-Amal Surabaya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat bagi: 

1. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para guru, untuk bisa 

meningkatkan profesionalismenya sebagai pendidik. Juga sebagai 

masukan bagi para guru agar dapat meningkatkan kecerdasan spiritual 

yang dimiliki oleh murid dengan cara memperhatikan ibadah atau 

tingkah laku murid sehari-hari di sekolah. 

2. Bagi Orang Tua 

Penelitian ini diharapkan mampu menyadarkan orang tua untuk lebih 

memperhatikan sikap serta ibadah anaknya. Juga memberikan 

peringatan kepada para orang tua bahwa sejatinya kecerdasan spiritual 

adalah kecerdasan yang baik bagi anak guna menjalani kehidupan 

yang mulia di dunia ini. 

3. Bagi Murid 

Agar para murid termotivasi untuk meningkatkan kualitas 

spiritualnya. Juga memberikan semangat terhadap murid untuk 
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mencari jati dirinya agar mengetahui esensi dalam kehidupan yang 

dijalani. 

4. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan semangat dalam penemuan awal 

guna melakukan penelitian lanjut tentang spiritual sehingga dapat 

meningkatkan spiritual peneliti dan objek yang diteliti. Dan juga 

penelitian ini diharapkan menjadikan peneliti semangat dalam 

meningkatkan kualitas spiritualnya. 

 

E. Batasan Istilah 

Agar tidak keluar dari topic dalam pembahasan penelitian ini dan juga 

dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka peneliti memberi batasan-

batasan permasalahan dalam penelitian ini. Peneliti memfokuskan 

permasalahan pada pengaruh perhatian orang tua terhadap kecerdasan 

spiritual siswa kelas VII SMP Al-Amal Surabaya. Adapun batasan yang 

akan digunakan peneliti yakni: 

1. Pengaruh 

 Pengaruh adalah daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu yang 

ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.6 

Penggunaan kata pengaruh dalam penelitian ini adalah adanya daya 

yang timbul dari perhatian yang orang tua berikan kepada anak dalam 

hal kecerdasan spiritualnya. 

                                                                 
6
 Qonita Alya, kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hal. 536. 
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2. Perhatian Orang Tua 

 Menurut Agus Suyanto dalam bukunya “Psikologi Umum” 

berpendapat bahwa perhatian adalah konsentrasi jiwa atau aktivitas 

jiwa kita terhadap pengertian dan sebagainya dengan 

mengenyampingkan yang lain-lain dari padanya.7 Orang tua dalam 

istilah bahasa arab dikenal dengan sebutan “al-walidu” pengertian 

tersebut dapat dilihat dalam Al-Qur’an surah Luqman yang artinya: 

“Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada 

dua orangnya. ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah 

yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. 

Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya 

kepada Aku kembalimu”. (QS. Luqman: 14).8   

 Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian orang tua adalah suatu komponen yang terdiri dari ayah 

dan ibu yang terbentuk dari ikatan perkawinan yang sah. 

 Perhatian orang tua pada penelitian ini yakni perhatian yang 

diberikan oleh wali dari anak didik atau siswa tersebut guna 

mengembangkan kecerdasan spiritualnya. Adapun bentuk-bentuk 

perhatian dalam penelitian ini antara lain: bimbingan dalam belajar, 

pengawasan terhadap anak, memberi motivasi, pembiasaan, 

menyediakan sarana belajar, serta pemberian hukuman dan hadiah. 

 

                                                                 
7
 Agus Suyanto, Psikologi Umum (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 98 

8
 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 413 
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3. Kecerdasan Spiritual 

 Banyak definisi tentang kecerdasan spiritual salah satunya di dalam 

buku SQ Kecerdasan Spiritual. Kecerdasan spiritual adalah 

kecerdasan jiwa. Yakni kecerdasan yang mempunyai peran untuk 

dapat membantu seseorang menyembuhkan dan membangun dirinya 

secara utuh.9 

 Danah Zohar dan Ian Marshall mendefinisikan kecerdasan spiritual 

sebagai kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau value, 

yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam 

konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai 

bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna 

dibandingkan dengan yang lain.10  

 Ciri-ciri seseorang memiliki kecerdasan spiritual yang baik antara 

lain sebagai berikut: Kemampuan bersikap fleksibel atau mudah dan 

cepat menyesuaikan diri (adaptif secara spontan dan aktif), tingkat 

kesadaran yang tinggi, kemampuan untuk menghadapi dan 

memanfaatkan penderitaan, kemampuan untuk menghadapi dan 

melampaui rasa sakit, kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-

nilai,keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu, 

kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal 

(berpandangan “holistic”), kecenderungan nyata untuk bertanya 
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 Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ Kecerdasan Spiritual, (Bandung : Mizan, 2007), 

hlm. 8 
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 Ary Ginanjar Agustian, ESQ Emotional Spiritual Quotient , (Jakarta: ARGA 

Publishing, 2008), hlm. 13 
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“mengapa?” atau “bagaimana jika?” untuk mencari jawaban dan 

hikmah dibalik kejadian, menjadi apa yang disebut oleh para psikolog 

sebagai “bidang mandiri” artinya memiliki kemudahan untuk bekerja 

melawan kesepakatan.11 

 Kecerdasan spiritual yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk 

pada akhlak dan ibadah siswa kelas VII SMP Al-Amal Surabaya. 

4. Siswa 

 Perngertian dari anak didik adalah manusia yang sepanjang 

hayatnya selalu berada dalam pertumbuhan dan perkembangannya. 

Sehubungan dengan itu, maka anak didik bukan hanya dalam 

pengasuhan dan pengasihan orang tuanya, bukan pula hanya pada usia 

sekolah, akan tetapi lebih dari itu.12 Pada penelitian ini yang dimaksud 

dengan siswa adalah peserta didik dari sekolah yang akan diteliti 

yakni siswa kelas VII SMP Al-Amal Surabaya. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. BAB I, Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaaat 

penelitian, batasan istilah, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II, Tinjauan Pustaka. Pada bab ini akan diuraikan tentang 

kerangka teoritis sesuai judul skripsi yang digunakan sebagai landasan 
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 Danah Zohar dan Ian Marshall, op. cit., hlm. 14. 
12

 Romlah, Psikologi Pendidikan, (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 114 
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teori. Diantaranya definisi-definisi konsep yang terdapat dalam judul 

skripsi. 

3. BAB III, Metode Penelitian. Pada bab ini akan dibahas mengenai jenis

dan metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data,

dan uji keabsahan hasil penelitian.

4. BAB IV, Hasil Penelitian. Pada bab ini akan dibahas mengenai 

pembahasan hasil penelitian, penyajian penelitian, dan analisis data.

5. BAB V, Kesimpulan dan Saran. Di akhir bab ini peneliti akan

menyajikan suatu kesimpulan dan saran.




