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3. Ta’ marbutah di akhir kata 
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 Ditulis ḥikmah ِحْكَمة
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lafal aslinya). 

b. Bila Ta’marbutah diikuti dengan kata “Al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka  
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1. Fathah + Alif Ditulis Ā 

 Ditulis  Jāhiliyyah َجاِهِليَّةْ  

2. Fathah + Ya’ mati  Ditulis Ā 

 Ditulis Tansā تَ ْنَسى 
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3. Kasrah + Ya’ mati Ditulis Ī 

 Ditulis Karīm َكريْ  

4. Ḍammah + Wawu mati Ditulis Ū 

 Ditulis Furūḍ فُ ُرْوض 

 

6. Vokal Rangkap 

1. Fathah + Ya’ mati  Ditulis Ai 

َنُكم   Ditulis Bainakum بَ ي ْ

2. Fathah + Wawu mati Ditulis Au 

 Ditulis Qaul قَ ْول 

 

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof 

مْ َأَأنْ تُ   Ditulis a’antum 

 Ditulis u‘iddat اُِعدَّتْ 

 Ditulis La’in syakartum َلِئْن َشَكْرتُ 

 

8. Kata Sanding Alif + Lām 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 Ditulis Al-Qur’ān اَْلُقْرَأن

 Ditulis Al-Qiyās اَْلِقَياس

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah 
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 ’Ditulis Al-samā السََّماء

 Ditulis Al-syams الشَّْمسِ 

 

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian 

sDitulis menurut bungi atau pengucapannya. 

 Ditulis Żawi al-furūḍ َذِوي اْلُفُرْوض

 Ditulis Ahl al-sunnah َأْهُل السُّنَّه
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ABSTRAK 

 

Nisa Fahirotul Ula (18311973). Judul Skripsi “Pengaruh Pembiasaan Nilai-Nilai Agama 

Islam dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Siswa Kelas VIII MTs Turus 

Pandeglang-Banten Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas Tarbiyah 

Institut Ilmu Al-Qur’ān (IIQ) Jakarta, 1443 H/2022 M.  

Fakta yang mewarnai realitas dunia pendidikan, terlebih di zaman globalisasi yaitu 

munculnya nilai-nilai baru dari dampak globalisasi yang mengalahkan atau bahkan 

bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, disebabkan karena kebebasan manusia yang tidak 

terkendali sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan dalam aspek-aspek kehidupan, serta 

runtuhnya budi luhur bangsa yang pada akhirnya mengakibatkan kegersangan spiritual. Oleh 

karena itu, salah satu faktor urgent untuk menumbuhkan kecerdasan spiritual siswa adalah 

melalui pembiasan nilai-nilai agama Islam di lembaga pendidikan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui bentuk-bentuk  pembiasaan nilai-nilai 

agama Islam di MTs Turus Pandeglang Banten, dan  untuk mengetahui pengaruh pembiasaan 

nilai-nilai tersebut dalam  meningkatkan kecerdasan spiritual siswa di dalamnya.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research) dengan pendekatan kuantitatif deskriftif yang menggunakan teknik analisis data 

menggunakan uji regresi linier sederhana. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 42 siswa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). bentuk-bentuk  pembiasaan nilai-nilai ajaran 

Islam dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa kelas VIII MTs Turus Pandeglang 

Banten adalah membaca do’a bersama, tahlil, kultum, tadarus Al-Qur’an  dan shalat dhuha, 

dan 2). pengaruh pembiasaan nilai-nilai tersebut dalam  meningkatkan kecerdasan spiritual 

siswa di dalamnya adalah sangat  signifikan (sebesar 50,5%) dengan nilai F-hitung > F-tabel 

yaitu 40,814 > 4,08 sehingga Ho ditolak/Ha diterima. 

 

Kata Kunci : Pengaruh, Pembiasaan, Nilai-Nilai Agama Islam, Kecerdasan Spiritual   
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ABSTRACT 

 

Nisa Fahirotul Ula (18311973). “The Effect of Habituation of Islamic Religious Values in 

Improving Students Spiritual Intelligence for Class VIII MTs Turus Pandeglang-

Banten” Islamic Religious Education Study Program Faculty of Tarbiyah Institute of 

Al-Qur'ān Sciences (IIQ) Jakarta 

The facts that characterize the reality of the world of education, especially in the era of 

globalization, are the emergence of new values from the impact of globalization that defeat or 

even contradict religious values, due to uncontrolled human freedom resulting in imbalances 

in aspects of life, as well as the collapse of morality. noble nation which ultimately resulted in 

spiritual aridity. Therefore, one of the urgent factors to grow students' spiritual intelligence is 

through the refraction of Islamic religious values in educational institutions 

The purpose of this study was to determine the forms of habituation of Islamic 

religious values in MTs Turus Pandeglang Banten, and to determine the effect of habituation 

of these values in increasing students' spiritual intelligence in it. 

The type of research used in this research is field research with a descriptive 

quantitative approach that uses data analysis techniques using simple linear regression tests. 

The sample in this study were 42 students. 

The results showed that 1) Forms of habituation of Islamic values in improving the 

spiritual intelligence of class VIII MTs Turus Pandeglang Banten are reading prayers 

together, tahlil, kultum, tadarus Al-Qur'ān and Duha prayer, and 2) the effect of habituation of 

these values in increasing students' spiritual intelligence in it is very significant (as big as 

50,5%) with F-count > F-tabel that is 40,814 > 4,08 so Ho rejected/Ha received. 

Keywords: Influence, Habituation, Islamic Religious Values, Spiritual Intelligence 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap anak pada saat dilahirkan mereka dalam keadaan yang sangat lemah dan 

serba tidak berdaya. Hampir seluruh hidup dan kehidupannya menggantungkan diri 

kepada orang lain. Mereka benar-benar membutuhkan bantuan dan pertolongan dalam 

segala hal. Jika seandainya anak itu tidak diberi minum atau makan oleh ibunya maka dia 

pasti akan meninggal. Begitu pula jika ia tidak diberi bimbingan, pengarahan atau 

pendidikan, baik pendidikan jasmani maupun pendidikan rohani seperti pendidikan 

intelektual, sosial, agama dan lain-lain maka anak itu tidak akan dapat berbuat sesuatu. 

Oleh sebab itu, manusia bisa menjadi manusia karena pendidikan. 

Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa apabila seorang anak tidak 

mendapatkan atau tidak diberikan pendidikan, maka ia tidak akan menjadi manusia 

sebenarnya dalam artian tidak akan sempurna hidupnya dan juga tidak dapat memenuhi 

fungsinya sebagai manusia yang berguna atau bermanfaat dalam hidup dan kehidupannya 

sehari-hari. Dengan demikian bisa dikatakan pendidikanlah yang dapat memanusiakan 

dan membudayakan manusia. Kemampuan dasar yang dimiliki oleh seorang anak baik 

jasmani maupun rohaninya tidak secara alami tumbuh dan berkembang dengan 

sendirinya akan tetapi membutuhkan dukungan dan bantuan dari orang lain di sekitarnya 

untuk melakukan proses bimbingan, pengarahan dan pendidikan barulah potensi jasmani 

dan rohani seorang anak dapat tumbuh dan berkembang.
1
 

Dalam kehidupan, manusia membutuhkan adanya proses pendidikan melalui 

orang tua dan guru barulah ia dapat tumbuh dan berkembang menuju kedewasaannya. 

Sebagaiman firman Allah SWT: 

ًئا َوَجَعَل َلُكُم السهْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَ  ُ َأْخَرَجُكْم م ِّْن بُطُْونِّ أُمهَهاتُِّكْم اَل تً ْعَلُمْوَن َشي ْ ُكُرْوَن َواَّلله ْْ   َلَعلهُكْم َت
 ََۙ ََ ْْفئِّ  

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui 

sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar 

kamu bersyukur.” (QS. An-Nahl [16]: 78)
2
 

 

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa setiap manusia ketika dilahirkan 

ke dunia tidak memiliki pengetahuan sama sekali, untuk dapat memiliki pengetahuan 
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agar bisa berkembang dan berkreasi menuju perkembangan kedewasaannya maka Allah 

SWT. sudah membekalinya dengan telinga untuk mendengar sesuatu, mata untuk melihat 

sesuatu dan hati untuk meyakini kebenaran sesuatu yang dilihat, disadari dan 

dipelajarinya. Hal ini menggambarkan bahwa seorang anak dapat tumbuh dan 

berkembang dalam kehidupannya melalui potensi dalam dirinya yang Allah berikan 

tersebut, juga dituntut perlu adanya proses pendidikan bagi dirinya.
3
  

Peranan pendidikan khususnya pendidikan Islam di kalangan umat Islam 

merupakan salah satu bentuk perwujudan dari cita-cita hidup untuk melestarikan, 

mengalihkan, dan menerapkan (internalisasi) nilai-nilai Islam tersebut kepada generasi 

penerusnya di masa yang akan datang, sehingga nilai kultural religius yang dicita-citakan 

dapat tetap berjalan dan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi.
4
 

Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi suatu bangsa. Setiap 

negara baik itu negara yang maju maupun negara yang baru berkembang, pendidikan 

sangatlah diutamakan, karena kemajuan suatu negara tentu tidak terlepas dari keberadaan 

manusia yang terampil dan terdidik jasmani juga rohaninya, apalagi di era modern seperti 

sekarang ini, pembaharuan dalam bidang pendidikan harus sangat diperhatikan.
5
 

Keadaan darurat atau krisis paling mendasar yang dihadapi oleh masyarakat 

modern yaitu krisis spiritual. Perihal tersebut terlihat secara jelas bahwa masyarakat 

modern lebih menonjolkan kepentingan ego mereka sendiri, lebih memikirkan urusan 

material, cita-cita dunia, pencapaian pendidikan setinggi mungkin untuk menaklukkan 

kompetisi secara global. Sementara aspek spiritual sebatas berada di atas hamparan 

sajadah dan tempat ibadah. Oleh karena itu orientasi dan visi ketuhanan bukanlah benteng 

bagi kehidupan setiap manusia. Namun tak ada habisnya lebih menuruti tuntutan nafsu 

dan syahwat sesuai keinginan hati. 

Beberapa peristiwa yang mewarnai realitas dunia pendidikan, terlebih di Era 

Globalisasi seperti sekarang ini dari waktu ke waktu nampak semakin jelas yang ditandai 

dengan tingkat kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin canggih, yang secara 

fundamental mempengaruhi pada perubahan bangsa. Hal ini menjadikan pentingnya 

upaya peningkatan kualitas pendidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang 

harus dilakukan terus-menerus, sehingga pendidikan dapat digunakan sebagai wahana 

                                                             
3
. Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 11-12 

4
. Ulfah Rahmawati, Pengembangan Kecerdasan Spiritual Santri, Jurnal Penelitian VOL 10, No. 1, 

februari 2016, h. 99 
5
. Harits Azmi Zanki, Penanaman Religious Culture (Budaya Religius) di Lingkungan Madrasah, 

(Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), h. 1  



3 
 

 
 

dalam membangun watak bangsa.
6
 Namun dengan perkembangan  yang begitu pesat, era 

ini memiliki potensi untuk ikut mengubah bukan hanya dalam dunia pendidikanhampir 

seluruh sistem kehidupan masyarakat, akibat arus globalisasi sebagai konsekuensi logis 

dari gencarnya arus informasi antar negara melalui berbagai media informasi dengan 

teknologi canggih telah terjadi perang pemikiran dan hegemoni kebudayaan yang satu 

dengan kebudayaan yang lain dengan membawa nilai-nilai yang mengalahkan nilai-nilai 

luhur sebelumnya terutama nilai-nilai keagamaan, yang mengakibatkan merosotnya 

moral bangsa. 

 Salah satu dampak atau pengaruh dari era globalisasi ini adalah munculnya nilai-

nilai baru yang berbeda dari nilai-nilai lama. Sehingga tampak adanya kemelut dan 

kondisi suram dalam kehidupan masyarakat. Kemelut ini berbentuk terjadinya bentrokan-

bentrokan antara nilai-nilai yang telah sejak lama berlaku dan yang dipertahankan dengan 

nilai-nilai baru yang datang dari luar. Penyakit-penyakit modern seperti konsumeristik, 

individualistic, materialistic serta hedonistic yang bertentangan dengan nilai luhur bangsa 

Indonesia disebabkan karena kebebasan manusia yang tidak terkendali sehingga 

mengakibatkan ketidakseimbangan aspek-aspek kehidupan, serta runtuhnya budi luhur 

bangsa yang pada akhirnya mengakibatkan kegersangan spiritual. 

Dampak negatif selanjutnya yaitu krisis multidimensional yang melanda bangsa 

Indonesia, tidak hanya runtuh ekonominya tetapi kondisi sosial menunjukkan bahwa 

bangsa ini juga mengalami krisis moral dan kepercayaan yang sangat kuat. Terlebih lagi 

sesuatu yang sedang melanda generasi penerus yaitu para pelajar.
7
 Krisis itu antara lain 

berupa meningkatnya pergaulan seks bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan 

remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian, kebiasaan menyontek dan penyalahgunaan 

obat-obatan terlarang, pornografi, perampasan serta perusakan milik orang lain sudah 

menjadi masalah sosial yang diakui atau tidak diakui sudah terjadi pada titik yang sangat 

mengkhawatirkan. Para pelajar sudah tidak malu lagi melakukan tindakan-tindakan 

kriminal yang meresahkan masyarakat. Hal ini terlihat jelas dalam realita sosial dimana 

setiap hari dapat disaksikan baik melalui media cetak maupun elektronik dimana 
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kenakalan-kenakalan remaja seperti gemar menyontek, kebiasaan bullying di sekolah dan 

tawuran.
8
 

Hal tersebut sebagai bukti praktik pendidikan yang ada belum mampu menyentuh 

secara keseluruhan, terutama menyentuh jiwa dan hati peserta didik, sehingga terlihat 

orientasi pengembangan intelektual menjadi prioritas utama dari suatu pendidikan dan 

tanpa diimbangi dengan kekuatan spiritual. Padahal dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 dinyatakan dengan tegas bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9
 

Dalam konteks sistem pembelajaran, agaknya titik lemah pendidikan agama juga 

terletak pada komponen metodenya. Kelemahan tersebut dapat di identifikasi sebagai 

berikut; Pertama, kurang bisa mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi 

“makna” dan “nilai” atau kurang mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan 

yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik. Kedua, kurang mempunyai 

relevansi terhadap perubahan sosial budaya, dan bersifat statis kontekstual dan lepas dari 

sejarah, sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang 

hidup dalam Keseharian.
10

 Padahal pemahaman dan penghayatan oleh peserta didik 

terhadap ajaran agama itu sendiri yang menjadi maksud pendidikan, tentunya melalui 

internalisasi nilai-nilai yang dikandung dalam pendidikan agama tersebut. Untuk itu, 

dibutuhkan upaya-upaya penanaman nilai-nilai pendidikan agama. 

Pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah bertujuan untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, 

pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi 

manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya, berbangsa 

dan bernegara serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Oleh karena itu berbicara pendidikan agama Islam baik makna, tujuan, dan fungsinya 

haruslah mengacu pada penanaman nilai-nilai Islam dan tidak dibenarkan melupakan 

etika sosial atau moralitas sosial. Penanaman nilai-nilai ini juga dalam rangka menuai 
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keberhasilan hidup (hasanah) di dunia bagi anak didik yang kemudian akan mampu 

mmembuahkan kebaikan (hasanah) di akhirat kelak.
11

 

Pada dasarnya, setiap sekolah memiliki tujuan yang sama yaitu mengembangkan 

kecerdasan peserta didik yang meliputi kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan 

emosional (EQ), dan kecerdasan spiritual (SQ) dengan berbagai pengajaran yang 

diterapkan di sekolah tersebut. Manusia membutuhkan ajaran agama yang mampu 

memenuhi kehausan ruhaniahnya agar menjadikan penyejuk bagi jiwa dan pikirannya 

supaya setiap prilaku tetap dalam garis spiritualitas.
12

 

Dalam pendidikan agama, sikap ketaatan kepada Allah sangat ditekankan. 

Pendidikan agama untuk membentuk pribadi muslim yang religius. Pribadi muslim 

merupakan sebuah proses ketundukan seseorang terhadap seluruh perintah Allah. Dalam 

Al-Qur’ᾱn, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk memasuki Islam 

secara kᾱffah/keseluruhan. Sebagaiman firman Allah SWT.
13

 

َي َُّها الهذِّ  ْيطانِّ اِّنههُ يْ ٰيا ْه  َواَلتَ تهبُِّعْوا ُخطُواتِّ ال
ْلمِّ َكآْفًًّةًۗ َُوٌّ مُّبِّْين َلُكْم  َن ااَمُنوا اْدُخُلْوا ِفِّ الس ِّ َع  

“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kedalam Islam secara keseluruhan, dan 

janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.”  

(QS. Al-Baqarah [2]: 208)
14

 

 

Menurut tafsir Ibnu Katsīr, Allah SWT. memerintahkan kepada hamba-hamba-

Nya yang beriman kepada-Nya dan membenarkan Rasul-Nya agar berpegang kepada 

seluruh tali Islam dan syari’atnya, mengerjakan perintah-Nya serta menjauhi semua 

larangan-Nya sekuat tenaga. Selanjutnya kata ( ًَكآْفًّة) Ibnu Abbᾱs, Mujᾱhid, Abū Al-

Aliyah, Ikrimah, Rabi’ bin Anas, As-Suddi, Muqatil bin Hayyan, Qatadah dan Ad-

Dhahhak mengakatkan “( ًَكآْفًّة) berarti jami’an (keseluruhan).” Mujᾱhid juga menuturkan 

“artinya kerjakan semua amal shalih dan segala macam kebajikan.” Diantara para 

mufassir ada yang menjadikan firman kata ( ًَكآْفًّة) berkedudukan sebagai haal (yang 
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menerangkan keadaan) dari orang-orang yang masuk. Maksudnya, masuklah kalian 

semua ke dalam Islam.  

Sedangkan kata ( ِّْيطان ْه -Dan janganlah kamu mengikuti langkah“ (َواَلتَ تهبُِّعْوا ُخطُواتِّ ال

langkah syaitan.” Laksankanlah segala keta’atan dan hindari apa yang diperintahkan 

syaitan kepada kalian. Untuk itu Allah SWT. berfirman, ( َُوٌّ مُّبِّْين  اِّنههُ  َلُكْم َع ) 

“Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian.”
15

 

Firman Allah ini secara tepat mengingatkan manusia khusunya umat muslim, 

untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara totalitas dan sungguh-sungguh. Tidak separuh 

hati atau merasa cukup dengan mengatakan beriman atau juga hanya mengambil bagian-

bagian tertentu saja sesuai selera. Kita harus masuk ke dalam Islam dengan kesadaran diri 

penuh sebagai sebuah pilihan hidup yang paling baik. Kesadaran diri yang sepenuhnya 

dihasilkan dari pendayagunaan seluruh potensi akal (otak sadar dan bawah sadar) maupun 

budi manusia. Sekali lagi, inilah yang membedakan manusia dengan spiritualisme tinggi 

dan yang tidak.
16

 

Pendidikan sebagai media pembangun kecerdasan sekaligus kepribadian  tidak 

lain adalah pendidikan yang berkiblat pada budaya pengamalan nilai-nilai agama 

(religius). Seseorang yang berpendidikan namun tidak memprioritaskan nilai agama ia 

akan menjadi pribadi yang rapuh dan gampang mengikuti arus moderenisasi yang tidak 

menentu ini namun jika pendidikan yang dibudayakan berdasarkan berdasarkan budaya 

religi yang kuat, tentu akan tercipta pribadi-pribadi yang diharapkan oleh bangsa ini. Hal 

ini sebagaimana  yang telah Allah isyaratkan di dalam firman-Nya: 

َي َُّها الهذِّ  ُ َلُكْمْۚ يْ ٰيا لِّسِّ َْفاْْفَسُحْوا يَ ْفَسحِّ اَّلل ا ُُْزْوا يَ ْرَْفعِّ َن ااَمُنوآ اَِّذا قِّْيَل َلُكْم تَ َفسهُحْوا ِفِّ اْلَمجا ُُْزْوا َْفا ْن َواَِّذا قِّْيَل اْن

َا تَ ْعَمُلْوَن َخبِّي ْرن  ُ ِبِّ ٍت َواَّلل ا ْنُكْم  َوالهذِّْيَن اُوتُوا اْلعِّْلَم َدَرجا ُ الهذِّْيَن ااَمنُ ْوا مِّ  اَّلل ا

“Hai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu: “Berilah kelapangan 

dalam majlis-majlis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah 

akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang 
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yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Meneliti apa yang 

kamu kerjakan”. (QS. Al-Mujādilah [58]: 11)
17

 

 

Menurut tafsir Al-Aisar karya Abū Bakar Jābir Al-Jazairī, ayat ini menjelaskan 

tentang pendidikan Allah SWT. berfirman “Hai orang-orang yang beriman apabila 

dikatakan kepadamu: “Berilah kelapangan dalam majlis-majlis”, apabila rasulullah 

SAW. atau yang lainnya mengatakan kepadamu “luaskanlah majlis agar orang lain 

mendapatkan tempat di antara kamu,” maka luaskanlah dan janganlah kamu khawatir 

akan berjauhan dengan rasulullah SAW. atau seorang Ulama yang akan mengajarimu. 

Jika kamu berlapang-lapang (menyediakan tempat duduk untuk orang lain) di majlis, 

maka Allah SWT. akan mencukupimu sehingga melapangkan rezekimu di dunia, di alam 

barzah dan di akhirat akan di masukkan dalam surganya Allah SWT. yang sangat luas. 

