
ABSTRAK 

Nurhayati. 2014.  “Peran Guru Dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Siswa Di 

Smp Negeri 8 Paguyaman” ( Studi  penelitian di SMP Negeri 8 Paguyaman. 

Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo) dengan Pembimbing I Hj. Maisyara 

Sunge, SH. MH dan Pembimbing II Rasid Yunus S.Pd M.Pd. Skripsi, Jurusan Ilmu 

Hukum dan Kemasyarakatan Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Gorontalo. 

Muncul fenomena dekandensi moral pada siswa seperti tauran, penyala gunaan narkoba, 

dan kenakalan remaja sudah sepatutnya menggugah kesadaran bersama perlunya 

memperkuat kembali dimensi moralitas bangsa, diantaranya dengan mengoptimalkan 

pelaksanaan pendidikan yang menekankan pada aspek spiritual pada siswa. Diharapkan 

dengan bekal  kekuatan spiritual, maka siswa akan memiliki daya tahan (resistensi) dalam 

menghadapi pengaruh negatif dari kehidupan modern. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti mengangkat 

pemasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu, bagaimanakah peran guru dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual siswa, kendala apa yang dihadapi oleh guru dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual siswa, dan upaya apa yang di lakukan oleh guru dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual siswa. Judul ini diangkat dengan tujuan untuk 

mengetahui Peran Guru Dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Siswa Di Smp Negeri 

8 Paguyaman, Untuk mengetahui Kendala apa yang di hadapi dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual siswa dan Untuk mengetahui Upaya apa yang di lakukan dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual siswa Di Smp Negeri 8 Paguyaman 

Jenis penelitian ini adalah jenis pendekatan penelitian Kulitatif. 

Penelitian Kualitatif sering di sebut metode penelitian 

Natularistik, penelitian kualitatif didasarkan pada tradisi metodologi penelitian 

dengan cara  menyelidiki masalah sosial atau kemanusiaan. Peneliti membuat gambaran 

yang kompleks, gambaran secara menyeluruh, menganalisis kata-kata, melaporkan 

pandangan-pandangan para informan secara rinci, dan melakukan penelitian dalam situasi 

yang alamiah. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus 

atau penelitian kasus (case study). 

Dalam hal ini saran yang peneliti sampaikan untuk kemajuan SMP Negeri 8 Paguyaman 

kedepan adalah; pihak sekolah bisa menjadikan penelitian ini sebagi bahan pertimbangan 

dalam dunia pendidikan ke depan. Untuk lebih membantu dalam memperlancar kegiatan 

belajar siswa baik dalam bidang agama maupun umum, maka diperlukan motivasi agar 

siswa senantiasa memanfaatkan waktu luang untuk belajar. Serta adanya kegiatan 

ekstrakurikuler harus lebih diperhatikan pelaksanaannya karena ini sangat bermanfaat 

bagi siswa dalam mengembangkan minat dan bakat mereka. 
 

Kata kunci: Peran Guru, Kecerdasan, Spiritual 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


