
 

 

ABSTRAK 

 

Gilang Meisisworo Putra : Peran Pesantren Dalam Meningkatkan Kecerdasan 

Spiritual Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Mukhlishin. 

 Melihat perkembangan zaman yang berkembang secara cepat, tidak sedikit 

juga dampak positif maupun negatif yang masuk. Lembaga pendidikan umum yang 

ada saat ini menitikberatkan para peserta didiknya untuk lebih menguasai hal yang 

bersifat sains dan mengabaikan pendidikan karakter. Tentulah penting dalam 

meningkatkan kecerdasan intelektual dan emosional. Namun kecerdasan spiritual 

tak kalah peranannya dalam meningkatkan moral anak bangsa dan memahami 

makna-makna yang tersingkap dalam setiap kejadian. Maka dari itu adanya 

pesantren, yang dinilai mampu memberikan pendidikan dalam meningktakan 

ketiga kecerdasan tersebut, karena di dalam pesantren selain diajarkan pendidikan 

umum seperti sekolah lainnya, diajarkan pula pendidikan Islam secara mendalam 

dan menyeluruh. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kecerdasan spiritual 

santri Pondok Pesantren Al-Mukhlishin, dan juga untuk mengetahui peran 

pesantren dalam meningkatkan kecerdasan spiritual santri. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

 Hal ini selaras dengan pernyataan Danah Zohar dan Ian Marshall, bahwa 

kecerdasan spiritual memiliki kemampuan untuk memahami makna dan nilai, yaitu 

kecerdasan untuk menempatkan prilaku dan hidup kita dalam konteks makna dan 

yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup 

seseorang lebih bermakna. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa : kondisi kecerdasan spiritual santri 

sebelum dan sesudah di pondok pesantren mengalami perubahan yang signifikan, 

dilihat dari pola hidup santri sehari-harinya baik dari perkataan maupun 

perbuatan,seperti rajin melakukan ibadah, bertutur kata yang baik dan sopan dan 

juga memiliki sikap tasamuh atau toleransi antar umat beragama. Perubahan ini 

merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pesantren agar santrinya menjadi 

manusia yang berakhlakul karimah. Peran pesantren dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual santri adalah dengan mewadahi santrinya dengan fasilitas dan 

program yang mendukung visi dan misi pesantren dalam hal kecerdasan spiritual 

dan juga tidak kalah pentingnya peran pengasuh pondok dalam mengawasi serta 

membimbing para santrinya. 
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