Kemudian, “dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka bangunlah kamu 

dari tempat dudukmu, misalnya untuk suatu sebab, untuk sholat (berjama’ah), berperang 

atau perbuatan baik lainnya maka berdirilah. Allah SWT. akan melindungimu dan akan 

mengangkat derajat orang-orang beriman. Orang-orang yang diberi ilmu akan diangkat 

derajatnya setinggi-tingginya, karena mereka telah menggabungkan antara keimanan, 

ilmu dan amal shalih.
18

 

Ayat ini menggunakan kata seruan kepada orang-orang beriman. Oleh karena itu, 

adalah suatu tanggung jawab bagi orang-orang yang beriman untuk mengamalkan nilai-

nilai yang disebutkan dalam ayat ini. Adapun salah satu nilai yang terdapat di dalam ayat 

ini adalah nilai pendidikan yang berlandaskan nilai religius (keimanan). Allah SWT. di 

dalam ayat ini menjamin kesuksesan jika pendidikan dilandaskan pada nilai budaya 

religius. Keterangan ayat ini sebagai landasan pentingnya spiritualitas untuk menjamin 

kesuksesan pendidikan seperti membentuk pribadi  peserta didik yang memiliki 

kecerdasan spiritual. Sejalan dengan pendapat Dr. H. Asmaun Sahlan yang menyatakan 

bahwa “Pendidikan agama dimaksudkan untuk peningkatan potensi religius dan 

membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.”
19

 Iman dan taqwa merupakan satu kesatuan 

yang padu dengan kecerdasan spiritual yang dapat diwujudkan dengan pembiasaan nilai-

nilai religi (pendidikan agama). 
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Pendidikan agama tidak hanya berdasarkan teks yang turun temurun diajarkan 

namun tanpa praktek dalam keseharian. Lebih dari itu pendidikan agama membutuhkan 

kebiasaan dan pembudayaan dalam mengamalkan sebagai relasi pembinaan aspek 

afektif.
20

 Pembiasan nilai-nilai agama Islam merupakan hal yang urgen dan harus 

diwujudkan di lembaga pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu   pendidikan. Salah 

satu fungsi budaya religius adalah wahana untuk menstransferkan nilai kepada peserta 

didik. Transfer nilai tersebut tidak cukup hanya dengan mengandalkan pembelajaran di 

dalam kelas. Karena pembelajaran di kelas rata-rata hanya mengembangkan aspek 

kognitif saja. Dengan begitu pembiasaan nilai-nilai agama Islam berfungsi dan berperan 

langsung dalam pengembangan pembelajaran pendidikan agama atau religiusitas serta 

dapat meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik. Pendidikan agama akan mengarah 

kepada praktik dan kegiatan sosial dalam aktivitas keseharian di lingkungan sekolah.
21

 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka penulis ingin mengadakan 

penelitian mendalam dengan judul “Pengaruh Pembiasaan Nilai-Nilai Agama Islam 

dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Siswa Kelas VIII MTs Turus Pandeglang 

Banten”. 

B. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dapet di 

diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Pengaruh negatif dari lingkungan dan teknologi informasi. 

b. Banyaknya tindakan menyimpang dikalangan peserta didik. 

c. Pendidik bertanggung jawab dalam meningkatkan kecerdasan spiritual. 

d. Pendidik kurang perhatian tentang pentingnya pembiasaan nilai-nilai 

agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa. 

e. Pembelajaran di sekolah pada umumnya terlalu berorientasi pada aspek 

kognitif. 

                                                             
20

. Fauzan Tamami, Implementasi Budaya Religius dalam Mengembangkan Kecerdasan Spiritual 

Peserta Didik (Studi Kasus di SMP Islam Sabilurrosyad Gasek Malang), (Tesis Program Magister Pendidikan 

Agama Islam, Pasca Sarjana Universitas Islam Negri Malang, 2019), h. 2-3   
21

. Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Meretas Pendidikan Berkualitas dalam Pendidikan 

Islam: Menggagas Pendidik atau Guru yang ideal dan berkualitas dalam Pendidikan Islam, (Yogyakarta: 

Kalimedia, 2016), h. 161-162 
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2. Pembatasan Masalah 

Penulis membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas menjadi lebih 

fokus dan terarah karena keterbatasan waktu dan tenaga penulis yakni membatasi 

mengenai, Pengaruh Pembiasaan Nilai-Nilai Agama Islam dalam Meningkatkan 

Kecerdasan Spiritual pada Siswa kelas VIII MTs Turus Pandeglang Banten. Hal ini 

dipilih karena penulis berantusias dalam mengetahuinya. 

3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar  belakang di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini 

yaitu:  

Apakah terdapat pengaruh antara pembiasaan nilai-nilai agama Islam dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual siswa kelas VIII di MTs Turus Pandeglang 

Banten ? 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

Untuk mengetahui pengaruh pembiasaan nilai-nilai agama Islam dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual siswa kelas VIII MTs Turus Pandeglang Banten. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri ataupun  

bagi pihak-pihak yang terkait, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang 

pembiasaan nilai-nilai agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

siswa, selain itu juga sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi peneliti, menambah wawasan dan pelajaran yang berharga terkait 

pembiasaan nilai-nilai agama islam dalam meningkatkan kecerdasan 

spriritual siswa.  

b. Bagi sekolah dapat memberi masukan penyelenggara lembaga pendidikan 

dan para guru-guru terlebih di MTs Turus Pandeglang. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Fajar Wicaksono, mahasiswi program studi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 
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Semarang tahun 2018 dengan judul skripsi “Hubungan Kecerdasan Spiritual dan 

Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SD Gugus 

Gajahmada Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.”
22

  Dalam penelitian ini 

membahas tentang hubungan antara kecerdasan spiritual dan motivasi belajar dengan 

hasil belajar mata pelajaran IPS pada siswa kelas V. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini yaitu 121 siswa kelas V Sekolah Dasar 

dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan proportionate 

stratisfied random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, tes, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif 

dan teknik korelasi pearson product moment. 

 Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual dalam 

kategori sangat baik, motivasi belajar juga dalam kategori sangat baik dan hasil 

belajar IPS ranah kognitif dan afektif masuk dalam kategori baik sekali. Hasil 

korelasi sederhana menunjukkan bahwa nilai r hitung kecerdasan spiritual terhadap 

hasil belajar IPS sebesar 0,659 untuk ranah kognitif dan 0,888 untuk ranah afektif. 

Sedangkan r hitung variabel motivasi belajar sebesar 0,621 untuk ranah kognitif dan 

0,701, untuk ranah afektif. Koefisien korelasi ganda yaitu 0,624 terhadap ranah 

kognitif, dan 0,888 terhadap ranah afektif. Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat 

hubungan yang positif secara bersama-sama antara kecerdasan spiritual dan motivasi 

belajar dengan hasil belajar IPS ranah kognitif siswa. Perlu adanya dukungan semua 

pihak sekolah untuk mewujudkan pembiasaan sikap dalam belajar sehari-hari. 

 Persamaan dengan Yusuf Fajar Wicaksono yang penulis teliti adalah sama-

sama membahas mengenai kecerdasan spiritual, selain itu metode yang digunakan 

juga sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif. Adapun perbedaan 

dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah 

penelitian yang dilakukan Yusuf Fajar Wicaksono membahas tentang hubungan 

kecerdasan spiritual dan motivasi belajar terhadap hasil belajar sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan peneliti membahas tentang pengaruh pembiasaan nilai-nilai 

agama Islam terhadap kecerdasan spiritual, selain itu perbedaan selanjutnya terletak 

pada lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Fajar Wicaksono 

                                                             
22

. Yusuf Fajar Wicaksono, Hubungan Kecerdasan Spiritual dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil 

Belajar IPS Siswa Kelas V SD Gugus Gajahmada Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, (Skripsi Sarjana, 

Universitas Negeri Semarang, 2018). http://lib.unnes.ac.id/31291/1/1401413164.pdf (Diaskes pada tanggal 28 

April 2022)  

http://lib.unnes.ac.id/31291/1/1401413164.pdf
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dilakukan di tingkat pendidikan SD sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan 

di tingkat pendidikan MTs. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sirojuddin Kiram, mahasiswa program 

studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018, dengan judul skripsi “Pengaruh 

Pembiasaan Shalat Tahajud Terhadap Kecerdasan Spiritual Santri Pondok 

Pesantren Manbaul Hikam Putat Tanggulangin Sidoarjo.”
23

  Dalam penelitian ini 

yang menjadi rumusan masalah adalah tentang bagaimana pembiasaan shalat tahajud, 

bagaimana kecerdasan spiritual, serta bagaiamana pengaruh pembiasaan shalat 

tahajud terhadap kecerdasan spiritual santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam Putat 

Tanggulangin Sidoarjo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) 

yang menggunakan metode kuantitatif dengan teknik statistik regresi linier sederhana 

dan uji signifikansi. Sedangkan metode pengumpulan data yang penulis gunakan 

adalah 1) Interview, 2) Observasi, 3) Dokumentasi dan 4) Angket.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiasaan shalat Tahajud 

di Pondok Pesantren Manbaul Hikam cukup baik dalam sisi teknis pelaksanaannya 

dan implementasinya pada individu santri. Hasil angket menunjukkan bahwa 

pembiasaan Shalat Tahajud sebesar 47,6%. Sedangkan kecerdasan spiritual santri 

Pondok Pesantren Manbaul Hikam Sidoarjo tergolong baik, hal ini bisa dilihat dari 

angket tentang kecerdasan spiritual santri pondok pesantren Manbaul Hikam sebesar 

54,1%. Hasil lain menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara pembiasaan 

shalat tahajud dengan kecerdasan spiritual santri. Dan kolerasi variabel pembiasaan 

shalat tahajud terhadap kecerdasan spiritual santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam 

Sidoarjo diperoleh 58% dan sisanya 42% dipengaruhi oleh faktor lain, seperti latar 

belakang santri, keluarga, lingkungan masyarakat, dan sebagainya. 

Persamaan dengan Muhammad Sirojuddin Kiram yang penulis teliti adalah 

sama-sama membahas mengenai kecerdasan spiritual. Adapun perbedaan dalam 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada lokasi 

dan bidang kajiannya, lokasi penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sirojuddin 

Kiram dilakukan di Pondok Pesantren Manbaul Hikam Patut Sidoarjo. Sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti bertempat di MTs Turus Pandeglang Banten. 

                                                             
23

. Muhammad Sirojuddin Kiram, Pengaruh Pembiasaan Shalat Tahajud Terhadap Kecerdasan Spiritual 

Santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam Putat Tanggulangin Sidoarjo, (Skripsi Sarjana, Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018). https://digilib.uinsby.ac.id/27220/  (Diaskes pada tanggal 28 April 2022) 

https://digilib.uinsby.ac.id/27220/
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Perbedaan lain dilihat dari bidang kajiannya, penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Sirojuddin Kiram mengkaji tentang pengaruh pembiasaan shalat tahajud 

terhadap kecerdasaan spiritual santri. Sedangkan peneliti mengkaji pengaruh 

pembiasaan nilai-nilai Agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa. 

3. Skripsi yang disusun oleh Siti Khotimah, mahasiswa program studi Pendidikan 

Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung tahun 2019, dengan judul skripsi “Pengaruh Kecerdasan Spiritual 

(SQ) Terhadap Tabungan Infaq Santri Ma’had Al-Jami’ah UIN Raden Intan 

Lampung.”
24

 Dalam penelitian ini membahas tentang pengaruh kecerdasan spiritual 

terhadap tabungan infaq. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan metode survey (survey research) Peneliti tidak memberikan perlakuan 

khusus atau tidak melakukan perubahan terhadap variabel-variabel yang diteliti 

dengan tujuan untuk menganalisa atas perlakuan yang sudah biasa terjadi. Penelitian 

ini menggunakan pengumpulan data berupa, wawancara, dokumentasi, dan angket. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: adanya pengaruh yang positif dan sangat 

signifikan terhadap tabungan infaq santri yang ditimbulkan oleh kecerdasan spiritual. 

Hal ini berdasarkan analisa data yang dilakukan dengan menggunakan uji hipotesis 

metode korelasi dengan menggunakan program SPSS 25 for windows. Dengan angka 

perbandingan r (hitung) > r (tabel) yaitu 0,846 > 0,220 yang dapat diartikan bahwa H₁ 

(Hipotesis) dapat diterima. Bahwa kecerdasan spiritual dapat mengendalikan hati 

nurani, sehingga memiliki rasa peduli dan infaq juga tertera dalam Al-Qur`ᾱn sebagai 

bukti dari keimanan seseorang. 

Persamaan dengan Siti Khotimah yang penulis teliti adalah sama-sama 

membahas mengenai kecerdasan spiritual, selain itu metode yang digunakan juga 

sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif. Adapun perbedaan dalam 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Siti Khotimah membahas tentang pengaruh kecerdasan spiritual 

terhadap tabungan infaq santri ma’had UIN Raden Intan Lampung sedangkan 

penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang pengaruh pembiasaan nilai-nilai 

agama Islam terhadap kecerdasan spiritual siswa kelas VIII MTs Turus Pandeglang, 

selain itu perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian yang 

                                                             
24

. Siti Khotimah, Pengaruh Kecerdasan Spiritual (SQ) Terhadap Tabungan Infaq Santri Ma’had Al-

Jami’ah UIN Raden Intan Lampung, (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Raden Lampung, 2019). 

http://repository.radenintan.ac.id/6826/1/SKRIPSI%20SITI%20FIX.pdf (Diakses pada tanggal 22 April 2022) 

http://repository.radenintan.ac.id/6826/1/SKRIPSI%20SITI%20FIX.pdf
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dilakukan oleh Siti Khotimah dilakukan di tingkat pendidikan informal yaitu 

pesantren sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan di tingkat pendidikan 

formal yaitu di MTs. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Khasanah, mahasiswa program studi 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri 

Walisongo Semarang tahun 2020, dengan judul skripsi “Pengaruh Pembiasaan 

Nilai-Nilai Agama Islam dalam Keluarga Terhadap Perilaku Sosial Siswa Kelas 

VIII di SMP Negeri 1 Kendal.”
25

 Dalam skripsi ini membahas mengenai apakah 

pembiasaan nilai-nilai agama Islam dalam keluarga berpengaruh terhadap perilaku 

siswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research. Penelitian 

ini merupakan penelitian sampel karena responden yang berjumlah 51 siswa diambil 

dari 20% jumlah populasinya yaitu 256 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan angket/kuesioner untuk masing-masing variabel X yaitu pembiasaan 

nilai-nilai agama Islam dalam keluarga dan Variabel Y yaitu perilaku sosial siswa.  

Data penelitian yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik 

analisis deskriptif, pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis regresi 

sederhana. Pengujian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Pembiasaan 

nilai-nilai agama Islam dalam keluarga siswa kelas VIII SMP N 1 Kendal dalam 

kategori Baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan nilai mean 

70,6 yang berada pada interval 61-80. Kedua, Perilaku sosial siswa kelas VIII SMP N 

1 Kendal dalam kategori Baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis yang 

menunjukkan nilai mean 70,3 yang berada pada interval 61-80. Ketiga, Terdapat 

hubungan yang positif antara Pembiasaan Nilai-Nilai Agama Islam Dalam Keluarga 

dengan Perilaku Sosial Siswa Kelas VIII SMP N 1 Kendal. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan, terbukti dari besarnya 

koefisien regresi yaitu Freg = 9422,77 dibandingkan dengan Ftabel pada taraf 

signifikansi 5% yaitu 4,04, dengan demikian maka Freg = 9422,77 > Ftabel = 4,04. 

Dengan demikian hasilnya dinyatakan signifikan dan hipotesis yang diajukan Ha 

diterima dan H0 ditolak. 

Persamaan dengan Uswatun Khasanah yang penulis teliti adalah sama-sama 

membahas mengenai pembiasaan nilai-nilai agama Islam, selain itu metode yang 

                                                             
25

. Uswatun Khasanah, Pengaruh Pembiasaan Nilai-Nilai agama Islam dalam Keluarga Terhadap 

Perilaku Sosial Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 1 Kendal, (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Walisongo 
Semarang, 2020). https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15157/ (Diaskes pada tanggal 26 April 2022) 

https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15157/
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digunakan juga sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif. Adapun 

perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Khasanah membahas tentang 

pembiasaan nilai-nilai agama Islam yang ditanamkan dalam keluarga masing-masing 

siswa sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pembiasaan nilai-nilai 

agama Islam di sekolah, selain itu perbedaan selanjutnya terletak pada variabel 

kedua/variabel terikat, skripsi yang di susun oleh Uswatun Khasanah meneliti 

pengaruh pembiasaan nilai-nilai agama Islam dalam keluarga terhadap perilaku sosial 

siswa sedangkan penulis membahas pengaruh pembiasaan nilai-nilai agama Islam 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa.  

5. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Dwi Putri, mahasiswa program studi Pendidikan 

Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Bengkulu tahun 2021, dengan judul skripsi “Pengaruh Intensitas Membaca Al-

Qur’ᾱn Terhadap Kecerdasan Spiritual Siswa di SMP IT Iqra Kota 

Bengkulu.”
26

 Dalam skripsi ini membahas mengenai apakah intensitas bacaan Al-

Qur’ᾱn berpengaruh terhadap kecerdasan spiritual siswa. Jenis penelitian yaitu 

penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Teknik pengumpulan data 

yaitu observasi, angket dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas VIII di SMP IT IQRA’ Kota Bengkulu. Uji validitas instrument menggunakan 

SPSS 16 dengan korelasi product moment dan reliabilitas juga menggunakan SPSS 16 

dengan Cronbach's Alpha. Dalam menentukan sampel peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling. Dan analisis yang digunakan adalah analisi regresi linier 

sederhana, uji t dan koefisien determinasi (R₂).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas membaca Al-Qur’ᾱn 

berpengaruh terhadap kecerdasan spiritual siswa. Hal ini dibuktikan berdasarkan thitung 

sebesar 4,120 sedangkan ttabel sebesar 2,080 pada taraf signifikan 0,05. Berdasarkan 

hasil tersebut thitung lebih besar dari pada ttabel . Maka dapat disimpulkan bahwa Ha 

diterima dan Ho ditolak sehingga terdapat pengaruh intensitas membaca Al-Qur’ᾱn 

terhadap kecerdasan spiritual siswa sebesar 43,8% sedangkan sisanya 56,2% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

                                                             
26

. Reza Dwi Putri, Pengaruh Intensitas Membaca Al-Qur’ᾱn Terhadap Kecerdasan Spiritual Siswa di 

SMP IT Iqra Kota Bengkulu, (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021). 

http://repository.iainbengkulu.ac.id/5321/ (Diakses pada tanggal 28 April 2022)   

http://repository.iainbengkulu.ac.id/5321/
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Persamaan dengan Reza Dwi Putri yang penulis teliti adalah sama-sama 

membahas mengenai  kecerdasan spiritual. Adapun perbedaannya adalah penelitian 

yang dilakukan Reza Dwi Putri di atas membicarakan mengenai pengaruh intensitas 

bacaan Al-Qur’ᾱn seorang siswa terhadap kecerdasan spiritual, Sedangkan skripsi 

yang akan penulis susun membahas tentang pengaruh pembiasaan nilai-nilai ajaran 

Islam terhadap kecerdasan spiritual. 

F. Sistematika Penulisan 

Teknik dalam penulisan skripsi ini merujuk pada buku Pedoman Penulisan Proposal 

dan Skripsi tahun 2021 Institut Ilmu Al-Qur’ᾱn Jakarta..27 berdasarkan sistematika dalam 

penulisan skripsi ini, peneliti membagi menjadi 5 bab, yakni: 

BAB I PENDAHULUAN meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka, dan sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN TEORI pada bab ini mencakup kajian teori yaitu konsep yang 

mendukung penulisan skripsi. Penulis membagi pembahasan dalam 2 sub bab, yaitu: 

tinjaun tentang pembiasaan nilai-nilai agama Islam dan tinjauan tentang kecerdasan 

spiritual. 

BAB III METODE PENELITIAN meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, 

tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, sumber data, populasi dan sempel 

penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data. 

BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN pada bab ini meliputi: profil sekolah, hasil 

analisis data dan pembahasan.  

BAB V PENUTUP  merupakan bagian akhir yang membahas tentang kesimpulan dari 

hasil penelitian dan saran dari penulis yang dapat membangun bagi semua pihak dan 

untuk penelitian setelahnya. 

 

 

                                                             
27

. Instiut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Instiut Ilmu Al-

Qur’an (IIQ) Jakarta, (Pamulang: IIQ Press, 2021) 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Tinjauan Tentang Pembiasaan Nilai-Nilai Agama Islam 

1. Pengertian Pembiasaan  

Pembiasaan berasal dari kata “biasa” yang mendapatkan imbuhan pem- dan 

akhiran –an. Biasa merupakan hal yang lazim atau umum dan sering kali dilakukan, 

menjadikannya bermakna proses. Sehingga, pembiasaan dapat diartikan dengan 

rangkaian proses pendidikan yang berlangsung dengan membiasakan peserta didik 

untuk bersikap, berbicara, bertindak, berpikir dan melakukan kegiatan yang telah 

ditentukan sesuai dengan kebiasaan yang baik.
1
 

Menurut ahli psikologi Edward Lee Thorndike dan Ivan Pavlov dalam Imas 

Jihan Syah bahwa Pembiasaan sebagai keteladanan merupakan sesuatu yang sangat 

dibutuhkan dalam pendidikan karena secara psikologis salah satu alasan yang 

mendasari pentingnya pembiasaan yaitu bahwa pada umumnya  pengetahuan, 

pendidikan dan perilaku yang dilakukan oleh manusia diperoleh sesuai dengan 

kebiasaannya. Penyesuaian Pembiasaan dalam hal-hal positif yang ditanamkan pada 

anak secara continue atau terus menerus akan benar-benar mampu menumbuhkan 

watak dan karakter yang luar biasa baik.
2
 

Menurut Sapendi pembiasaan adalah suatu kegiatan untuk melakukan hal yang 

persis sama secara berulang-ulang dengan tekad yang bulat untuk memperkuat dan 

mengidealkan suatu keahlian agar menjadi terbiasa. Dengan kata lain pembiasaan 

adalah cara mendidik anak dengan proses penanaman kebiasaan.
3
 Sedangkan 

Muhammad Rasyid Dimas mendefinisikan pembiasaan maksudnya adalah 

membiasakan seseorang untuk melakukan hal tertentu sehingga menjadi kebiasaan 

yang mendarah daging, yang untuk melakukannya tidak perlu pengarahan lagi.
4
 

Contoh yang menonjol mengenai kebiasaan dalam sistem pendidikan Islam adalah 

ibadah-ibadah ritual seperti halnya shalat.  

                                                             
1
. Abdul Mudjib, Pendidikan Karakter Melalui Pembiasaan, (Jawa Tengah: Penerbit NEM, 2022), h. 29 

2
. Imas Jihan Syah, Metode Pembiasaan Sebagai Upaya Dalam Penanaman Kedisiplinan Anak 

Terhadap Pelaksanaan Ibadah (Tela’ah Hadits Nabi SAW Tentang Perintah Mengajarkan Anak Dalam 

Menjalankan Sholat), JCE (Journal of Childhood Education), Vol. 2, No. 2, 2018, h. 148 
3
.  Sapendi, Internalisasi Nilai-Nilai Moral Agama Pada Anak Usia Dini, Jurnal: At-Turats, Vol. 9, No. 

2, 2015, h. 27 
4
. Muhammad Rasyid Dimas, 25 Kiat Mempengaruhi Jiwa dan Akal Anak, (Jakarta: Robbani Press, 

2002), h. 47 
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Dalam bahasa agama Islam pembiasaan disebut juga takhalluq yang seakar 

dengan akhlak. Arti takhalluq sendiri adalah memaksakan diri dan membiasakannya 

untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang.
5
 Pembiasaan (habituation) juga 

merupakan suatu proses pembentukkan sikap dan cara berprilaku yang relatif 

menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang, 

atau melalui pengalaman yang berkembang yang diulang-ulang, baik dilakukan 

secara bersama-sama, dalam pertemuan ataupun ataupun secara terpisah yaitu 

sendiri-sendiri. Pembiasaan juga tak kalah pentingnya dalam kegiatan pembelajaran. 

Hal ini karena setiap pengetahuan atau prilaku yang diperoleh melalui pembiasaan 

akan sangat sulit diubah atau dihapus sehingga strategi ini sangat berguna dalam 

mendidik anak.
6
 Sebab segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan setiap orang 

yang telah tertanam cukup lama akan sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu, 

pembiasaan membutuhkan proses dan waktu yang sangat panjang untuk mampu 

membentuk karakter seseorang menjadi pribadi yang terkendali atau disiplin dan 

bermartabat baik dalam berpikir, bertindak, berbuat dan berbicara.
7
  

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiasaan adalah 

sebuah cara yang dilakukan berulang-ulang secara sungguh-sungguh untuk 

membentuk sikap dan prilaku seorang anak  sehingga benar-benar tertanam pada diri 

anak dan akhirnya menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan dikemudian hari. 

Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia dengan karakter yang baik, 

begitu pula sebaliknya pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia 

dengan karakter yang buruk. 

2. Pengertian Nilai  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nilai memiliki arti, yaitu: (1) 

harga, dalam arti taksiran harga; (2) harga uang, ketika dibandingkan dengan harga 

uang yang lain; (3) angka kepandaian; (4) banyak sedikitnya isi; kadar; atau mutu; (5) 

sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau yang berguna bagi kemanusiaan.
8
 Jadi secara 

                                                             
5
 M. Quraish Shihab, Yang Hilang dari Kita: Akhlak, (Ciputat: Lentera Hati, 2019), h. 89-90 

6
. Noor Baiti, Perkembangan Anak Melejitkan Potensi Anak Sejak Dini, (Bogor: Guepedia, 2021), h. 

131-132  
7
. Imas Jihan Syah, Metode Pembiasaan Sebagai Upaya Dalam Penanaman Kedisiplinan Anak 

Terhadap Pelaksanaan Ibadah (Tela’ah Hadits Nabi SAW Tentang Perintah Mengajarkan Anak Dalam 

Menjalankan Sholat), JCE (Journal of Childhood Education), Vol. 2, No. 2, 2018, h. 148  
8
. Agung D.E, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Grasindo, 2017), h. 329 
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etimologis, kata nilai mengandung pengertian “sesuatu yang berharga, bermutu, 

penting dan berguna bagi manusia.”
9
 

Kata nilai sejatinya telah didefinisikan oleh para ahli dengan banyak definisi. 

Definisi satu berbeda  dengan  definisi  yang  lain  karena  nilai  berkaitan erat dengan 

definisi-definisi dan aktifitas manusia yang kompleks dan sulit ditentukan batasannya. 

Pemahaman mengenai nilai juga dapat dipengaruhi oleh cara pandang dan keilmuan 

yang dimiliki seseorang.  

Seperti dalam ilmu pengetahuan, nilai berakar dan diperoleh dari sumber-

sumber yang obyektif. Banyak cabang dalam ilmu pengetahuan yang membahas nilai 

secara eksplisit atau secara khusus. Misalnya Pertama, cabang ilmu logika. Di sini 

membahas mengenai nilai kebenaran sehingga dapat diperoleh aturan berpikir yang 

benar dan berurutan. Kedua, cabang ilmu etika yang membahas mengenai nilai 

kebaikan, yaitu tentang bagaimana tingkah laku manusia yang baik dan benar dalam 

kehidupan sehari-hari dan bagaimana berhubungan dengan sesamanya. Ketiga, 

cabang ilmu estetika yaitu yang membahas mengenai nilai keindahan, baik keindahan  

alam semesta maupun keindahan segala sesuatu yang dibuat oleh manusia.
10

 

Perbedaan para ahli dalam memahami makna atau definisi nilai merupakan suatu 

khazanah para pakar dalam mengartikan nilai itu sendiri, karena persepsi masing-

masing bergantung pada perspektif hipotetis, eksperimental dan analisis ilmiah.
11

  

Apabila kita melihat pengertian nilai secara umum, nilai sering diartikan 

sebagai sebuah harga. Dalam sebuah laporan yang ditulis oleh A Club of Rome 

(UNESCO) nilai digambarkan berkaitan dengan dua pemikiran yang saling 

bertentangan. Di satu sisi, nilai dinyatakan sebagai nilai ekonomi yang disandarkan 

pada nilai barang atau produk, kesejahteraan dan harga. Sementara itu, nilai juga 

digunakan untuk mewakili pemikiran/gagasan atau implikasi yang abstrak antara lain 

kedamaian, persamaan, kejujuran, kebebasan, dan keadilan. Dinyatakan pula, bahwa 

kerangka nilai adalah kumpulan nilai-nilai yang saling terkait satu sama lain dalam 

                                                             
9
. Ma’muroh, Aktualisasi Nilai-Nilai Pendidikan Humanis dan Religius di Sekolah, (Jakarta: Publica 

Indonesia Utama, 2021), h. 22-23 
10

. Raden Ahmad Muhajir Ansori, Strategi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Peserta 

Didik, Jurnal Pusaka (2016) 8: 14-32 ISSN 2339-2215, h. 17 
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. Tri Sukitman, Internalisasi Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran (Upaya Menciptakan Sumber 

Daya Manusia Yang Berkarakter), Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar, Vol. 2, No 2, 2016, h. 86 
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kerangka yang umumnya membangun dan tidak terpisahkan. Nilai-nilai tersebut dapat 

bersumber dari agama maupun adat tradisi humanistik.
12

 

Nilai membuat komponen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang 

individu mengenai hal-hal yang benar, baik atau menarik. Berikut ini pengertian nilai 

menurut para ahli, diantaranya: 

a. Milton Rokeach dalam Masnur Muslich mengartikan bahwa nilai sebagai 

suatu tipe keyakinan yang berada dalam ruang lingkup sisitem kepercayaan 

di mana seorang individu menunjukkan atau menghindari suatu kegiatan 

atau tentang apa yang pantas atau tidak pantas. Dari pengertian tersebut 

dapat dipahami bahwa nilai ialah sifat yang melekat pada suatu sistem 

kepercayaan yang berhubungan dengan subjek yang memberi makna. 

Dalam hal ini, subjeknya adalah manusia yang mengartikan dan yang 

meyakini.
13

 

b. Sidi Gazalba dalam Raden Ahmad Muhajir mengartikan bahwa nilai 

sebagai sesuatu yang bersifat abstrak. Ia ideal, bukan konkret, bukan fakta, 

tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, 

melainkan soal perhatian yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, 

disenangi dan tidak disenangi. Pengertian tersebut menunjukkan adanya 

hubungan antara subjek penilaian dengan objek sehingga menghasilkan 

perbedaan nilai antara garam dan emas.
14

 

c. Gordon Allport seorang ahli psikologi kepribadian mendefinisikan bahwa 

“nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar 

pilihannya.” Seperti ahli psikologi pada umumnya, keyakinan ditempatkan 

sebagai wilayah psikologis yang lebih tinggi dari wilayah lainnya seperti 

hasrat, motif, sikap, keinginan dan kebutuhan karena itu keputusan benar-

salah, baik –buruk pada wilayah ini merupakan hasil dari serentetan proses 

psikologis yang kemudian mengarahkan individu pada tindakan dan 

perbuatan sesuai dengan nilai pilihannya. Definisi lain dari nilai adalah 

gambaran tentang sesuatu yang indah dan menarik, yang mempesona, 

                                                             
12

. Halimatussa’diyah, Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Multikultural, (Surabaya: CV Jakad Media 

Publishing, 2020), h. 9 
13

. Milton Rokeach, “The Nature of Human Values,” dalam Masnur Muslich, Pendidikan Karakter 

Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 133 
14. Sidi Gazalba, “Sistematika Filsafat,” dalam Raden Ahmad Muhajir Ansori, Strategi Penanaman 

Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Peserta Didik, Jurnal Pusaka (2016) 8: 14-32 ISSN 2339-2215, h. 16-17  
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menakjubkan, membuat kita bahagia, senang dan merupakan sesuatu yang 

menjadikan seseoarang atau sekelompok orang ingin memilikinya.
15

 

d. Chabib Thoha nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu (sistem 

kepercayaan) yang telah berhubungan dengan subjek yang memberi arti 

(manusia yang meyakini).
16

 

e. Muhammad Noor Syam menyatakan bahwa nilai merupakan suatu jenis 

apresiasi atau minat ketertarikan. Sedangkan menurut pandangan idealisme, 

nilai adalah suatu yang bersifat normatif dan objektif berlaku umum. 

Artinya  bahwa sikap, tingkah laku dan ekspresi perasaan juga mempunyai 

hubungan dengan kualitas baik dan buruk. Sehingga nilai dapat dipahami 

suatu hasil dari kreatifitas manusia dalam rangka melakukan kegiatan 

sosial, baik berupa cinta, simpatik dan lain-lain. Bahkan nilai menjadi 

idealisme, cita-cita tiap pribadi yang mengerti dan menyadarinya, 

sebaliknya nilai itu menjadi norma ukuran untuk suatu tindakan seseorang 

apakah itu baik, buruk dan sebagainya.
17

 

Nilai-nilai sering digunakan secara sempit dalam kehidupan sehari-hari. Dari 

sini dapat diketahui bahwa istilah nilai mempunyai pengertian yang sangat sama 

dengan kebaikan. Dalam masalah ini yang terpenting adalah relasi antara yang baik 

dengan kewajiban. Misalnya, guru dalam berhubungan atau berkomunikasi dengan 

murid harus mempunyai tatanan nilai yang baik, sehubungan dengan tugas dan 

wewenang dia sebagai seorang guru. Seorang anak atau peserta didik akan 

memperhatikan dan menirunya.  

Pada hakikatnya, nilai tersebut tidak selalu disadari oleh manusia karena nilai 

mempunyai sifat yang abstrak dan merupakan landasan dan dasar bagi perubahan. 

Nilai-nilai merupakan pendorong dalam hidup seseorang pribadi atau kelompok. 

Oleh karena itu, nilai mempunyai andil atau peran yang sangat penting dalam proses 

perubahan sosial.
18

 

Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa nilai merupakan 

sesuatu yang bersifat abstrak, diyakini kebenarannya dan dianut serta dijadikan 
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. Gordon Allport dalam Yunita Irani Syarief, Mengembangkan karakter Melalui Pendidikan Berbasis 

Nilai, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), h. 29  
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sebagai acuan dasar individu dan masyarakat dalam menentukan sesuatu yang 

dipandang baik, benar, bernilai dan berharga bagi kehidupan manusia sebagai 

tindakan yang menjadi norma yang akan membimbing dan membina manusia supaya 

lebih baik.  

3. Nilai-Nilai Agama Islam 

Nilai-nilai Islam pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, 

ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di 

dunia, yang satu prinsip dengan lainnya saling membentuk satu kesatuan yang utuh 

tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang terpenting dengan wujud nilai-nilai Islam harus 

dapat ditransformasikan dalam lapangan kehidupan manusia.
19

   

Agama atau disebut juga religi bukanlah merupakan sesuatu yang tunggal, 

tetapi merupakan sistem yang terdiri dari berbagai aspek. Dalam ilmu psikologi 

agama dikenal adanya kesadaran beragama dan pengalaman beragama. Glock dan 

Stark dalam Moh. Ahsanulkhaq menyatakan bahwa ada lima aspek atau dimensi 

religius, yaitu: 

a. Religius Belief (Dimensi Keyakinan). Dimensi keyakinan yaitu tingkatan 

sejauh mana seseorang seseorang menerima hal-hal yang dogmatik dalam 

agamanya. Dalam agama Islam dimensi keyakinan ini tercakup dalam 

rukum iman. Rukun iman tersebut terdiri dari iman kepada Allah, iman 

kepada Malaikat Allah, iman kepada Kitab Allah, iman kepada Rasul 

Allah, iman kepada Hari Kiamat dan iman kepada Takdir Allah. 

b. Religius Practice (Dimensi Menjalankan Kewajiban). Dimensi ini adalah 

dimana peserta didik memiliki tingkatan sejauhmana seseorang 

mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual agamanya seperti melaksanakan 

ibadah shalat wajib dan sunnah, berpuasa wajib dan sunnah, berdoa 

sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, berinfaq, shadaqah dan lain 

sebagainya.   

c. Religius Feeling (Dimensi Penghayatan). Dimensi pengalaman dan 

penghayatan beragama yaitu perasaan-perasaan atau pengalaman-

pengalaman keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan. Misalnya 

                                                             
19

. Ibnu Mas’ud dkk, Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Penanaman Nilai-Nilai 

Akhlak Siswa SMA Negeri 1 Sekampung Lampung Timur, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 4, No. 2, 

2018, h. 321  
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merasa dekat dengan Tuhan, merasa takut ketika melakukan dosa atau 

kesalahan, merasa diselamatkan oleh Tuhan dan lain sebagainya. 

d. Religius Knowledge (Dimensi Pengatahuan). Dimensi pengetahuan yaitu 

seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya, 

terutama yang ada dalam kitab suci maupun yang lainnya. Dimensi ini juga 

disebut dimensi ilmu yangs dalam Islam termasuk pengetahuan ilmu fiqh. 

e. Religius Effect (Dimensi Prilaku). Dimensi ini merupakan dimensi yang 

mengukur sejauh mana prilaku seseorang yang dimotivasi oleh ajaran 

agamanya dalam kehidupan sosial. Misalnya mengunjungi tetangganya 

yang sedang sakit, menolong orang lain yang kesulitan, mendermakan harta 

dan sebagainya.
20

 

Secara umum tujuan penanaman nilai-nilai agama Islam adalah untuk membina 

manusia agar mampu memahami, menghayati, meyakini, dan mengamalkan ajaran 

Islam sehingga menjadi insan muslim yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT. 

dan berakhlak mulia. Untuk mencapai tujuan tersebut, menurut Abuddin Nata dalam 

bukunya “Studi Islam Komprehensif” mengatakan bahwa kerangka dasar nilai ajaran 

Islam meliputi tiga konsep kajian pokok, yaitu aqidah/ iman, ibadah dan akhlak.
21

 

Selengkapnya dapat dikemukakan sebagai berikut: 

a. Nilai Aqidah (Keimanan) 

Kata aqidah berasal dari kata bahasa Arab al-‘aqdu yaitu al-rabth yang 

artinya ikatan. Aqidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada 

orang yang mengambil keputusan. Sedangkan pengertian aqidah menurut 

agama maksudnya adalah berkaitan dengan keyakinan bukan dengan 

perbuatan.
22

 Aqidah disebut juga dengan keimanan. Secara harfiah, iman 

berasal dari bahasa Arab, yang mengandung arti faith (kepercayaan) dan 

belief (keyakinan). Iman juga berarti kepercayaan (yang berkenaan dengan 

agama), yakin percaya kepada Allah, keteguhan hati, keteguhan batin 

dengan mengakui atau meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan 
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. Charles Glock and Rodney Stark, “Religion and Society in Tension,” dalam Moh. Ahsanulkhaq, 

Membentuk Karakter Religius Peserta Didik Melalui Metode Pembiasaan, Jurnal Prakarsa Paedagogia, Vol. 2, 
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dan mengamalkan dengan segenap anggota badan tentang pengakuan 

terhadap adanya adanya Allah SWT.
23

 

Iman merupakan salah satu pondasi yang menempati posisi 

fundamental dalam Islam, yang juga sering disebut dengan rukun iman. 

Terdapat bagian pokok yang terkandung dalam makna kata iman, yakni 

keyakinan, ucapan dan perbuatan. Hal ini yang menandakan bahwa iman 

tidak hanya cukup sebatas meyakini saja, tetapi harus terimplementasikan 

dengan tindakan atau perbuatan. Begitupula halnya dengan pendidikan 

keimanan, tidak hanya ditempuh lewat interaksi antara hamba dan 

pencipta-Nya secara langsung, tetapi juga melalui interaksi hamba dengan 

berbagai fenomena alam dan lapangan kehidupan, baik sosial maupun fisik. 

Sehingga dengan demikian iman harus diwujudkan dengan amal shaleh dan 

akhlak yang luhur. Jadi keimanan merupakan rohani bagi individu sebagai 

salah satu dimensi pendidikan Islam yang tidak hanya ditempuh melalui 

hubungan antara hamba dan pencipta-Nya. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan keimanan 

merupakan bagian fundamental dalam pendidikan Islam yang menjadi 

pondasi dasar bagi semua aspek lainnya dan juga merupakan poros 

pendidikan Islam yang menuntut individu untuk mengembangkan jiwa 

ketakwaan dalam dirinya.
24

 

Menjadi muslim yang baik hanya mungkin bila mempunyai keyakinan 

yang benar terhadap Allah, karena Allah sumber hukum tertinggi. Dengan 

kata lain, pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang diupayakan selalu 

berdasarkan pada nilai-nilai keimanan kepada Allah. Allah adalah satu-

satunya ma’bud (yang ditujukan ibadah kepadanya). Tidak ada Tuhan 

selain-Nya, dan sama sekali tidak dibolehkan adanya ibadah kepada 

sesuatu apapun selain-Nya.
25

 

Pendidikan aqidah merupakan pokok ajaran Islam. Seandainya 

dianalogikan sebuah pohon, maka aqidah adalah bagian akarnya, dan 

pohon tanpa akar pasti akan tumbang. Dengan keyakinan yang kuat orang 

akan mematuhi perintah dan meninggalkan larangan Allah SWT, 
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24
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merupakan keyakinan keagamaan yang dianut seseorang dan menjadi 

landasan segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan dan pegangan hidupnya. 

Kesempurnaan iman seseorang ditandai dengan kokohnya dalam meyakini 

rukun iman.  

Manifestasi aqidah ini akan mewarnai kehidupan pada berbagai prilaku 

manusia, diantaranya yaitu: Pertama, tauhid dalam beribadah dan berdo’a. 

Kedua, tauhid dalam mencari nafkah dan ekonomi. Ketiga, tauhid dalam 

melaksanakan pendidikan. Keempat, tauhid dalam melaksanakan hukum. 

Kelima, tauhid dalam sikap hidup secara keseluruhan, sampai pada ucapan 

sehari-hari yang dikembalikan kepada Allah, seperti mengawali setiap 

kegiatan dengan membaca basmalah, dan mengakhirinya dengan membaca 

hamdalah dan seterusnya. 
26

 

b. Nilai Ibadah 

Ibadah merupakan satu pola hubungan yang menghubungkan diri 

seorang hamba dengan Tuhannya. Dengan beribadah seseorang menjadi 

terhubung dengan Allah. Hal ini bermakna bahwa Allah dengan segala 

keagungan dan kebesaran-Nya, akan terhubung dengan manusia melalui 

ibadah, seorang muslin dapat terhubung dengan kasih sayang Allah, 

karunia dan perlindungan Allah, pertolongan dan pemeliharaan-Nya Yang 

Maha Luas. Allah adalah sumber segala-galanya.
27

 

Dari segi kebahasaan ibadah berasal dari kata bahasa Arab ‘ibᾱdah 

yang berari pengabdian, penghambaan, ketundukan dan kepatuhan. Dari 

akar kata yang sama dikenal istilah ‘abd (hamba, budak) yang menghimpun 

makna kekurangan dan kerendahan. Dengan demikian hakikat ibadah 

adalah pengungkapan rasa kekurangan dan kerendahan diri dalam bentuk 

pengagungan, penyucian dan syukur atas segala nikmat dengan perbuatan 

dan tindakan baik bersifat jasmani maupun ruhani. 

Dari sisi kegamaan, ibadah adalah ketundukan atau penghambaan diri 

kepada Allah yang meliputi semua bentuk kegiatan manusia di dunia ini, 

yang dilakukan dengan niat pengabdian dan penghambaan diri hanya 

kepada Allah untuk meraih keridhaan-Nya.
28

 Allah SWT. berfirman, 
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َُْونِّ  ْنَس إِّاله لِّيَ ْعُب ﴾٥٦﴿ َوَما َخَلْقُت اْلِّنه َواْْلِّ  

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 

beribadah kepad-Ku.” (QS. Aż- Żāriyāt [51]: 56)
29

  

 

 Secara khusus, ibadah ialah tindakan atau perbuatan manusia yang 

dilakukan atas perintah Allah SWT. dan dicontohkan oleh Rasulullah 

SAW. seperti shalat, zakat, puasa dan lain-lain.
30

 Sedangkan secara umum, 

semua tindakan atau perbuatan manusia dapat menjadi ibadah jika 

memenuhi dua syarat, yaitu; Pertama, niat ibadah kepada Allah. Kedua, 

tindakan dan perbuatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan syara’ 

atau syari’at Islam. Dengan demikian, semua tindakan seorang mukmin 

yang diniatkan untuk meraih ridha Allah walaupun sepele atau bahkan 

dianggap tabu jika dibicarakan kepada orang lain seperti buang hajat, 

melakukan hubungan seks (hubungan suami istri) dan lain sebagainya 

merupakan ibadah kepada Allah. Ini lah makna umum dari ibadah.
31

 

 Ibadah merupakan dimensi luar dari ajaran Islam. Adapun keimanan 

merupakan dimensi dalam dari ajaran Islam. Namun demikian, antara 

keimanan dan ibadah ini saling mengisi. Keimanan merupakan jiwa, spirit 

atau rohnya sedangkan ibadah merupakan raga atau fisiknya. Dalam Islam 

pokok-pokok ibadah tersebut terumuskan dalam rukun Islam.
32

 Hal ini 

sesuai sabda Rasulullah SAW. di bawah ini: 

ْساَلُم َعَلى ََخٍْس َشَهاَد َِّۙ َأْن  َ ااْلِّ  َوَسلهَم: ُبِنِّ
ُ َعَلْيهِّ الَإِّلَه َعنِّ اْبنِّ ُعَمَر َقاَل: َرُسْوُل اَّللهِّ َصلهى اَّلله

ا َرُسْوُل اَّللهِّ َوإَِّقامِّ الصهاَل َِّۙ َوإِّيْ َتاءِّ الزهَكا َِّۙ  ًَ ُ َوَانه ُمَُمه ج ِّ اْلبَ ْيتِّ َوَصْومِّ َرَمَضاَن. )رواه  إِّاله اَّلله َوحِّ

33البخارى و مسلم(
 

“Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW. bersabda: Islam dibangun 
atas lima perkara, yaitu mengakui bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan 

selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, mendirikan 
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shalat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji bagi yang mampu, 

mengerjakan puasa Ramadhan.” (HR. Bukhārī & Muslim)
34

 

 

 Dapat dipahami bahwa ibadah merupakan ajaran Islam yang tidak bisa 

dipisahkan dari keimanan, sebab ibadah adalah bentuk perwujudan dari 

keimanan. Dengan kata lain, kuat atau lemahnya ibadah seseorang 

ditentukan oleh kualitas imannya. Semakin tinggi nilai ibadah yang 

dimiliki akan semakin tinggi pula keimanan seseorang.
35

 Jadi ibadah yang 

dilakukan peserta didik bisa dikatakan sebagai cermin atau bukti nyata dari 

aqidahnya. Oleh karena itu, sebagai pendidik wajib mengarahkan murid-

muridnya agar senantiasa kembali kepada fitrahnya untuk beribadah 

kepada Allah.  

c. Nilai-Nilai Akhlak 

 Nilai-nilai akhlak adalah perbuatan baik dan buruk atau tingkah laku 

sehari-hari dari keseluruhan aktivitas manusia. Akhlak merupakan buah 

dari keimanan. Perumpamaan iman dengan akhlak dapat diibaratkan  

pohon dengan buahnya. Jadi, tidak mungkin ada buah kalau tidak ada 

pohonnya.
36

 

Begitu pentingnya akhlak dalam kehidupan manusia, maka Allah 

mengutus Nabi Muhammad SAW. untuk menyempurnakan akhlak umat di 

dunia. Dalam kitab Mauiẓatul Mukminīn ringkasan dari Ihyā’ ‘Ulūmuddīn, 

dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imām Aḥmad, Ḥakim, dan Baihaqī, 

dikatakan bahwa sesungguhnya pada dasarnya Nabi Muhammad diutus 

untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
37

 Hal ini sesuai hadits di 

bawah ini: 
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ُ َعَلْيهِّ َوَسلهَم يَ ُقْوُل  ُّ َصلهى اَّلله ْرَداءِّ َقاَل: َسِّْعُت النهِبِّ َه ي َْزانِّ َعْن َأِبِّ ال َما مِّْن َشْيٍئ يُ ْوَضُع ِفِّ اْلمِّ

َب َحْسنِّ اْْلُْلقِّ َليَ ب ْ  بِّ الصهْومِّ َوالصهاَل َِّۙ  أَثْ َقُل مِّْن ُحْسنِّ اْْلُْلقِّ َواِّنه َصاحِّ ُلُغ بِّهِّ َدَرَجَة َصاحِّ

38)رواه الرتميذي(  

“Dari Abū Dardā ra ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW 

bersabda “Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan orang 

Mukmin pada hari kiamat nanti melebihi akhlaq mulia ketika diletakkan di 

atas mizan (timbangan amal) dan sungguh orang yang berakhlaq mulia 

sama derajatnya orang yang selalu mengerjakan puasa dan shalat.” (HR. 

At-Tirmidzī).
39

  

Kemudian, Allah SWT juga berfirman: 

﴾٤َوإِّنهَك َلَعَلىا ُخُلٍق َعظِّيٍم ﴿   

 “Dan sesungguhnya engkau (ya Muhammad) benar-benar berbudi pekerti 

yang agung.” (Q.S. Al-Qalam [68]: 4)
40

 

 

Atas dasar itu, akhlak adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan 

buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh setengah manusia 

kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam 

perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus 

diperbuat.
41

 

Secara substantif ajaran Islam yang diturunkan oleh AllahSWT. kepada Nabi 

Muhammad SAW. ada tiga perkara yakni aqidah, ibadah dan akhlak yang 

kesemuanya haruslah diamalkan secara parallel satu sama lain. Nilai-nilai aqidah, 

ibadah dan akhlak pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam ajaran Islam. Ketiga 

unsur tersebut dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Aqidah sebagai sistem 

kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan, menggambarkan 

sumber dan hakikat keberadaan agama. Sementara ibadah sebagai sistem nilai berisi 

relisasi dari keimanan. Sedangkan akhlak sebagai sistematika menggambarkan arah 

dan tujuan yang hendak dicapai agama.  
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Aqidah, ibadah dan akhlak dalam Al-Qur’ᾱn disebut amal shaleh. Iman 

menunjukkan makna aqidah sedangkan amal shaleh menunjukkan pengertian ibadah 

dan akhlak. Seseorang yang melakukan perbuatan baik, tetapi tidak dilandasi aqidah, 

maka perbuatannya hanya dikategorikan sebagai perbuatan baik. Perbuatan baik 

adalah perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi belum tentu 

dipandang benar oleh Allah SWT. Sedangkan perbuatan baik yang didorong oleh 

keimanan kepada Allah sebagai wujud pelaksanaan ibadah disebut amal shaleh.  

Muslim yang baik adalah orang yang memiliki aqidah yang lurus dan kuat 

yang mendorongnya untuk melaksanakan ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah 

SWT. sehingga tergambar akhlak terpuji pada dirinya. Aqidah dengan seluruh 

cabangnya tanpa akhlak adalah seumpama sebatang pohon yang tidak dapat dijadikan 

tempat berlindung kepanasan, untuk berteduh kehujanan dan tidak ada pula buahnya 

yang dapat dipetik, sebaliknya akhlak tanpa aqidah hanya merupakan bayangan-

banyangan bagi benda yang tidak tetap yang selalu bergerak.
42

 

  Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa nilai-nilai agama Islam 

adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup dan seperangkat ajaran nilai-nilai luhur 

yang ditransfer dan diadopsi ke dalam diri untuk megetahui bagaimana manusia 

seharusnya menjalankan kehidupannya sehari-hari sesuai dengan ajaran-ajaran Islam 

dalam membentuk kepribadian yang utuh. Dari ketiga nilai-nilai agama Islam yang 

terdiri dari nilai aqidah, nilai ibadah dan nilai akhlak tersebut menjadi sangat penting. 

Oleh karena itu, seberapa banyak dan seberapa jauh nilai-nilai agama Islam bisa 

mempengaruhi kecerdasan spiritual dan membentuk suatu karakter seseorang sangat 

tergantung dari seberapa nilai-nilai agama Islam bisa tertanam pada dirinya. Semakin 

dalam nilai-nilai agama yang tertanam dalam diri seseorang, maka kecerdasan 

spiritual kepribadian dan sikap religiusnya akan muncul dan terbentuk. 

4. Nilai Dasar dalam Pendidikan Islam 

Pendidikan hendaknya berkisar antara dua dimensi nilai, yakni nilai-nilai 

Ilahiyyah dan nilai-nilai Insaniyyah. Adapun pembahasan dua nilai tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Nilai Ilahiyyah 

Bagi umat muslim, berdasarkan tema-tema Al-Qur’ᾱn sendiri, 

penanaman nilai-nilai Ilahiyyah sebagai dimensi pertama hidup ini dimulai 
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dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban formal agama berupa ibadah. 

Dan pelaksanaan itu harus disertai dengan penghayatan yang sedalam-

dalamnya akan makna-makna ibadah tersebut, sehingga ibadah-ibadah 

tersebut itu tidak dikerjakan semata-mata sebagai ritus formal belaka, 

melainkan dengan keinsyafan mendalam akan fungsi edukatifnya bagi 

kita.43 

Penanaman nilai-nilai Ilahiyyah itu kemudian dapat dikembangkan 

dengan menghayati keagungan dan kebesaran Tuhan lewat perhatian 

kepada alam semesta beserta segala isinya dan kepada lingkungan sekitar. 

Sebab menurut Al-Qur’ᾱn hanyalah mereka yang memahami alam sekitar 

dan menghayati hikmah dan kebesaran yang terkandung di dalamnya 

sebagai ciptaan ilahi yang dapat dengan benar-benar merasakan kehadiran 

Tuhan sehingga bertaqwa kepada-Nya.44 Sebagaimana firman Allah SWT 

دن بِّيضن َومَِّن اْلِّ  أَلَْ تَ َر َأنه اَّللهَ أَنْ َزَل مَِّن السهَماءِّ َماًء َْفَأْخَرْجَنا بِّهِّ ََثَرَاٍت ُُمَْتلًِّفا أَْلَوانُ َهاْۚ  ََ َبالِّ ُج

َواب ِّ َواْْلَنْ َعامِّ ُُمَْتلِّفن أَْلَوانُُه  ٢٧َوُُحْرن ُُمَْتلِّفن أَْلَوانُ َها َوَغَرابِّيُب ُسودن ﴿  َه ﴾ َومَِّن النهاسِّ َوال

لَِّكًۗ  َْى اَّللهَ مِّْن عَِّبادِّهِّ اْلُعَلَماُءًۗ  َكذَا َا ََيْ ﴾٢٨إِّنه اَّللهَ َعزِّيزن َغُفورن ﴿  إَِّّنه  

“Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, 

kemudian dengan air itu, kami hasilkan beraneka buah-buahan dalam 

berbagai warna. Dan di gunung pun ada garis-garis putih dan merah 

dalam bebagai corak warna, juga ada yang hitam kelam. Demikian pula 

manusia, binatang melata dan ternak semuanya terdiri dari berbagai 

corak warna. Sesungguhnya Allah Maha Mulia dan Maha Pengampun.” 

(Q.S Fᾱthir [35]: 27-28)45 

Dalam firman itu disebutkan bahwa yang benar-benar bertaqwa dan 

takut kepada Allah hanyalah al‘ulama. Dan dalam konteks firman itu dapat 

dengan jelas diketahui bahwa yang dimaksud dengan al’ulama ialah orang-

orang yang berpengetahuan, yakni mereka yang senantiasa memerhatikan 

alam raya dan gejala-gejala alam. Yang dimaksud dalam firman itu juga 

mereka yang memperhatikan gejala umat manusia dan kehidupan mereka, 

secara biologis dan fisik yang bermacam-macam warna paham hidup, 

ideologi dan budayanya. 
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Dalam bahasa Al-Qur’ᾱn, dimensi hidup ketuhanan ini juga disebut 

jiwa rabbaniyah atau rabbiyah. Kegiatan menanamkan nilai-nilai itulah 

yang sesungguhnya akan menjadi inti kegiatan pendidikan. Diantara nilai-

nilai itu yang sangat mendasar yaitu: 

1) Iman, yaitu sikap batin yang penuh kepercayaan kepada Allah. 

2) Islam, sebagai kelanjutan iman, maka sikap pasrah kepada-Nya, dengan 

meyakini bahwa apapun yang datang dari Tuhan tentu mengandung 

hikmah kebaikan yang tidak mungkin diketahui seluruh wujudnya oleh 

kita yang dhaif.  

3) Ihsan, yaitu kesadaran yang sedalm-dalamnya bahwa Allah senantiasa 

hadir atau berada bersama kita dimanapun kita berada. Berkaitan 

dengan ini, dan selalu mengawasi kita, maka kita harus berbuat, berlaku 

dan bertindak menjalankan sesuatu dengan sebaik mungkin dan penuh 

rasa tanggung jawab, tidak setengah-setengah dan tidak dengan 

menjauhi atau menjaga diri dari sesuatu yang tidak diridhai-Nya. 

4) Taqwa, yaitu sikap yang sadar penuh bahwa Allah selalu mengawasi 

kita, kemudian kita berusaha berbuat hanya sesuatu yang diridhai Allah, 

dengan menjauhi atau menjaga diri dari sesuatu yang tidak diridhai-

Nya. 

5) Ikhlas, yaitu sikap murni dalam tingkah laku dan perbuatan semata-

mata demi memperoleh ridha atau perkenan Allah dan bebas dari 

pamrih lahir dan batin, tertutup maupun terbuka 

6) Tawakkal, yaitu sikap senantiasa bersandar kepada Allah dengan penuh 

harapan kepada-Nya dan keyakinan bahwa Allah akan menolong kita 

dalam mencari dan menemukan jalan yang terbaik, karena kita 

mempercayai atau menaruh kepercayaan kepada Allah, maka tawakkal 

adalah suatu kemestian. 

7) Syukur, yaitu sikap penuh rasa terima kasih dan penghargaan, dalam hal 

ini atas segala nikmat dan karunia yang tidak terbilang banyaknya, yang 

dianugrahkan Allah kepada kita. Sikap bersyukur sebenarnya sikap 

optimis kepada Allah, karena itu sikap bersyukur kepada Allah adalah 

sesungguhnya sikap bersyukur kepada diri sendiri. 
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8) Sabar, yaitu sikap tabah menghadapi segala kepahitan hidup. Jadi sabar 

adalah sikap batin yang tumbuh karena kesadaran akan asal dan tujuan 

hidup yaitu Allah.46 

Tentu masih banyak lagi nilai-nilai Ilahiyah yang diajarkan dalam 

Islam. Walaupun hanya sedikit yang disebutkan di atas itu akan cukup 

mewakili nilai-nilai keagamaan mendasar yang perlu ditanamkan pada 

anak, sebagai bagian amat penting dari pendidikan. Biasanya, orangtua 

atau pendidik akan dapat mengembangkan pandangan tersebut sehingga 

meliputi nilai-nilai keagamaan lainnya, sesuai dengan perkembangan anak. 

b. Nilai Insaniyyah 

Nilai insaniyyah adalah nilai yang tumbuh atas kesepakatan manusia 

serta hidup dan berkembang dari peradaban manusia. Nilai insaniyah juga 

nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. 

Pendidikan tidak dapat dipahami secara terbatas hanya kepada 

pembelajaran. Karena itu keberhasilan pendidikan bagi anak-anak tidak 

cukup diukur hanya dari seberapa jauh anak itu menguasai hal-hal yang 

bersifat kognitif atau pengetahuan tentang suatu masalah semata, justru 

yang lebih penting bagi umat Islam, berdasarkan ajaran kitab suci dan 

sunnah sendiri, ialah seberapa jauh tertanam nilai-nilai kemanusiaan yang 

mewujud nyata dalam tingkah laku dan budi pekertinya sehari-hari akan 

melahirkan budi luhur atau akhlakul karimah.47 

Keterkaitan yang erat antara taqwa dan budi luhur itu sama halnya 

keterkaitan antara iman dan amal shaleh, shalat dan zakat, hubungan 

dengan Allah (hablum minallah) dan hubungan dengan sesama manusia 

(hablum minannas). Pendek kata, terdapat keterkaitan mutlak antara 

ketuhanan sebagai dimensi hidup pertama manusia yang vertikal dengan 

kemanusiaan sebagai dimensi kedua hidup manusia yang horizontal. Oleh 

karena itu kuatnya penegasan-penegasan kitab suci dan sabda Nabi SAW 

mengenai keterkaitan antara kedua dimensi tersebut, maka pendidikan baik 

dirumah maupun disekolah, tidak dapat disebut berhasil kecuali jika pada 
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anak didik telah tertanam dan tumbuh dengan baik kedua nilai tersebut, 

yakni nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan, nilai taqwa dan budi luhur. 

Seperti yang telah dikemukakan di atas, nilai-nilai ilahiyah yang amat 

perlu ditanamkan kepada anak. Adapun tentang nilai-nilai budi luhur, 

sesungguhnya kita dapat mengetahuinya secara akal sehat mengikuti hati 

nurani kita. Akan tetapi sekedar untuk pegangan operatif dalam 

menjalankan pendidikan kepada anak/peserta didik, mungkin nilai-nilai 

akhlak berikut ini patut dipertimbangkan untuk ditanamkan kepada anak 

didik. 

1) Shilat ar-rahīm, yaitu pertalian rasa cinta kasih antara sesama manusia, 

khususnya antara saudar, kerabat, handain taulan, tetangga dan 

seterusnya. Sifat utama Tuhan adalah kasih (rahīm,). Maka manusia pun 

harus cinta kepada sesamanya, kasihilah makhluk yang ada dibumi 

maka Dia yang ada dilangit akan mengasihimu. 

2) Al-ukhuwāh, yaitu semangat persaudaraan, lebih-lebih kepada sesama 

yang beriman (biasa disebut ukhuwāh islamiyah) 

3) Al-Musāwah, yaitu pandangan  bahwa sesama manusia, tanpa 

memandang jenis kelamin, kebangsaan ataupun kesukuannya dan lain-

lain adalah sama dalam harkat dan martabat. Tinggi rendah manusia 

hanya ada dalam pandangan Allah yang tau kadar ketaqwaannya.  

4) Ādil, yaitu wawasan yang seimbang atau balance dalam memandang, 

menilai atau menyikapi sesuatu atau seseorang dan seterusnya. Sikap ini 

juga disebut tengah (wasth) dan Al-Qur’ᾱn menyebutkan bahwa kaum 

beriman dirancang oleh Allah untuk menjadi golongan tengah agar 

dapat menjadi saksi untuk sekalian umat manusia, sebagai kekuatan 

penengah. 

5) Ḥusnu al-ẓan, yaitu berbaik sangka kepada sesama manusia, 

berdasarkan ajaran agama bahwa manusia itu pada asal dan hakikat 

aslinya adalah baik, karena diciptakan Allah dan dilahirkan atas fitrah 

kejadian asal yang suci. Sehingga manusia itupun pada hakikat aslinya 

adalah makhluk yang berkecendrungan kepada kebenaran dan kabaikan. 

6) Tawādhu’, yaitu sikap rendah hati, sebuah sikap yang tumbuh karena 

keinsafan bahwa segala kemuliaan hanya milik Allah SWT. maka tidak 

sepantasnya manusia mengklaim kemuliaan itu kecuali dengan pikiran 
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yang baik dan perbuatan yang baik, dan itupun hanya Allah yang 

menilainya. Lagi pula kita harus rendah hati karena ingatlah dia atas 

setiap orang yang berilmu adalah Allah yang Maha berilmu, apalagi 

kepada sesama orang yang beriman, sikap rendah hati itu adalah sebuah 

kemestian.  

7) Al-wafā, yaitu tepat janji. Salah satu sifat orang yang benar-benar 

beriman ialah sikap selalu menepati janji apabila membuat perjanjian. 

8) Insyiraẖ, sikap lapang dada, yaitu sikap penuh kesediaan menghargai 

orang lain dengan pendapat-pendapat dan pandangan-pandangannya. 

Sikap terbuka dan toleran serta ketersediaan bermusyawarah secara 

demokratis terkait erat sekali dengan lapang dada ini. 

9) Amānah, dapat dipercaya, sebagai salah satu konsekuensi iman ialah 

amanah atau penampilan diri yang dapat dipercaya. 

10) Iffah atau Ta’affuf, yaitu sikap penuh harga diri, namun tidak sombong 

jadi tetap rendah hati dan tidak mudah menunjukkan sikap memelas 

atau iba dengan maksud mengundang belas kasihan orang lain dan 

mengharapkan pertolongannya. 

11) Qowᾱmiyah, yaitu sikap tidak boros (isrāf) dan tidak perlu kikir dalam 

menggunakan harta, melainkan sedang (qowam) antara keduanya. 

Apalagi Al-Qur’ᾱn menggambarkan bahwa orang yang boros adalah  

teman syetan yang menentang Tuhannya. 

12) Al-munfiqūn, yaitu sikap kaum beriman yang memiliki kesediaan yang 

besar untuk menolong sesama manusia, terutama mereka yang kurang 

beruntung.48  

Dari pemahaman tersebut,dapat diklasifikasikan dua bentuk manifestasi nilai 

keislaman yaitu manifestasi nilai Ilahiyyah berbentuk sikap dan prilaku seseorang 

yang menunjukkan ketaatannya dalam beribadah kepada Allah, sedangkan manifestasi 

nilai insaniyyah berbentuk sikap dan prilakunya yang menunjukkan keluhuran budi 

pekerti dengan sesama manusia.  

Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai Ilahiyyah bukan semata dengan 

mengajarkan pengertian nilai-nilai tentang beriman dan beribadah kepada Allah SWT. 
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melainkan bagaimana meletakkan dasar-dasar keimanan tersebut sebagai landasan 

kepribadian dan budi pekerti luhur yang lebih luas, bahkan sebagai motivasi internal 

untuk mengembangkan prilaku ibadah atau sikap religiusitas. Adapun penanaman 

nilai-nilai Insaniyyah harus mengakar pada upaya-upaya membangun kesadaran saling 

membutuhkan dan saling membantu antar sesama manusia.  

B. Tinjauan Tentang Kecerdasan Spiritual 

1. Sejarah Kecerdasan Spiritual 

Pada awal abad ke-20, seorang ahli psikologi dari perancis bernama Alferd 

Binet memperkenalkan istilah IQ (Intelligence Quotient). Kecerdasan intelektual atau 

rasional adalah kecerdasan yang digunakan untuk memecahkan masalah logika 

maupun strategis. IQ pernah menjadi isu besar. Selama bertahun-tahun IQ telah 

diyakini menjadi ukuran standar kecerdasan, namun sejalan dengan tantangan dan 

suasana kehidupan modern yang serba kompleks, ukuran standar IQ ini memicu 

perdebatan di kalangan akademis, pendidik, praktisi bisnis dan bahkan masyarakat 

awam, terutama apabila dihubungkan dengan tingkat kesuksesan atau prestasi hidup 

seseorang.  

Namun pada pertengahan 1990-an, Daniel Goleman salah seorang yang 

mempopoulerkan jenis kecerdasan manusia lainnya yang dianggap sebagai faktor 

penting yang dapat mempengaruhi terhadap prestasi seseorang, yakni Kecerdasan 

Emosional yang dikenal dengan Emotional Quotient (EQ),
49

 Goleman 

mengemukakan bahwa kecerdasan emosional sama pentingnya dengan kecerdasan 

intlektual. EQ memberi kita kecerdasaran mengenai perasaan miliki diri sendiri dan 

juga perasaan milik orang lain. EQ memberi kita rasa empati, cinta, motivasi dan 

kemampua untuk menanngapi keseihan atau kegembiraan secara tepat. Sebagaimana 

diyatakan goleman, EQ merupakan persyaraatn atas dasar untuk menggunakan IQ 

secara efektif. Jika bagian-bagian otak untuk merasa telah rusak, kita tidak dapat 

berpikir efektif. 
50

 

Kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ) dipandang masih 

berdimensi horizontal-materialistik (manusia sebagai makhluk individu dan makhluk 

sosial) dan belum menyentuh persoalan inti kehidupan yang menyangkut manusia 

sebagai makhluk Tuhan (dimensi vertikal-spiritual). Perkembangan berikutnya pada 

akhir abad ke dua puluh, Danah Zohar dan Ian Marshall, menemukan adanya God 
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Spot dalam otak manusia, yang merupakan pusat spiritual, dan terletak di antara 

jaringan syaraf dan otak. Kajian tentang God Spot inilah yang kemudian melahirkan 

konsep kecerdasan spiritual yang dikenal dengan istilah Spiritual Quotient (SQ), yaitu 

suatu kemampuan manusia dalam usaha memberikan penghayatan bagaimana agar 

hidup lebih bermakna.
51

 Dalam hal ini kemunculan SQ untuk memfungsikan IQ dan 

EQ secara efektif. Bahkan Kemunculan SQ disebut-sebut sebagai kecerdasan 

tertinggi. 

Perlu diketahui saat ini kecerdasan spiritual juga menjadi trend di Indonesia. 

Hal ini tampak dari perubahan kurikulum yang ada. Jika pada sebelumnya 

(Kurikulum KTSP) kompetensi yang ditekankan itu hanyalah tiga yakni kompetensi 

kognitif, kompetensi afektif, dan kompetensi psikomotorik, maka pada kurikulum saat 

ini (K-13) terdapat penambahan satu kompetensi, bahkan menjadi kompetensi yang 

tertinggi yakni kompetensi spiritual. Perubahan kurikulum ini terjadi karena 

keprihatinan mayarakat dan pemerintah atas kondisi anak-anak yang terjebak pada 

dekadensi moral. Memiliki pengetahuan akan tetapi minim akan sikap dan budi 

pekerti, oleh karena itulah agar akal dan budi pekerti dapat berkembang secara efektif 

maka perlu untuk didukung oleh kecerdasan spiritual.
52

 

Temuan ilmiah yang digagas oleh Zohar dan Marshall Kecerdasan spiritual 

dibangun atas teori God Spot (Titik Tuhan) dan riset yang dilakukan oleh Michael 

Persinger pada tahun 1990-an, yang dipelopori oleh Terence Deacon dan Viktor 

Frankl pada akhir 1990 dan riset yang dilakukan oleh Michael Persinger pada tahun 

1990-an. God spot merupakan sekumpulan saraf yang terletak di daerah lobus 

temporal otak dibalik pelipis. God spot berfungsi menyadarkan akan eksistensi 

fundamental yang menyebabkan kita bersikap idealistis dan mencari solusi atas 

problem yang ada. God spot membuat kita bertekad pada sesuatu yang lebih tinggi 

(transenden), sehingga muncul rasa cinta yang mendalam, rasa damai yang 

mendalam, rasa kesatuan eksistensi, dan keindahan yang mendalam. 

Pada penelitian neurologi terkini tampaknya menunjukkan dengan jelas bahwa 

"Titik Tuhan" memainkan peran biologis yang menentukan dalam pengalaman 

spritual, penelitian para neurolog dan psikolog yang telah mengkaji aktivitas "Titik 

Tuhan" dalam hubungannya dengan kegilaan dan kreativitas, menemukan korelasi 
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antara rangsangan pada lobus temporal atau area limbuk dengan pengalaman 

"abnormal" atau "luar biasa" dalam berbagai bentuknya, akan tetapi, untuk meilai 

dengan pasti peran "Titik Tuhan" dan pengalaman-pengalaman yang ditimbulkannya, 

serta kegilaan dan penyakit yang sering dikaitkan, kita harus memeriksa dari dekat 

beberapa percobaan itu, dan juga memeriksa peran positifnya dalam pemecahan 

masalah, imajinasi moral, dan kreativitas.53 

Jika dalam perspektif barat disebut dengan istilah God Spot, maka dalam Islam 

ada istilah ‘fitrah’. Fitrah dalam hal ini dimaksudakan sebagai potensi ataupun naluri 

keberagamaan yang benar, yang telah dianugrahkan Allah SWT. sejak manusia berasa 

di alam ruh. Sebagaimana firman Allah SWT.: 

ًفاًۗ  َ ِّْينِّ َحنِّي ْ ْ َْفَطَر النهاَس َعَلي َْهاًۗ ْفِّْطَرَت اَّلل اِّ َْفاَقِّْم َوْجَهَك لِّل َْلقِّ اَّلل اًِّۗ   الهْيِّ َِّْيَل ْلِّ َ ِّْيُن اْلَقي ُِّم َولا ذا  اَلتَ ْب كِّنه لَِّك ال

  ﴾٣٠﴿ اَْكثَ َر النهاسِّ اَل يَ ْعَلُمْونَ 

 “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah 

Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. tidak ada 

peubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia 

tidak mengetahui”. (Q.S. Ar-Rum [30]: 30).54 

 

Karena potensi inilah, ketika manusia merasa bahwa problem tak lagi dapat 

diselesaikan dengan modal intlektual, maka secara alami akan mengantarkan manusia 

untuk mengadu pada potensi yang keberagamaan yang dimilikinya. Maka sudah 

sepatutnyalah potensi yang dimilki oleh manusia itu harus dipertajam, sehingga 

eksistensi dari fitrah tetap terjaga pada diri manusia hingga akhir hayatnya. Naluri 

atau potensi fitrah ini akan berkembang mana kala di asah dengan pendidikan dan 

berada pada lingkungan yang baik pula. Tahapan perkembangan tersebut akan 

menghantarkan manusia pada satu tingkatan, yang disebut dengan fitrah yang suci. 

Tingkatan fitrah suci itulah yang disebut dengan kesempurnaan dalam kecerdasan 

spiritual.55 

2. Pengertian Kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan spiritual atau dalam istilah lain disebut Spiritual Quotient (SQ) 

merupakan istilah untuk kecerdasan yang ketiga setelah Intelligience Quotient (IQ) 

dan Emotional Quotient (EQ). disebut kecerdasan ketiga, karena memang secara 
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kronologis istilah kecerdasan ini muncul belakangan setelah dua kecerdasan 

sebelumnya. Bahkan kecerdasan SQ menandingi kepopularitasan IQ dan EQ. namun 

sebelum lebih jauh membahas tentang kecerdasan spiritual, ada baiknya terlebih 

dahulu dijelaskan pengertian baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah.56 

Secara konseptual kecerdasan spiritual terdiri dari gabungan kata kecerdasan 

dan spiritual. Dari segi bahasa kecerdasan berasal dari kata cerdas, secara etimologi 

cerdas yaitu sempurna perkembangan akal budi untuk berfikir dan mengerti. 

Sedangkan kata spiritual berasal dari kata spirit yang secara etimologi berasal dari 

bahasa latin yakni spiritus, yang diantaranya berarti ruh, batin, jiwa, sukma, 

kesadaran diri dan nafas. kata spiritual juga dapat kita pandang sebagai sebuah wujud 

batiniah atau penjiwaan seseorang dalam memaknai sebuah arti hidup dan kehidupan 

dalam kaitannya dengan Tuhan.57
  Dalam istilah modern mengacu kepada energi batin 

yang non-jasmani meliputi emosi dan karakter. Dalam kamus psikologi spirit adalah 

suatu zat atau makhluk immaterial, biasanya bersifat ketuhanan menurut aslinya, yang 

diberi sifat dari banyak ciri karakteristik manusia, kekuatan, tenaga, semangat, moral 

atau motivasi. 58 

Sehingga secara bahasa kecerdasan spiritual dapat diartikan sebagai kecerdasan 

yang berkenaan dengan rohani dan batin dalam hal ini tercakup di dalamnya 

keperdulian antar sesama manusia, makhluk lain dan alam sekitar berdasarkan 

keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa.59 

Sedangkan dari segi istilah akan dipaparkan melalui beberapa pendapat para 

tokoh, di antaranya: 

a. Zohar dan Ian Marshall 

Menurut Danah Zohar dan Ian Marshall, orang yang pertama kali 

mengeluarkan ide tentang konsep kecerdasan spiritual, mendefinisikan 

kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan 

memecahkan persoalan makna dan nilai. Kecerdasan yang memberi makna, 
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yang melakukan kontektualisasi, dan bersifat transformatif. Mereka 

mengatakan kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam 

konteks makna yang lebih luas dan kaya. Dan kecerdasan itu untuk menilai 

bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan 

dengan yang lain.60 

b. Marsha Sinetar 

Menurut Marsha Sinetar yang terkenal luas sebagai pendidik, penasihat, 

pengusaha dan penulis buku-buku best seller, menafsirkan kecerdasan 

spiritual sebagai pemikiran yang terilhami yang maksudnya adalah 

kecerdasan yang diilhami oleh dorongan dan efektivitas, keberadaan atau 

hidup keilahian yang mempersatukan kita sebagai bagian-bagiannya. Lebih 

lanjut beliau mengatakan bahwa kecerdasan spiritual adalah cahaya, 

ciuman kehidupan yang membangunkan keindahan tidur kita. Kecerdasan 

spiritual membangunkan orang-orang dari segala usia dalam segala 

situasi.61
  

c. Ary Ginanjar 

Menurut Ary Ginanjar dalam bukunya ESQ, menyebutkan bahwa 

kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna ibadah 

terhadap setiap prilaku/perbuatan dan kegiatan, melalui langkah-langkah 

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

dan memiliki pola pemikiran tauhidi (integralistik) serta berprinsip “hanya 

karena Allah SWT”.62
   

d. Toto Tasmara 

Dalam konsepnya kecerdasan ruhaniah mengatakan bahwa, dari sudut 

pandang kita sebagai seorang muslim, kecerdasan ruhaniah adalah 

kecerdasan yang berpusatkan pada rasa cinta yang mendalam kepada Allah 

SWT. dan seluruh ciptaan-Nya. Sebuah keyakinan yang mampu mengatasi 

seluruh perasaan yang bersifat duniawi, bersifat sementara dan fana. 

Kecerdasan ruhaniah justru merupakan esensi dari seluruh kecerdasan yang 
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ada, atau bisa juga dikatakan sebagai kecerdasan spiritual plus dan nilai 

plusnya itu berada pada nilai-nilai keimanan kepada Ilahi.63 

e. Agus Nggermanto mengutip pendapat dari Khalil Khavari, bahwa: 

“Kecerdasan spiritual adalah fakultas dari dimensi nonmaterial kita yaitu 

ruh manusia. Inilah intan yang belum terasah yang kita semua memilikinya. 

Maka dari itu kita harus mengenalinya seperti apa adanya, menggosoknya 

sehingga mengkilap dengan tekad yang besar dan menggunakannya untuk 

memperoleh kebahagian abadi. Seperti dua bentuk kecerdasan lainnya, 

yaitu IQ dan EQ, kecerdasan spiritual dapat ditingkatkan dan diturunkan. 

Akan tetapi, kemampuannya untuk ditingkatkan tampaknya tidak 

terbatas.”64 

Dari beberapa pendapat para tokoh mengenai kecerdasan spiritual di atas, dapat 

diambil kesimpulan bahwa kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang berasal dari 

dimensi nonmaterial yaitu ruh, hati nurani manusia. Yang mana kecerdasan ini mampu 

membuat seseorang untuk mendengarkan hati nuraninya atau bisikan kebenaran yang 

meng-Ilahi dalam cara dirinya mengambil keputusan atau melakukan pilihan-pilihan 

memberi makna dan nilai terhadap persoalan yang dialaminya. Seperti dua bentuk 

kecerdasan lainnya, yaitu IQ dan EQ. Kecerdasan spiritual juga dapat ditingkatkan dan 

diturunkan. Tetapi, kemampuannya untuk ditingkatkan tampaknya tidak terbatas. 

Dalam Islam, kecerdasan spiritual termasuk dalam kecerdasan qalbu yang 

berhubungan dengan kualitas batin seseorang. Kecerdasan ini mengarahkan seseorang 

untuk berbuat lebih manusiawi, sehingga dapat menjangkau nilai-nilai luhur yang 

mungkin belum tersentuh oleh pikiran manusia. Qalbu adalah hati nurani yang 

menerima limpahan cahaya kebenaran ilahiyyah, yaitu ruh. Di dalam qalbu, 

terhimpun perasaan moral, mengalami dan menghayati tentang benar salah, baik 

buruk, dan lain-lain. Qalbu merupakan awal dari sikap sejati manusia yang paling 

murni, yaitu kejujuran, keyakinan, dan prinsip-prinsip kebenaran. 

Kemampuan atau potensi kecerdasan spiritual (SQ) yang ada pada manusia 

merupakan anugerah Tuhan yang mampu dikembangkan untuk menemukan 

kebahagiaan hakiki. Sebab, penghayatan keagamaan tidak hanya sampai kepada 
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pengakuan atas keberadaan-Nya sebagai sumber nilai-nilai luhur abadi yang mengatur 

tata kehidupan alam semesta raya ini. Oleh karena itu manusia akan tunduk dan 

berupaya untuk mematuhinya dengan penuh kesadaran dan disertai penyerahan diri 

dalam bentuk ritual tertentu, baik secara individual maupun kolektif dan secara 

simbolik maupun dalam bentuk nyata kehidupan sehari-hari. 

Dengan kata lain, orang yang cerdas secara spiritual adalah orang yang mampu 

mengaktualisasikan nilai-nilai Ilahiyyah sebagai manifestasi dari aktivitasnya dalam 

kehidupan sehari-hari dan berupaya mempertahankan keharmonisan dan keselarasan 

dalam kehidupannya sebagai wujud dari pengalamannya terhadap tuntunan fitrahnya 

sebagai makhluk yang memiliki ketergantungan terhadap kekuatan yang berada di 

luar jangkauan dirinya, yaitu Sang Maha Pencipta. 
65

 

3. Ciri-Ciri Kecerdasan Spiritual 

Untuk mengetahui lebih jauh tentang keberadaan kecerdasan spiritual (SQ) 

yang sudah bekerja secara efekftif atau bahwa SQ itu sudah bergerak ke arah 

perkembangan yang positif di dalam diri seseorang, maka ada beberapa ciri yang bisa 

diperhatikan:  

a. Memiliki Visi 

Mereka yang cerdas secara spiritual, menjadikan masa lalu sebagai 

pelajaran yang sangat berharga untuk membuat rencana yang lebih cermat. 

Sehingga mereka membuat proyeksi seakan-akan mereka mengetahui 

gambaran dirinya di masa depan. Gambaran yang dimaksud tidak lain 

adalah visi. Yaitu cara melihat gambar dirinya di hari esok. Walaupun 

demikian, tentu imajinasi tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat 

spekulatif. Akan tetapi, merupakan sebuah tindakan yang didasari oleh 

pengalaman, pengetahuan dan harapan.
66

  

Orang yang cerdas secara spiritual juga sangat menyadari bahwa hidup 

yang dijalaninya bukanlah kebetulan tetapi sebuah kesengajaan yang harus 

dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hidup bukan hanya sekedar 

mencari karier, pangkat dan jabatan, melainkan rasa tanggung jawabnya 

terhadap masa depan.
67
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b. Merasakan Kehadiran Allah SWT. 

Mereka yang bertanggung jawab dan cerdas secara spiritual sejatinya 

adalah orang bertaqwa kepada Allah. Sikap taqwa yaitu sebuah sikap 

tunduk dan patuh kepada Allah dengan penuh kesadaran akan kebesaran 

Allah SWT. serta benar-benar merasakan kehadiran Allah di dalam 

hidupnya. Dengan demikian hal ini adalah sikap dari seseorang yang 

memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi.
68

  merasakan kehadiran Allah di 

mana saja mereka berada. Mereka meyakini bahwa salah satu produk dari 

keyakinannya beragama antara lain melahirkan kecerdasan spsiritual yang 

menumbuhkan perasaan yang sangat mendalam bahwa dirinya senantiasa 

berada dalam pengawasan Allah SWT. 

c. Berzikir dan Berdo’a 

Berzikir dan berdo’a merupakan sarana sekaligus motivasi diri untuk 

menampakkan wajah seorang yang bertanggung jawab. Zikir memberikan 

makna kesadaran diri (self awareness), dengan berdo’a menumbuhkan 

sikap optimis. Karena do’a pada hakikatnya adalah rintihan seorang hamba 

yang memiliki harapan untuk memperoleh kemuliaan dan pertolongan dari 

Allah, yang kemudian mendorong dirinya secara sadar dan penuh tanggung 

jawab untuk melanjutkan misi hidupnya yang dinamis, yaitu memberi 

makna melalui amal saleh.  

d. Memiliki Kualitas Sabar 

Sabar berarti terpatrinya sebuah harapan yang kuat untuk menggapai cita-

cita dan memiliki ketabahan serta daya yang sangat kuat untuk menerima 

beban, ujian atau tantangan tanpa sedikitpun merubah harapannya. Dalam 

kualitas sabar terdapat sikap istiqāmah. Sabar juga berarti tidak bergeser 

dari jalan yang mereka tempuh. 

e. Cendrung Kepada Kebaikan 

Seseorang yang cerdas secara spiritual adalah tipe manusia yang selalu 

cendrung terhadap kebaikan dan kebenaran. Mereka merasa rugi ketika 

waktu berlalu begitu saja tanpa ada satupun kebaikan yang dilakukannya.
69

 

f. Memiliki Empati 
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Orang yang memiliki kecerdasan spiritual adalah orang yang peka dan 

memiliki perasaan halus, mudah tersentuh dan bersimpati kepada keadaan 

dan penderitaan orang lain.  

g. Berjiwa Besar 

Orang yang memiliki kecerdasan ruhaniyah/spiritual akan sportif, yaitu 

akan mudah mengoreksi diri dan mengakui kesalahannya. Dia sangat 

mudah memaafkan dan meminta maaf bila ia bersalah.70 Orang yang 

berjiwa besar juga bisa dikatakan orang yang mempunyai keberanian untuk 

memaafkan dan sekaligus melupakan perbuatan yang pernah dilakukan 

oleh orang lain. Disebut berjiwa besar karena seseorang mungkin 

memaafkan, tetapi tidak mau melupakan. Orang yang cerdas secara 

spiritual adalah mereka yang mampu memaafkan, betapapun pedihnya 

kesalahan yang pernah dibuat orang tersebut pada dirinya.71 

Tanda-tanda lain dari kecerdasan spiritual yang telah berkembang dengan baik 

adalah sebagai berikut: 

a. Kemampuan bersikap fleksibel (luwes), kemampuan seseorang untuk 

bersikap adaptif secara spontan dan aktif. Memiliki pertimbangan yang 

dapat di pertanggung jawabkan pada saat dihadapkan dengan beberapa 

pilihan. 

b. Tingkat kesadaran tinggi, kesadaran diri atau sering juga disebut dengan 

self awareness adalah pembeda antara orang yang memiliki spiritualisme 

tinggi dengan yang tidak. Orang-orang yang memiliki kesadaran yang 

tinggi akan selalu berfikir beberapa kali dalam merespons setiap situasi, ia 

selalu bertindak penuh perhitungan, pertimbangan dan hati-hati. 

c. Kemampuan mengadaptasi dan memanfaatkan, kemampuan seseorang 

dalam menghadapi penderitaan dan menjadikan penderitaan yang dialami 

sebagai motivasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di 

kemudian hari.  

d. Kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit, kemampuan 

seseorang di mana di saat dia mengalami sakit, ia akan menyadari 
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keterbatasan dirinya dan menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan yakin 

bahwa hanya Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. 

e. Kualitas hidup yang terbimbing oleh visi dan nilai, kualitas hidup seseorang 

yang didasarkan pada tujuan hidup yang pasti dan berpegang pada nilai-

nilai yang mampu mendorong untuk mencapai tujuan tersebut. 

f. Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu, seseorang 

yang mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi mengetahui bahwa ketika 

dia merugikan orang lain, maka berarti dia merugikan dirinya sendiri 

sehingga mereka enggan untuk melakukan kerugian yang tidak perlu. 

g. Memiliki kecendrungan untuk bertanya “mengapa” atau “bagaimana jika” 

dalam rangka mencari jawaban-jawaban mendasar . 

h. Mandiri, yaitu memiliki kemampuan untuk melawan konvensi. Mampu 

berdiri berpegang teguh pada pendapatnya.
72

 

Adapun menurut Jalaludin Rakhmat mengutip lima karakteristik orang yang 

cerdas secara spiritual menurut Roberts A.Emmons dalam bukunya ‘The Psychology 

of Ultimate Concerns’:  

a. Kemampuan untuk mentrandensikan yang fisik dan material. 

b. Kemampuan untuk mengalami tingkat kesadaran yang memuncak. 

c. Kemampuan untuk mensakralkan pengalaman sehari-hari. 

d. Kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber spiritual untuk 

menyelesaikan masalah dan kemampuan untuk berbuat baik. 

e. Memiliki rasa kasih sayang yang tinggi pada sesama makhluk Tuhan.
73

 

Dari beberapa ciri dan tanda kecerdasan spiritual di atas, dapat penulis 

simpulkan bahwa orang yang cerdas secara spiritual pasti memiliki prinsip, visi dan 

misi yang jelas dalam mencapai tujuan hidupnya, selalu terarah dan selalu istiqamah 

dalam menjalankan prinsip hidup yang dipegang. Orang yang cerdas secara spiritual 

juga tidak memecahkan persoalan hidup hanya secara rasional dan emosional saja, 

tetapi menghubungkannya dengan makna kehidupan secara spiritual. Mereka 

memiliki kerendahan hati dan kepercayaan diri dengan baik dan dianggap lebih 

dewasa dan bijak daripada rata-rata orang pada umumnya. Selanjutnya mereka selalu 

merasa bahwa dirinya senantiasa berada dalam pengawasan Allah SWT. untuk itu 
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mereka juga selalu mengingat dan menggantungkan harapannya hanya kepada Allah 

SWT. ciri selanjutnya, seseorang yang cerdas secara spiritual adalah tipe manusia 

yang selalu cendrung terhadap kebaikan dan kebenaran. Mereka merasa rugi ketika 

waktu berlalu begitu saja tanpa ada satupun kebaikan yang dilakukannya. Ketika 

diberikan ujian mereka selalu sabar dalam menghadapinya, tidak mengeluh tetapi 

ikhlas menerima ujian tersebut.  

4. Langkah-Langkah Meningkatkan Kecerdasan Spiritual 

Meningkatkan kecerdasan spiritual dapat diartikan dengan segala usaha, 

langkah, kegiatan yang dilakukan baik secara sendiri maupun bantuan orang lain 

dalam rangka untuk menumbuh-kembangkan kecerdasan spiritual. Pengembangan 

aspek spiritual ini tidak harus merupakan satu program atau satu mata pelajaran yang 

secara khusus memberikan materi tentang spiritual. Akan tetapi aspek spiritual ini 

dapat dikembangkan lebih luas dan diintegrasikan melalui kegiatan apapun.  

Dengan demikian pengembangan kecerdasan spiritual adalah upaya 

meningkatkan, mendorong serta mengajak manusia lebih maju dalam hal yang 

berkaitan kejiwaan, rohani, mental, moral, ataupun yang berkenaan dengan spirit atau 

jiwa, serta bekerja dengan usahanya ataupun asumsi mengenai nilai-nilai 

transcendental (nilai ilahiyyah), dengan pola pikir secara Tauhidi (Integralistik) serta 

berprinsip hanya karena Allah swt.74 Dalam Islam kecerdasan spiritual dapat 

ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas iman yang merupakan sumber ketenangan 

batin dan keselamatan, serta melakukan ibadah yang dapat membersihkan jiwa 

seseorang.
75

 

Para ahli dan penulis buku kecerdasan spiritual banyak menawarkan langkah-

langkah untuk meningkatkan kecerdasan spiritual. Meskipun secara sepintas terlihat 

berbeda, pada dasarnya semua mengarah pada hal yang sama, yakni menjadikan 

hidup ini lebih bermakna, sukses dan bahagia. 

Danah Zohar dan Ian Marshall mengemukakan tujuh langkah untuk 

meningkatkan kecerdasan spiritual, yaitu sebagai berikut: 

a. Seseorang harus menyadari di mana dirinya sekarang. 
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Misalnya, seperti apa situasinya saat ini? Apa konsekuensi dan reaksi yang 

ditimbulkannya? Apakah membahayakan dirinya sendiri atau orang lain?. 

Langkah ini menuntut  seseorang untuk menumbuhkan kesadaran diri, 

menggali kebiasaan merenungkan kebiasaan pengalaman. Banyak orang 

yang tidak pernah merenung, hanya hidup dari hari ke hari, dari aktivitas 

ke aktivitas dan seterusnya. Tingkatan kecerdasan spiritual yang paling 

tinggi berarti sampai pada kedalaman dari segala hal, memikirkan segala 

hal, menilai diri sendiri dan prilaku dari waktu ke waktu. Ini dapat 

dilakukan dengan menyisihkan beberapa saat untuk bermuhasabah diri, 

berdzikir secara konsisten, shalat tahajud di keheningan malam setiap 

malam, berkumpul dengan ulama dan orang-orang shaleh atau sekedar 

mengevaluasi setiap hari sebelum tertidur di malam hari.   

b. Merasakan dengan kuat bahwa dia ingin berubah. 

Langkah kedua, setelah intropeksi mendorong untuk merasa bahwa 

prilaku, hubungan, kehidupan atau hasil kerja dapat lebih baik maka harus 

ingin berubah. Ini akan menuntut pemikiran secara jujur apa saja yang 

harus ditanggung demi perubahan itu dalam bentuk energi dan 

pengorbanan. Sudah siapkah berhenti untuk bermalas-malasan, 

membicarakan hal yang tidak perlu, dan nongkrong di jalanan?. 

Menjalankan disiplin sehari-hari, seperti membaca buku, menelaah Al-

Qur’ᾱn atau sekedar membantu ibu di dapur. 

c. Merenungkan apakah pusatnya sendiri dan apakah motivasinya yang 

paling dalam. 

Langkah ketiga, yakni merenung lebih dalam lagi. Seseorang harus 

mengenali diri sendiri, letak pusat dan motivasi paling dalam. Seperti 

membayangkan, jika kita meninggal minggu depan, apa yang akan 

dikatakan mengenai apa yang telah dicapai atau disumbangkan dalam 

kehidupan? Jika diberi waktu setahun lagi, apa yang akan dilakukan 

dengan waktu tersebut. 

d. Menemukan dan mengatasi tantangan. 

Langkah keempat, seseorang harus menemukan rintangan dan berusaha 

untuk mengatasi rintangan itu. Apakah kemarahan, rasa bersalah, sekedar 

kemalasan, kebodohan atau pemanjaan diri? Kini seseorang harus 

membuat daftar hal yang menghambat dan mengembangkan pemahaman 
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tentang bagaimana dirinya dapat menyingkirkan penghalang-penghalang 

ini. Mungkin itu berupa tindakan sederhana, seperti kesadaran dan 

ketetapan hati. Akan tetapi, mungkin itu juga suatu proses yang panjang 

dan lambat, serta akan membutuhkan pembimbing ahli terapi, sahabat atau 

penasihat spiritual, misalnya seorang ustadz/ah atau buku-buku penyejuk 

hati. Langkah ini sering diabaikan, namun sangat penting dan 

membutuhkan perhatian secara terus-menerus.  

e. Menggali banyak kemungkinan untuk melangkah maju. 

Langkah kelima, untuk menggali potensinya, seseorang harus 

mencurahkan usaha mental dan spiritual, membiarkan bermain dalam 

imajinasi, menemukan tata cara praktis yang dibutuhkan dan memutuskan 

kelayakan setiap tuntutan tersebut. Pada tahap ini, perlu menyadari 

berbagai kemungkinan untuk bergerak maju.  

f. Menetapkan hati pada sebuah jalan. 

Langkah keenam, seseorang harus menetapkan hati pada satu jalan 

kehidupan dan berusaha menuju pusat sementara dirinya melangkah di 

jalan itu. Sekali lagi, mencoba merenungkan setiap hari apakah ia sudah 

berusaha sebaik-baiknya demi diri sendiri dan orang lain, apakah sudah 

mengambil manfaat sebanyak mungkin dari setiap situasi, apakah merasa 

damai dan puas dengan suasana hidup di jalan menuju pusat berarti 

mengubah pikiran dan aktivitas sehari-hari menjadi ibadah terus menerus, 

memunculkan kesucian alamiah yang ada dalam setiap situasi yang 

bermakna.  

g. Dan akhirnya, sementara melangkah dijalan yang dipilih sendiri, harus 

tetap sadar bahwa masih ada jalan-jalan yang lain. 

Langkah terakhir, setelah seseorang memilih dan melangkah pada jalan 

yang ia dipilih, dia harus tahu dan tetap harus sadar bahwa masih ada 

banyak jalan lain serta harus tetap menghormati orang lain yang 

melangkah pada jalan-jalan tersebut.
76

 

Selain Zohar dan Ian, Sukidi dalam bukunya Kecerdasan Spiritual: mengapa 

SQ Lebih Penting daripada IQ dan EQ, juga memberikan empat langkah untuk 
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mengasah kecerdasan spiritual. Keempat langkah yang dapat dijadikan sebagai 

aktifitas atau kegiatan dalam rangka mengembangkan kecerdasan spiritual yaitu: 

a. Kenalilah dirimu sendiri. Manusia terlalu sibuk untuk mencari yang ada di 

luar dirinya, seperti penghargaan, materi ataupun hal yang lainnya, namun 

mereka lupa untuk mencari hal esensial yang ada pada dirinya sendiri. Hal 

inilah yang kemudian membuat manusia merasa hampa, merasa bingung 

sebenarnya mereka ini siapa. Oleh karena itu, orang yang sudah tidak bisa 

mengenal dirinya sendiri akan mengalami krisis makna hidup maupun 

krisis spiritual. Karenanya, mengenali diri sendiri adalah syarat pertama 

untuk meningkatkan kecerdasan spiritual (SQ). 

b. Lakukan intropeksi diri/muhasabah, atau yang dalam istilah keagamaan 

dikenal sebagai upaya pertobatan. Coba tanyakan pada diri sendiri, 

“Sudahkah perjalanan hidup dan karir saya berjalan atau berada di jalan 

yang benar?” Mungkin ketika kita melakukan intropeksi, kita sadar bahwa 

selama ini kita telah melakukan kesalahan, kecurangan atau kemunafikan 

terhadap orang lain. 

c. Aktifkan hati secara rutin, yang dalam konteks orang beragama maksudnya 

adalah mengingat Tuhan karena Dia adalah sumber kebenaran tertinggi. 

Sebab dengan mengingat Tuhan, hati kita akan menjadi tenang dan damai. 

Hal ini dibuktikan dengan kenapa banyak orang yang mencoba mengingat 

Tuhan dengan cara berdzikir, bertafakur, shalat tahajud ditengah malam, 

mengikuti tasawuf, bermeditasi dan lain sebagainya. Semua kegiatan-

kegiatan tersebut adalah dalam rangka manusia mengobati hatinya. 

d. Setelah mengingat Tuhan Sang Khalik, kita akan mendapatkan 

keharmonisan dan ketenangan hidup. Kita tidak lagi menjadi manusia yang 

rakus atau tamak akan materi, tetapi dapat merasakan kepuasan tertinggi 

berupa kedamaian dalam hati dan jiwa, hingga kita mencapai 

keseimbangan dalam hidup dan merasakan kebahagian spiritual.
77

 

Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan 

spiritual sebagaimana pendapat Jalaludin Rakhmat, bahwa sebagai pendidik.  
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a. Jadilah gembala spiritual yang baik.
78

 Sebagaimana diketahui, bahwa 

pendidikan melalui strategi keteladanan merupakan strategi yang cukup 

efektif dalam melatih dan membimbing anak-anak, karena sifat anak-anak 

cendrung mencontoh dan dipengaruhi oleh lingkungannya atau 

pendidiknya. Metode ini cukup bagus dalam mempersiapkan dan 

membentuk moral, spiritual, dan sosial, sebab pendidik menjadi contoh 

ideal bagi peserta didik. Dengan begitu melalui keteladanan ini akan 

menjadi contoh dan diikuti dengan persepsi nilai-nilai kebaikan untuk 

dipilih dan dilakukan. Keteladanan memiliki nilai persuasif sehingga tanpa 

disadari akan bisa terjadi perembesan dan penularan nilai-nilai kebaikan. 

Premisnya adalah karena secara psikologis anak memang senang meniru; 

bukan saja hal yang baik, hal yang jelek pun oleh anak dapat di tiru. Sifat 

anak didik tersebut memang diakui dalam Islam. Umat meneladani Rasul 

SAW-Rasul SAW. meneladani Al-Qur’ᾱn. Pribadi Rasul itu adalah 

interpretasi Al-Qur’ᾱn secara real/nyata. Bukan hanya caranya dalam 

beribadah, tetapi juga cara bagaimana menjalani kehidupannya sehari-hari. 

Keteladanan yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. kepada seluruh 

umatnya di manapun mereka berada, akan tetap terjaga selama langit dan 

bumi masih lestari. Karena kepribadian Rasulullah SAW. bukan hanya 

merupakan teladan untuk satu zaman, satu generasi, satu bangsa atau satu 

golongan tertentu. Keteladanan yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. 

adalah keteladanan yang inklusif atau universal, yaitu untuk seluruh 

generasi.
79

 Allah SWT berfirman: 

َر َوذََكَر اَّللهَ  َْ َكاَن َلُكْم ِفِّ َرُسْولِّ اَّللهِّ أُْسَو َۙن َحَسَنةن ل َِّمْن َكاَن يَ ْرُجوا اَّللهَ َواْليَ ْوَم اْْلَخِّ   َكثِّي ْرًاَلَق

 ﴿٢١﴾   

“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.” (QS. Al-

Ahzab [33]: 21)
80
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b. Bantulah anak didik untuk merumuskan misi hidupnya. Nyatakan dan 

tanyakan tentang berbagai tingkat tujuan dari tujuan paling dekat sampai 

tujuan paling jauh, tujuan akhir. Dengan menggunakan teknik what then. 

Misi yang utama untuk anak tentulah menjadi anak yang saleh, saleh dalam 

arti sesungguhnya. Menurut Dr. M Quraish Shihab sebagaimana dikutip 

oleh Imas, bahwa yang dimaksud saleh adalah menjadi manusia yang 

sesuai dengan tujuan penciptaannya yaitu untuk mengabdikan diri, 

menghambakan diri kepada Sang Khaliq Allah swt.
81

 

c. Ajaklah anak didik untuk membaca kitab suci bersama-sama dan jelaskan 

maknanya serta coba aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap 

agama pasti mempunyai kitab suci. Al-Qur’ᾱn adalah kitab suci umat 

Islam. Dengan membaca dan mempelajari ayat-ayat Al-Qur’ᾱn secara 

terus-menerus ini tidak saja dapat menembus dinding kognisi semata, akan 

tetapi juga dapat menembus dinding intelektual dan hati.  

d. Cobalah untuk menceritakan kisah luar biasa dari tokoh-tokoh spiritual. 

Karena dari mulai anak-anak dan bahkan orang dewasa sangat terpengaruh 

dengan cerita. Dengan cara ini, metode cerita sangatlah penting dalam 

menumbuhkan dan menanamkan rasa keagamaan kepada anak 

e. Ikut sertakan anak dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Kegiatan 

keagamaan adalah cara untuk tune in dengan Sang Maha Kuasa, Sumber 

dari Segala Kekuatan. Walaupun hanya kegiatan-kegiatan keagamaan tetapi 

juga harus diberikan pemahaman dan pemaknaan dari kegiatan tersebut, 

supaya anak tidak merasa hanya sebatas kebiasaan saja.
82

 Menurut Zakiah 

Darajat pada umumnya agama seseorang ditentukan oleh pendidikan, 

pengalaman dan latihan–latihan yang ditempuhnya di masa kecilnya dulu. 

Seseorang yang pada waktu kecilnya tidak pernah mendapatkan pendidikan 

mengenai agama, maka pada masa dewasanya nanti ia akan merasakan 

pentingnya agama dalam hidupnya.
83

 

f. Bacakan puisi-puisi, atau lagu-lagu yang spiritual dan inspirasional.  
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g. Bawalah anak untuk menikmati keindahan alam. Menyediakan waktu 

khusus bersama anak untuk memperkenalkan kebesaran Tuhan dan 

menikmati bukti keindahan ciptaan Tuhan  

h. Bawalah anak ke tempat-tempat orang yang kekurangan atau menderita. Ini 

merupakan salah satu cara untuk mengajarkan kepada anak untuk 

bersyukur atas karunia dan kesempurnaan yang telah mereka dapatkan.  

i. Ikutkan dan sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan ini 

akan mengasah rasa kasih sayang dan tanggung jawabnya, juga 

mengajarkan anak bersyukur dan menumbuhkan rasa semangat 

kebersamaan dengan nilai-nilai sosial, melatih anak untuk terbiasa berbagi 

dengan sesama, peduli terhadap orang lain dan lingkungannya. Biasanya 

anak akan mengalami perubahan sikap menjadi penuh kasih, penyayang, 

dan penuh tanggung jawab.
84

 

Dalam spiritual materi pertama yang harus menjadi dasar utama adalah 

ketauhidan. Pemahaman ketauhidan yang diajarkan kepada anak merupakan 

pembentukan mental agar mencapai kematangan secara spiritual. Setelah 

menanamkan aqidah tauhid secara terus menerus, maka akan mendorong untuk 

pembiasaan ritual ibadah yang diwajibkan kepada manusia yang sudah tertera dalam 

Al-Qur’ᾱn dan sunnah. Pendidikan dan bimbingan yang diberikan kepada anak 

ketika mereka masih kecil akan memiliki pengaruh yang kuat di dalam jiwa mereka, 

karena periode kanak-kanak memang merupakan periode persiapan dan pengarahan. 

Untuk mengembangkan fitrah seorang anak hendaknya pelajaran pertama yang harus 

diberikan kepada anak adalah ketauhidan, sebab sejatinya seorang anak dilahirkan 

dalam keadaan fitrah tauhid. Dengan pendidikan ketauhidan maka anak akan mampu 

mengembangkan potensi fitrahnya, sehingga menjadi pondasi dalam pemanfaatan 

kecerdasan spiritual. 

Adapun menurut Suharsono, ada dua langkah yang dilakukan dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual, yaitu:  

a. Memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Dapat diartikan bahwa ibadah 

sunnah adalah pendakian transendental karena meskipun kecerdasan 
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spiritual itu merupakan aktualisasi dari fitrah, namun disisi lain juga harus 

melakuakan “pendakian” yang bersifat transendental. 

b. Tazkiyatun nafs (penyucian diri), agar cahaya suci dapat menembus dan 

menggerakkan kecerdasan yang sudah ada, karena jika dianalogikan 

meskipun kita memiliki kecerdasan yang memadai, tetapi dengan adanya 

awan hitam yang menutupinya membuat kita tidak terkena terpaan 

cahaya. Awan  hitam disini dapat berbentuk kepentingan pribadi, 

egoisme, kata dusta, plin-plan atau tidak konsisten.
85

 

Langkah-langkah yang telah disebutkan diatas agar dapat terealisaikan dan 

menghasilakan hasil yang bagus sebaiknya dijadikan langkah rutinitas, sehingga bisa 

menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan memainkan peranan penting dalam kehidupan 

manusia karena sejatinya pembiasaan berintikan pengalaman yang dibiasakan adalah 

sesuatu yang diamalkan. Inti dari pembiasaan adalah pengulangan. Karena dalam 

pembinaan sikap, tingkah laku dan akhlak metode pembiasaan cukup efektif 

dilakukan. 

Demikianlah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menanamkan, 

menumbuhkan, dan meningkatkan kecerdasan spiritual anak. Langkah-langkah 

tersebut juga bukan berarti membatasi pengembangan dan peningkatan kecerdasan 

spiritual dengan langkah lain. Karena setiap kegiatan dapat menjadi media sebagai 

langkah pengembangan dan peningkatan kecerdasan spiritual bergantung bagaimana 

memaknai kegiatan tersebut. Hanya saja bagian dari kecenderungan yang dapat 

menstimulus jiwa spiritual anak dari langkah yang dilakukan itu berbeda-beda. Oleh 

karena itu dibutuhkan ketelitian pendidik dalam memberikan dan mengarahkan 

kegiatan sehingga dapat mengintegrasikan nilai spiritual dan menjadi cara untuk 

meningkatkan kecerdasan spiritual. 

5. Manfaat Kecerdasan Spiritual 

Beberapa manfaat yang didapatkan dengan menerapkan kecerdasan spiritual, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Kecerdasan spiritual mengambil arah vertikal, bagaimana kecerdasan spiritual 

bisa mendidik hati kita untuk menjalin hubungan atas kehadirat Tuhan. 

Dengan berzikir atau berdoa menjadikan hati manusia lebih tenang.  
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b. Kecerdasan spiritual mengambil arah horizontal, dimana kecerdasan spiritual 

dapat mendidik hati kita di dalam budi pekerti yang baik. Di tengah arus 

kemerosotan akhlak manusia akhir-akhir ini, seperti sikap menyimpang dan 

maraknya kekerasan secara kolektif, kecerdasan spiritual tidak saja efektif 

untuk mengobati perilaku manusia yang menyimpang tersebut, tetapi juga 

menjadi petunjuk (guidance) manusia dalam menjalani hidup yang baik dan 

berakhlak mulia.
86

 

c. Kecerdasan spiritual memungkinkan manusia menjadi lebih kreatif dan 

imajinatif, memberi kita kepekaan dalam pikiran perasaan dan tindakan, 

kemampuan mengamati dan membedakan, kemampuan menyeesuaikan diri 

dengan aturan yang kaku dikombinasikan dengan pemahaman dan cinta. 

d. Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yang baik akan memiliki 

hubungan yang kuat dengan Allah, sehingga berpengaruh juga kepada 

kecerdasan dia dalam berinteraksi dengan orang lain, karena dibantu oleh 

Allah yaitu hati manusia dijadikan cenderung kepada-Nya. 

e. Kecerdasan spiritual merupakan tumpuan yang dibutuhkan untuk 

memfungsikan IQ dan EQ secara efisien dan kecerdasan spiritual ini adalah 

kecerdasan manusia yang paling tinggi. 

f. Kecerdasan spiritual membimbing manusia untuk mencapai kebahagiaan 

hidup sejati dan membimbing manusia untuk mendapatkan kedamaian. 

g. Menggunakan kecerdasan spiritual dalam pengambilan keputusan cenderung 

akan melahirkan keputusan yang terbaik, Karena orang yang memiliki 

pemahaman kecerdasan spiritual (SQ) yang tinggi dapat mengandalkan jiwa 

sepenuhnya didasarkan pada makna yang didapat sehingga akan tumbuh 

ketenangan hati. Saat hati sudah tenang EQ akan memberikan tanda untuk 

mengurangi kerja saraf simpatis menjadi parasimpatis. Jika seseorang sudah 

lebih tenang dan aliran darahnya sudah normal atau sudah teratur, maka 

seseorang dapat berpikir secara optimal dengan kepalaa dingin sehingga IQ 

akan lebih tepat dalam mengambil keputusan.
87

 

h.  Pedoman pada saat berada dalam masalah yang paling menantang.  
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i. M Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Dia Ada di Mana-mana 

mengatakan bahwa kecerdasan spiritual melahirkan iman yang kokoh dan 

rasa kepekaan yang mendalam.
88

 

Dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan Islam kecerdasan spiritual 

mempunyai peranan yang sangat penting, karena kecerdasan spiritual dapat 

membantu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan ranah-

ranahnya dimana ruhani/spiritual yang cerdas bisa memberikan akses yang signifikan 

dalam mendukung dan mengembangkan aspek/ranah utama pendidikan yaitu 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Misalnya pada ranah kognisi, kecerdasan spiritual 

berperan untuk kemampuan hafalan dan kemampuan dalam memecahkan masalah. 

Pada ranah afektif, kecerdasan spiritual dapat dijadikan pedoman dalam membentuk 

sikap dan keputusan. Dan yang terakhir dalam ranah psikomotorik, kecerdasan 

spiritual berperan dalam kemampuan bekerja keras dengan merancang suatu alat atau 

membuat karya-karya hebat dengan membuat keterampilan-keterampilan yang dapat 

berguna khususnya bagi diri sendiri dan masyarakat pada umumnya.
89

 

Sementara itu, manfaat utama dari kecerdasan spiritual adalah untuk dapat 

memahami dan menyadarkan bahwa setiap saat, detik dan desah nafas selalu 

diperhatikan Allah dan tidak pernah lepas dari pengawasan Allah. Dan dari sinilah 

muncul fenomena ihsan, yaitu ketika manusia melakukan sesuatu mereka selalu 

merasa dilihat Allah SWT. Ketika seseorang merasa dilihat Allah SWT. dia akan 

merasa kecil sehingga kekuatan emosi dan intelektualnya akan saling mengisi 

kemudian diwujudkan dengan perbuatan yang positif.
90

 

Dari beberapa manfaat penerapan kecerdasan spiritual di atas dapat 

disimpulkan bahwa manfaat kecerdasan spiritual bagi kehidupan manusia, termasuk 

peserta didik yaitu membantu menyelesaikan persoalan-persoalan hidup yang rumit 

dengan mengambil keputusan yang cendrung melahirkan keputusan terbaik. Karena 

kecerdasan spiritual memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia, maka kecerdasan spiritual dapat digunakan peserta didik sebagai bekal 

untuk menghadapi kehidupan modern yang rawan akan bahaya-bahaya dan krisis 
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spiritual. Dengan demikian mereka dapat meraih kebahagiaan dan kesuksesan yang 

hakiki. Selain itu manfaat yang terpenting adalah kecerdasan spiritual  dapat 

membantu otak dan hati manusia dalam membangun karakter dan kepribadian 

tangguh berdasarkan nilai-nilai mulia kemanusiaan. Pada akhirnya, akan tercapai 

kemajuan dan keberhasilan melalui sumber daya manusia berkualitas yang tidak 

hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga diimbangi dengan kecerdasan emosi-

spiritual yang tinggi pula. Selanjutnya kecerdasan spiritual yang tinggi mampu 

membuat manusia memiliki hubungan yang kuat dengan Allah sehingga akan 

berdampak kepada kepandaiannya dalam berinteraksi dengan manusia karena 

dibantu oleh Allah SWT. yaitu hati manusia dijadikan cendrung kepada-Nya.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(field research), dengan pendekatan penelitian kuantitatif deskriftif. Penelitian kuantitatif 

sendiri merupakan pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat 

diklasifikasikan, konkrit, teramati dan terukur, hubungan vaiabelnya berisat sebab akibat 

di mana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik.
1
 

Kuantitatif deskriptif adalah penelitian yang hanya dimaksudkan untuk mendeskripsikan 

suatu variabel berdasarkan ukuran-ukuran kuantitatif.
2
 

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner/angket sebagai 

instrumen untuk mengetahui pengaruh pembiasaan nilai-nilai agama Islam dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual siswa kelas VIII MTs Turus Pandeglang. Objek yang 

akan diteliti adalah pembiasaan nilai-nilai agama Islam dan kecerdasan spiritual. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di sekolah Madrasah Tsanawiyah Turus Pandeglang 

yang beralamat di Jl. Raya Rangkasbitung Kp. Kabayan Kec. Pandeglang Kab. 

Pandeglang Prov. Banten. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 27 

mei sampai dengan 28 Juni 2022. 

Tabel 3.1 

Jadwal Kegiatan Penelitian 

Kegiatan Waktu 

Survei awal lokasi penelitian 28 Mei 2022 

Pengamatan dan pengenalan lingkungan 

sekolah 

29 - 17 Juni 2022 

Wawancara dengan Waka Kesiswaan 15 Juni 2022 

Wawancara dengan Kaur Tata Usaha 17 Juni 2022 

Memberikan angket 17 Juni 2022 
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Akhir kegiatan penelitian 
28 Juni 2022 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala hal yang menjadi objek pengamatan penelitian, yaitu 

segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti bertujuan untuk diteliti sehingga mendapat 

informasi mengenai objek tersebut kemudian dibuatlah sebuah kesimpulannya.
3
 Secara 

teoritis variabel menurut Hatch dan Farhady dalam (Sugiyono, 2018)  dapat didefinisikan 

sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan 

yang lain atau satu objek dengan objek lainnya.
4
 Sedangkan menurut Sugiyono variabel 

adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
5
 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian 

adalah faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa, kejadian atau gejala yang akan 

diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan variabel yang dilibatkan ada dua jenis 

variabel, yaitu variabel X (Independent Variabel/Variabel Bebas) dan variabel Y 

(Dependent Variabel/Variabel Terikat). Yang menjadi variabel X adalah pembiasaan 

nilai-nilai agama Islam dan yang menjadi varibel Y adalah kecerdasan spiritual siswa 

kelas VIII MTs Turus Pandeglang. 

D. Sumber Data 

Sumber data adalah dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dapat berupa 

orang (person), tempat (place) dan simbol (paper).
6
 Adapun yang menjadi sumber data 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung dari sumber pertama.
7
 Dalam penelitian ini, data primer diperoleh oleh 

peneliti dari hasil data tentang pembiasaan nilai-nilai agama Islam dan kecerdasan 
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spiritual pada siswa kelas VIII MTs Turus Pandeglang diambil dengan instrumen 

kuesioner/angket. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpukan oleh peneliti melalui 

media perantara atau secara tidak langsung,
8
 yaitu berupa jurnal, buku, arsip serta 

skripsi dan tesis yang berkaitan dengan pembiasaan nilai-nilai agama Islam dan 

kecerdasan spiritual. 

E. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah sekelompok orang, benda atau hal yang menjadi sumber 

pengambilan sampel. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek 

atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.
9
 Yang dimaksud dengan 

populasi di sini ialah tidak hanya terpaku pada makhluk hidup, akan tetapi juga semua 

objek penelitian yang dapat diteliti. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada 

objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang 

dimiliki oleh subjek atau objek itu. 

Dalam penelitian ini, populasi yang diambil penulis adalah siswa kelas VIII 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Turus Pandeglang tahun ajaran 2021/2022 yang 

berjumlah 171 siswa. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian dari dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut 

prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Dengan kata lain, sampel 

adalah himpunan bagian dari populasi. Jika populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari seluruh yang ada di populasi, hal seperti ini dikarenakan 

adanya keterbatasan dana atau biaya, tenaga dan waktu, maka oleh sebab itu peneliti 

dapat memakai sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang diambil dari 

populasi tersebut harus betul-betul representatif (mewakili).
10
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Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

simple random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.
11

  Dalam 

pengambilan sampel peniliti berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yang 

menyatakan apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya apabila jumlah subjeknya 

lebih dari 100 maka dapat diambil 10 - 15% atau 20 - 25% atau lebih.
12

 Maka peneliti 

mengambil 25% dari jumlah populasi untuk dijadikan sampel, yaitu 42 siswa. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:  

1. Observasi 

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dalam penelitian. Secara 

definisi dapat dijelaskan bahwa observasi atau pengamatan adalah serangkaian 

kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat, memperhatikan 

secara cermat dan teliti dari sebuah fenomena yang dapat dijadikan data untuk 

memberikan suatu penjelasan terhadap fenomena yang akan diteliti.
13

 Menurut 

sugiyono observasi adalah teknik pengamatan terhadap suatu benda, kondisi, situasi, 

proses dan prilaku. Observasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pengambilan 

data dengan cara mengamati langsung objek penelitian yang ada di lapangan.
14

 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi ke lokasi penelitian yaitu di 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Turus Pandeglang untuk mengetahui secara langsung 

keadaan sekolah, aktifitas program pembiasaan nilai-nilai agama yang diterapkan dan 

kecerdasan spiritual siswa kelas VIII MTs Turus. Hal ini dapat berguna untuk peneliti 

sebagai acuan dasar penelitian yang akan diteliti. 

2. Angket atau Kuesioner 

Angket adalah suatu cara pengumpulan data atau penelitian mengenai suatu 

masalah yang umumnya banyak menyangkut kepentingan umum (orang banyak). 

Angket ini dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan  

tertulis kepada responden untuk dijawabnya
15

. Kuesioner atau angket ini merupakan 
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teknik pengumpulan data yang efisien apabila peneliti secara pasti mengetahui 

variabel yang akan diukur dan mengetahui apa yang bisa diharapkan dari responden. 

Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan apabila jumlah responden cukup besar dan 

tersebar di wilayah yang luas.  

Kuesioner atau angket dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau 

terbuka, dapat  diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos 

dan internet.
16

 Sehubungan dengan itu, angket juga bisa disebut sebagai interview 

tertulis. Metode ini digunakan dengan cara membuat daftar pertanyaan atau 

pernyataan yang diberikan kepada responden disertai dengan alternatif jawaban.
17

  

Metode ini digunakan untuk memperoleh data pengaruh pembiasaan nilai-nilai 

agama Islam dan kecerdasan spiritual siswa kelas VIII MTs Turus Pandeglang. 

Adapun angket yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup. 

Angket dalam penelitian ini terdiri dari pertanyaan atau pernyataan yang bersifat 

positif dan negatif. 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Angket Nilai-Nilai Agama Islam dan Kecerdasan Spiritual 

Variabel Nilai-Nilai Indikator Pernyataan 

Positif Negatif 

 

 

Pembiasaan 

Nilai-Nilai 

Agama 

Islam (X) 

Nilai aqidah 

(keimanan) 

- Mengimani Allah SWT.  

1 

 

- 

 

 

Nilai ibadah 

- Membiasakan shalat 

berjamaah dan tepat waktu 

- Menta’ati semua peraturan 

yang ada di sekolah 

2, 4, 6, 

7, 8, 9, 

12, 13, 

14, 15, 

16, 17 

 

 

3, 5 

Nilai akhlak - Membiasakan bersikap 

sopan santun  

10  11 

 

 

 

 

 

 

 

Kecerdasan 

Spiritual 

(Y) 

Merasakan 

kehadiran Allah 

SWT. 

- Selalu merasakan 

kehadiran Allah SWT.  

 

18 

 

- 

 

Memiliki visi 

- Memiliki visi atau 

pandangan hidup yang 

jelas 

23, 24, 

25, 26, 

29, 30 

 

27 

Berzikir dan 

berdo’a 

- Selalu mengingat Allah 

dan melibatkan Allah 

dalam segala urusan 

 

19, 20 

 

- 

Memiliki kualitas 

sabar 

- Selalu sabar ketika 

dihadapkan dengan 

 

21 

 

22 
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musibah 

Cendrung kepada 

kebaikan 

- Tolong menolong kepada 

sesama 

33, 34 - 

Berjiwa besar - Memaafkan kesalahan 

orang lain  

31, 32 - 

Memiliki empati - Memahami keadaan orang 

lain 

28 - 

 

3. Wawancara  

Wawancara secara definisi dapat dijelaskan sebagai bentuk komunikasi antara 

dua orang dan melibatkan seseorang sebagai pihak yang ingin diperoleh informasi 

dari seseorang lainnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan tujuan 

tertentu. Wawancara dalam istilah yang lain sering disebut interview. Wawancara 

adalah salah satu teknik pengumpulan data yang biasa dilakukan dalam penelitian 

ilmiah. Prosesnya bisa dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan 

narasumber. Namun bisa juga dilakukan dengan tidak langsung seperti melalui 

telpon, internet atau surat dan bisa juga memperoleh data berupa dokumen-dokumen. 

Dalam memenuhi kebutuhan data, peneliti melakukan wawancara bersama guru 

Waka Kesiswaan, dan guru Kaur Tata Usaha MTs Turus Pandeglang. 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Pedoman Wawancara 

No Informan Indikator 

1 Waka Kesiswaan Pembiasaan nilai-nilai agama Islam di 

MTs Turus Pandeglang 

2 Kaur Tata Usaha Profil sekolah 

 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

mengumpulkan  dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun 

elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan 

fokus masalah.
18

 Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk 

mendapatkan informasi tentang sejarah sekolah, profil sekolah, jumlah guru di 

sekolah, serta struktur organisasi sekolah. 
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G. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses dalam menemukan dan mengatur secara 

sistematis data yang telah diperoleh, lalu mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun data ke dalam pola memilih data yang 

digunakan dalam menentukan kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti 

maupun orang lain. Penganalisisan data akan memproses data yang diperoleh dengan 

menggabungkan variabel-variabel dalam penelitian dan menyederhanakan data tersebut 

agar mengarah kepada pemahaman struktural yang lebih dimengerti oleh semua pihak.
19

 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk menganalisa data dalam 

penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Tahap pengolahan data 

a. Editing 

Yang dimaksud dengan editing dalam analisa data adalah kegiatan 

memeriksa kelengkapan dan kejelasan pengisian instrumen pengumpulan 

data, seperti daftar pertanyaan yang telah dikembalikan oleh responden.
20

 

Tujuan editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang 

ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah terselesaikan sampai sejauh 

mungkin.
21

 

b. Coding 

Setelah tahap pemeriksaan data (editing) selesai dikerjakan dan 

jawaban responden dalam kuesioner dipandang cukup memadai, maka 

langkah berikutnya adalah pembuatan kode (coding). Coding dilakukan 

sebagai usaha untuk mrnyederhanakan data, yaitu dengan memberikan 

simbol berupa angka pada tiap-tiap jawaban responden, atau suatu cara 

mengklasifikasi jawaban responden atas suatu pertanyaan menurut 

macamnya dengan menandai masing-masing jawaban dengan kode 

tertentu.
22
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c. Scoring  

Yaitu merupakan tahap pemberian skor terhadap butir-butir pertanyaan 

dalam angket. Dalam setiap instrumen terdapat 4 butir jawaban dan setiap 

item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat 

negatif dengan skor sebagai berikut. 

d. Tabulating  

Tahap tabulating adalah tahap data yang telah diberi kode tertentu tadi 

disusun dan dikumpulkan menjadi satu sesuai dengan jenisnya, kemudian 

disajikan dalam bentuk tabel.
23

 

Tabel 3.4 

Kriteria Skor Pernyataan yang Bersifat Positif 

POSITIF (+) SKOR 

Selalu  4 

Sering  3 

Jarang 2 

Tidak Pernah 1 

 

Tabel 3.5 

Kriteria Skor Pernyataan yang Bersifat Negatif 

NEGATIF (-) SKOR 

Selalu 1 

Sering 2 

Jarang 3 

Tidak Pernah 4 

 

Langkah selanjutnya nilai hasil penskoran dari data tersebut di olah 

dengan langkah sebagai berikut: 
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1) Menghitung Mean (rata-rata hitung) dari variabel X, dengan 

menggunakan rumus: 

�̅� = 
∑ 𝑋

𝑁
 

Keterangan: 

�̅�  = rata-rata hitung variabel X 

Σx = jumlah seluruh variabel X 

N = number of cases 

2) Menghitung Mean (rata-rata hitung) dari variable Y, dengan 

menggunakan rumus: 

�̅� = 
∑ 𝑌

𝑁
 

Keterangan: 

�̅�  = rata-rata hitung variabel Y 

Σy = jumlah seluruh variabel Y 

N = number of cases 

3) Menghitung Standar Deviasi variabel X, dengan menggunakan rumus: 

𝑆𝐷𝑥 = √
𝑛.𝛴𝑥²−(𝛴𝑥)²

𝑛 (𝑛−1)
 

Keterangan:  

𝑆𝐷𝑥  = standar deviasi dari variabel X 

Σx²  = jumlah skor variabel X setelah dikuadratkan 

N  = number of cases 

4) Menghitung Standar Deviasi variabel Y 

𝑆𝐷𝑦 = √
𝑛.𝛴𝑦²−(𝛴𝑦)²

𝑛 (𝑛−1)
 

Keterangan: 

𝑆𝐷𝑦  = standar deviasi dari variabel Y 

Σy² = jumlah skor variabel Y setelah dikuadratkan 

N = number of cases 

5) Menentukan skala variabel dengan 3 kategori data (tinggi, sedang, 

rendah) 

a) Tinggi  = > Mean + 1SD 

b) Sedang = Mean – 1SD s/d Mean + 1SD 

c) Rendah  = < Mean – 1SD 
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e. Uji Validitas 

Validitas adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur sasaran 

ukurannya. Dalam mengukur validitas perhatian ditujukan pada isi dan 

kegunaan instrumen. Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur sah atau 

tidaknya suatu kuesioner. Pada dasarnya, uji validitas mengukur sah atau 

tidaknya setiap pertanyaan/pernyataan yang digunakan dalam penelitian.
24

  

f. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang 

mempunyai asal kata rely yang artinya percaya dan reliable yang artinya 

dapat dipercaya. Dengan demikian reliabilitas dapat diartikan sebagai 

kepercayaan. Keterpercayaan hubungan dengan ketepatan dan 

konsistensi.
25

 Uji reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan alat pengukuran variabel. Suatu kuesioner 

dapat dikatakan reliabel atau dapat dipercaya jika jawaban responden 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil. Semakin tinggi 

reliabilitas suatu alat pengukur, semakin stabil juga alat pengukur 

tersebut.
26

 

Untuk mengetahui reliabilitas angket/kuesioner mengenai pembiasaan 

nilai-nilai agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan spritual siswa, uji 

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Alfha Cronbanch, 

dengan kriteria uji jika Alpha Cronbach > 0,6 maka instrumen tersebut 

reliabilitas. Adapun rumusnya adalah: 

𝑟11 =  (
𝑘

𝑘−1
) . (1 −  

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 )  

Keterangan: 

r11  = reliabilitas instrumen 

k  = banyak butir pertanyaan 

∑ Si
2  = jumlah varian butir 

St
2  = varian total 

2. Tahap Pengujian Analisis Data 

a. Uji Asumsi Regresi 
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1) Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan 

analisis data, artinya sebelum melakukan analisis data yang 

sesungguhnya, data penelitian tersebut harus diuji kenormalitasan 

distribusinya. Karena data yang baik adalah data yang normal dalam 

pendistribusiannya. 

Adapun dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas yang 

didasarkan pada uji statistik non parametrik dengan uji normalitas 

Kolmogrov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan dalam uji 

normalitas yakni, jika nilai signifikansi yang diperoleh > 0,05 maka 

data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi 

yang diperoleh < 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal.
27

 

2) Uji Linearitas 

Uji linearitas adalah suatu uji yang diperlukan untuk mengetahui 

bentuk hubungan yang terjadi diantara variabel bebas dan variabel 

terikat yang sedang diteliti, apakah persamaan yang terbentuk adalah 

linier atau tidak. Uji ini untuk melihat apakah ada hubungan yang linear 

yang signifikan dari dua variabel yang diteliti.
28

 

Kriteria pengujian dapat dikatakan linier jika nilai signifikansi 

(linearity) < 0,05. Sebaliknya jika nilai signifikansi (linearity) > 0,05 

maka variabel bebas terhadap variabel terikat tidak linier.
29

 

b. Analisis Korelasi Product Moment 

Product Moment Correlation atau lengkapnya Product of the 

Moment Correlation adalah salah satu teknik untuk mencari korelasi antar 

dua variabel yaitu varabel X (independent) dan variabel Y (dependent). 

Teknik korelasi ini dikembangkan oleh Karl Pearson, yang karenanya 

sering dikenal dengan istilah teknik Korelasi Pearson.  

 

𝑟𝑥𝑦 = 
𝑁 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋) (∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2]
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Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N = jumlah sampel 

X = nilai variabel X (Pembiasaan nilai-nilai agama Islam) 

Y = nilai variabel Y (kecerdasan spiritual siswa) 

∑ 𝑋  = jumlah keseluruhan nilai variabel X 

∑ 𝑌  = jumlah keseluruhan nilai variabel Y 

∑ 𝑋 𝑌 = jumlah hasil perkalian masing-masing nilai variabel X dan Y 

Dalam memberikan interpretasi secara sederhana terhadap angka 

indeks korelasi “r” Product Moment, pada umumnya digunakan 

pedoman sebagai berikut: 

 

Tabel 3.6 

Interpretasi “r” Product Moment (𝐫𝐱𝐲) 

Besarnya “r” Product 

Moment (𝑟𝑥𝑦) 

Interpretasi 

 

0,00 – 0,20 

Antara variabel X dan Y memang terdapat 

korelasi, akan tetapi korelasi tersebut 

sangat rendah sehingga korelasi itu 

diabaikan (dianggap tidak ada korelasi) 

0,20 – 0,40 Antara variabel X dan variabel Y terdapat 

korelasi yang rendah 

0,40 – 0,70 Antara variabel X dan variabel Y terdapat 

korelasi yang sedang atau cukup 

0,70 – 0,90 Antara variabel X dan variabel Y terdapat 

korelasi yang kuat atau tinggi 

0,90 – 1,00 Antara variabel X dan variabel Y terdapat 

korelasi yang sangat tinggi
30

 

 

c. Uji Regresi Linear Sederhana 

Untuk mengetahui pengaruh pembiasaan nilai-nilai agama Islam 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa kelas VIII MTs Turus 
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Pandeglang, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model 

analisis regresi linear sederhana. Regresi sederhana adalah analisis 

regresi terkait satu variabel independent yang mempengaruhi satu 

variabel dependent.
31

 Untuk mencari dengan regresi ini menggunakan 

rumus:  

Y = a + bX 

Keterangan: 

Y = variabel terikat 

X = variabel bebas 

a = bilangan konstan 

b = nilai koefisiensi regresi Y pada X 

Nilai a dan nilai b dalam regresi dapat dihitung dengan rumus: 

 

𝑎 =  
(∑ 𝑌𝑖) (∑ 𝑋𝑖

2)− (∑ 𝑋𝑖) (∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖)

𝑛 ∑ 𝑋𝑖
2−(∑ 𝑋𝑖)²

  

𝑏 =  
𝑛 ∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖−(∑ 𝑋𝑖) (∑ 𝑌𝑖)

𝑛 ∑ 𝑋𝑖
2− (𝑋𝑖)²

  

d. Penugujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini uji hipotesis terhadap variabel bebas (X) yaitu 

pembiasaan nilai-nilai agama Islam terhadap variabel terikat (Y) yaitu 

kecerdasan spiritual siswa dilakukan dengan cara membandingkan nilai 

F-hitung dengan nilai F-tabel. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Ha = Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiasaan nilai-nilai 

agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa 

kelas VIII MTs Turus Pandeglang Banten. 

Ho = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiasaan 

nilai-nilai agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual siswa kelas VIII MTs Turus Pandeglang Banten. 

Kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 

1) Apabila nilai F-hitung > nilai F-tabel maka Ho ditolak 
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2) Apabila nilai F-hitung < nilai F-tabel maka Ha diterima
32

  

 

e. Menghitung Koefisien Determinasi (Besarnya Pengaruh) 

Koefisien determinasi (coefficient of determination) 

dilambangkan dengan R² dan umumnya dinyatakan dalam persentase 

(%).
33

 Menurut Singgih Santoso dalam Indah Yuni Astuti menyatakan 

bahwa koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui 

kesesuaian atau ketepatan pengaruh antara variabel X dengan variabel Y 

dalam persamaan suatu regresi.
34

 Sedangkan menurut Sugiyono analisis 

koefisien determinasi adalah untuk mengetahui besarnya persentase 

variabel X terhadap variabel Y yang dinyatakan oleh koefisien 

determinasi (R²). semakin besar koefisien determinasi, maka semakin 

baik pula kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel 

dependen.
35

 

Dengan demikian dapat dipahami, koefisien determinasi adalh 

nilai yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi atau pengaruh 

variabel independen (X) terhadap variansi (naik/turunnya) variabel 

dependen (Y). dengan kata lain, variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel 

X sebesar R²% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain atau disebabkan 

oleh faktor lain.  

Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung koefisien 

determinasi, yaitu sebagai berikut: 

R² = 
(∑ 𝑥𝑦)²

∑ 𝑥² ∑ 𝑦²
 

Kemudian hasil R² x 100% 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat MTs Turus Pandeglang Banten 

Madrasah Tsanawiyah Turus merupakan madrasah yang berada di bawah 

naungan yayasan Pondok Pesantren Turus Pandeglang. Awal berdirinya dan 

perkembangan Madrasah Tsanawiyah ini berkaitan dengan lembaga pondok 

pesantren. Karena seluruh siswa/siswi pendidikan formal wajib menetap dan 

mengikuti pengajian di pondok pesantren, segala peraturan dan ketentuan pondok 

pesantren adalah sebagai landasan program pengajaran bagi setiap pendidikan 

didalamnya.  

Pendidikan formal Madrasah Tsanawiyah Turus mulai dirintis pada tahun 

1962, dengan sistem pengajaran 72% agama dan beberapa kitab pokok ciri khas 

pesantren  disampaikan serta dibakukan dalam kurikulum madrasah. Nama madrasah 

pada saat itu adalah Wustho Al-Falah dalam perkembangannya pada tahun 1968 

sebutan Wustho disesuaikan dengan Madrasah secara umum yaitu Tsanawiyah, maka 

sejak itulah masyhur dengan “Tsanawiyah Al-Falah” kemudian secara formal pada 

tahun 1984 kelembagaan Madrasah Tsanawiyah Al-Falah terdaftar di departemen 

agama dengan nomor: Kd.28.02/PP.00.7/1984 dan mulai beroperasi secara penuh. 

Kemudian atas i’tikad baik Mudir/Pimpinan Umum Pondok pada tahun 1988, 

sebutan Al-Falah adalah sebagai basik dan kebutuhan individual maupun universal 

dalam alat duniawi dan ukhrawi, pada tahun itu pula nama Al-Falah dirubah kembali 

dan diadakan penyesuaian menjadi “Madrasah Tsanawiyah Turus” karena untuk 

kembali mengenang dan mengabdikan nama/tempat pemberian pendiri pondok, awal 

berdirinya tahun 1942 yaitu diberi nama “TURUS” dengan maksud akan terus berdiri 

dan dibina oleh generasi dan penerusnya karena pondok ini milik muslimin-muslimat 

bukan milik perorangan atau suatu golongan, demikian fatwa mudir.  

Selanjutnya, berdasarkan surat departemen agama provinsi Jawa Barat nomor : 

AHU-01717.50.10.2014, tertanggal 22 Mei 2014.  Madrasah Tsanawiyah Turus 

diberikan hak untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta memperoleh 

izin untuk mengikuti ujian negara pada tingkat Madrasah Tsanawiyah Negeri. 

Kemudian dalam perkembangan berikutnya, setelah mengikuti tahap-tahap akreditasi, 
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Madrasah Tsanawiyah Turus mendapat Akreditasi “A”, yang dituangkan dalam surat 

keputusan departemen agama nomor: 971/BAN-SM/SK/2019, tertanggal 05 

November 2019.  

Pergantian nama dari tahun 1988 sampai saat ini yaitu Madrasah Tsanawiyah 

Turus, banyak mengalami perubahan yang sangat signifikan. Ditinjau dari segi 

administratif maupun edukatifnya dengan meningkatkan mutu sekolah, Madrasah 

Tsanawiyah Turus dirasakan mampu bersaing dengan sekolah yang lain di 

sekitarnya.
1
 

2. Identitas MTs Turus Pandeglang 

Nama Sekolah  : MTs Turus 

Kepala Sekolah  : Hj. Tohariyah, S.Pd 

NPSN/NSS   : 69822450/121236010013 

Status Sekolah  : Swasta 

Status Kepemilikan  :Yayasan 

SK Pendirian Sekolah : Kd.28.02/PP.00.7/1984 

SK Izin Oprasional  : 1984/02/06 

Akreditas    : A 

Alamat    : Jl. Raya Rangkasbitung KM. 2,5 PO BOX 02 

Desa/Kelurahan  : Kabayan 

Kecamatan   : Pandeglang 

Kabupaten/Kota  : Kabupaten Pandeglang 

Provinsi   : Banten
2
 

3. Visi Misi dan Tujuan MTs Turus Pandeglang Banten 

a. Visi  

Terwujudnya siswa yang taat beribadah, unggul dalam prestasi, trampil dalam 

berbahasa dan berakhlakul karimah. 

b. Misi 

1) Berperan aktif dalam kegiatan intra dan ekstra 

2) Membiasakan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah 

3) Membudayakan berbahasa dalam kegiatan sehari-hari 

4) Membentuk kepribadian yang luhur 

                                                             
1
. https://turus.org/  (diakses pada tanggal 04 Juni 2022) 

2
. http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/?content=madrasah&action=lbg&nss=121236010013 

(diakses pada tanggal 04 Juni 2022) 

https://turus.org/
http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/?content=madrasah&action=lbg&nss=121236010013
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5) Mewujudkan lingkungan yang asri, indah dan nyaman 

c. Tujuan  

1) Menumbuhkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah 

2) Meningkatkan prestasi belajar siswa baik di bidang agama maupun iptek 

3) Menumbuhkan sikap beretika sopan santun dan beradab 

4) Menumbuhkan kemampuan berkomunikasi dengan berbagai bahasa 

5) Menghasilakan lulusan pendidikan yang memiliki keunggulan di segala 

bidang 

6) Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan memelihara 10 K, 

yaitu 

a) Keimanan 

b) Keamanan 

c) Kebersihan 

d) Ketertiban 

e) Keindahan 

f) Kekeluargaan 

g) Kerindangan 

h) Kesehatan 

i) Keterbukaan 

j) Keteladanan
3
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
. Hasil Observasi pada tanggal 03Juni 2022 
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4. Struktur Sekolah MTs Turus Pandeglang Banten 

Tabel 4.1 

Struktur Organisasi Sekolah 

Madrasah Tsanawiyah Turus Pandeglang
4
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
. Hasil Observasi pada tanggal 03Juni 2022 

KETUA YAYASAN 

KH. TB. Dahlani ‘Idrus, M.SI 

KEPALA SEKOLAH 

Hj. Tohariyah, S.Pd 

KETUA KOMITE 

KH. Hambali 

KAUR TATA USAHA 

M. Sinta Ghozali 

WAKAUR 

KURIKULUM 

Hj. Siti Mariyam, 

S.Pd 

WAKAUR 

KESISWAAN 

Ata Sarnata, S.Pd 

WAKAUR 

SAPRAS 

RD. Ainul Yaqin 

WAKAUR 

HUMAS 

Ahmad Saepudin, 

S.Pd 

PEMBINA 

PRAMUKA 

Acep Suherman, 

S.Pd 

PEMBINA OSIS 

Muhammad Sefian 

KEPALA 

PERPUSTAKAAN 

Agus Bustomi, S.Pd 

KEPALA LAB 

KOMPUTER 

Tb. Ahmad Didin 

Sirojuddin, A.Md 

PENANGGUNG JAWAB 

KEBERSIHAN 

Abdul Muhyi Muwahid 

PENANGGUNG JAWAB 

KEAMANAN 

RD. Ainul Yaqin 

WALI KELAS 

SISWA 
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5. Jumlah Guru 

Madrasah Tsanawiyah Turus Pandeglang memiliki 39 guru
5
 

Tabel 4.2 

Jumlah Guru 

No Nama L/P Jabatan 

1. Hj. Tohariyah, S.Pd P Kepala Sekolah 

2. Sumar Nurjaya, S.Pd L Guru PKN 

3. Enon Nuraini, S.Pd P Guru SBK 

4. Mahzumi, A.Ma L Guru BTQ  

5. Jaenudin, M.A L Guru Fiqih 

6. A Saepudin, S.Pd.I L Guru IPS dan PKN 

7. Ahmad Saepudin, S.Pd.I L Wakaur Humas dan Guru SKI 

8. Ii Lilis Suryani, S.Pd P Guru IPA Terpadu 

9. Siti Maryam, S. Pd P Guru IPS Terpadu 

10. Eneng Muflihah, S.Pd P Guru Akidah Akhlak 

11. Afifah P Guru SBK 

12. Rt. Ihah Solihah, S.Pd.I P Guru Prakarya 

13. Acep Suherman, S.Pd L Guru Penjaskes 

14. Ata Sarnata, S.Pd L Guru Al-Qur’an Hadits 

15. Tri Suhendro Janah Saputra, S.Pd L Guru Matematika 

16. Opa Musthopa, M.Pd.I L Guru Bahasa Arab 

17. Nurdin, S.Pd L Guru Matematika 

18. Neneng Indriyani, S.Pd P Guru Al-Qur’an Hadits 

19. Lia Yulianti, S.Pd P Guru Bahasa Inggris 

20. Dede Nurjannah, S.Pd P Guru Bahasa Inggris 

21. Rt. Siti Nafisatuddurriyyah P Guru Bahasa Arab 

22. Hj. Rt. Siti Fathiyyatul Himmah P Guru Bahasa Arab 

23. Dede Jaelani L Guru Khot Imla 

24. Eli Sri Masitoh,S.Pd.I P Guru Fiqih 

25. Muhammad Haetami L Guru Khot Imla 

26. Agus Bustomi, S.Pd L Guru SBK 

27. Niswatul Muzayyanah, S.Pd P Guru BTQ 

                                                             
5
. Hasil Wawancara dengan Kaur Tata Usaha MTs Turus Pandeglang pada tanggal 17 Juni 2022  
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28. Rt. Siti Lailatul Farihah, S.Ag P Guru Bahasa Arab 

29. Nurhayati, S.Pd P Guru Bahasa Indonesia 

30. Tb. Ade Abul Hasan, S.Pd.I L Guru BTQ 

31. Annisa Mayangsari, S.Pd.Is P Guru Bahasa Indonesia 

32. Eneng Wita Puspita P Guru IPA 

33. Tb. Ahmad Didin Sirojuddin, A.Md  L Guru TIKOM 

34. Muhammad Sinta Ghozali L Guru TIKOM 

35. Rd. Ainul Yaqin L Guru  

36. Unasih, S.Pd P Guru  

37. Sulis Setianingsih, S.Pd P Guru 

38. Muhammad Sefian L Pembina Osis dan Guru Bantu 

39. Abdul Muhyi Muwahid L Penanggung Jawab 

Kebersihan dan Guru Bantu 

 

6.  Jumlah Siswa 

Madrasah Tsanawiyah Turus Pandeglang memiliki 550 siswa dan siswi. 

Diantaranya 305 siswa dan 245 siswi.
6
 

Tabel 4.3 

Jumlah Siswa 

No Kelas L/P Jumlah Total 

1 VII A L 32  

 

 

 

267 

2 VII B P 30 

3 VII C L 35 

4 VII D P 32 

5 VII E L 38 

6 VII F P 32 

7 VII G L 38 

8 VII H P 30 

9 VIII A L 27  

 

 

10 VIII B P 32 

11 VIII C L 24 

                                                             
6
. Wawancara dengan Kaur Tata Usaha MTs Turus Pandeglang, Muhammad Shinta Ghozali, pada 

tanggal 17 Juni 2022 
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12 VIII D P 34 171 

13 VIII E L 20 

14 VIII F P 34 

15 IX A L 28  

112 16 IX B P 30 

17 IX C L 25 

18 IX D P 29 

 

7. Ekstrakulikuler 

Kegiatan ekstrakulikuler yang ada di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Turus 

Pandeglang Banten yaitu: 

a. Pramuka 

b. Paskibra 

c. Kaligrafi 

d. Marawis 

e. Hadrah 

f. Qasidah Rebana 

g. Pidato 3 Bahasa 

h. Olahraga  

8. Sarana Pendukung 

Sarana dan prasarana sebagai salah satu penunjang proses pembelajaran yang 

dimiliki MTs Turus Pandeglang: 

a. Ruang Kepala Sekolah  : 1 Ruang 

b. Ruang Guru   : 2 Ruang 

c. Ruang TU (Tata Usaha)  : 1 Ruang 

d. Ruang Kelas   : 14 Ruang Kelas 

e. Ruang Perpustakaan  : 1 Ruang 

f. Ruang Lab Komputer  : 1 Ruang 

g. Ruang Osis   : 1 Ruang 

h.  Gudang    : 1 Ruang 

i. Kamar Mandi   : 1 Ruang 
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j. Lapangan Upacara dan Olahraga : 1 Unit
7
  

B. Analisis Data 

1. Pengujian Instrumen 

a. Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang digunakan dalam 

mengukur apa yang diukur. Adapun caranya adalah dengan mengkorelasikan 

antara skor yang diperoleh pada masing-masing item dengan skor total individu. 

Pengujian validitas dalam penelitian ini, dilakukan menggunakan cara Corrected 

Item – Total Correlation dengan bantuan program software IBM SPSS V 25 for 

windows.  

Dasar pengambilan keputusan validitas setiap item pertanyaan adalah apabila 

koefisiensi korelasi r-hitung lebih besar dari r-tabel (r-hitung > r-tabel) maka item 

tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya, apabila koefisiensi korelasi r-hitung lebih 

kecil dari r-tabel (r-hitung < r-tabel)  maka item tersebut dinyatakan tidak valid. Karena 

jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 42 maka nilai r-tabel  dengan taraf 

signifikansi 5% diperoleh r-tabel = 0,304. 

Adapun hasil dari pengujian validitas masing-masing variabel adalah sebagai 

berikut: 

1) Validitas variabel pembiasaan nilai-nilai agama Islam 

Tabel 4.4 

Hasil Perhitungan Uji Validitas Variabel X 

No. Item 

Instrumen 

r-hitung r-tabel Keterangan 

1 0,658 0,304 Valid 

2 0,427 0,304 Valid 

3 0,207 0,304 Tidak Valid 

4 0,632 0,304 Valid 

5 0,423 0,304 Valid 

6 0,632 0,304 Valid 

7 0,096 0,304 Tidak Valid 

8 0,585 0,304 Valid 

                                                             
7
. Wawancara dengan Kaur Tata Usaha MTs Turus Pandeglang, Muhammad Shinta Ghozali, pada 

tanggal 17 Juni 2022 
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9 0,605 0,304 Valid 

10 0,315 0,304 Valid 

11 0,343 0,304 Valid 

12 0,283 0,304 Tidak Valid 

13 0,658 0,304 Valid 

14 0,228 0,304 Tidak Valid 

15 0,482 0,304 Valid 

16 0,414 0,304 Valid 

17 0,427 0,304 Valid 

18 0,585 0,304 Valid 

19 0,632 0,304 Valid 

20 0,334 0,304 Valid 

21 0,707 0,304 Valid 

 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas instrumen mengenai pembiasaan 

nilai-nilai agama Islam di atas, dapat terlihat bahwa dari 21 item instrumen 

yang telah disebarkan kepada responden, terdapat 4 item instrumen yang tidak 

valid yaitu pada nomor 3, 7, 12 dan 14 karena r-hitung yang dihasilkan lebih 

kecil dari r-tabel. Untuk butir pernyataan yang tidak valid tidak peneliti gunakan 

pada analisis selanjutnya. Sehingga nomor item yang valid dan digunakan 

untuk penelitian sesungguhnya adalah 17 item saja yaitu item nomor 1, 2, 4, 5, 

6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21. 

2) Validitas variabel kecerdasan spiritual 

Tabel 4.5 

Hasil Perhitungan Uji Validitas Variabel Y 

No. Item 

Instrumen 

r-hitung r-tabel Keterangan 

1 0,506 0,304 Valid 

2 0,536 0,304 Valid 

3 0,333 0,304 Valid 

4 0,368 0,304 Valid 

5 0,584 0,304 Valid 

6 0,409 0,304 Valid 
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7 0,383 0,304 Valid 

8 0,342 0,304 Valid 

9 0,324 0,304 Valid 

10 0,358 0,304 Valid 

11 0,420 0,304 Valid 

12 0,407 0,304 Valid 

13 0,250 0,304 Tidak Valid 

14 0,505 0,304 Valid 

15 0,478 0,304 Valid 

16 0,211 0,304 Tidak Valid 

17 0,402 0,304 Valid 

18 0,045 0,304 Tidak Valid 

19 0,389 0,304 Valid 

20 0,581 0,304 Valid 

 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas instrumen mengenai kecerdasan 

spiritual siswa di atas, dapat terlihat bahwa dari 20 item instrumen yang telah 

disebarkan kepada responden, terdapat 3 item instrumen yang tidak valid yaitu 

pada nomor 13, 16 dan 18 karena r-hitung yang dihasilkan lebih kecil dari r-tabel. 

Untuk butir pernyataan yang tidak valid tidak peneliti gunakan pada analisis 

selanjutnya. Sehingga nomor item yang valid dan digunakan untuk penelitian 

sesungguhnya adalah 17 item saja yaitu item nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8, 9, 10, 11, 

12, 14, 15, 17, 19, dan 20. 

b. Uji Reliabilitas 

Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini, menggunakan koefisien 

reliabilitas Alpha Cronbach dengan bantuan software IBM SPSS V 25 for 

windows. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabiltas ini adalah 

jika nilai Cronbach Alpha > 0,60 maka variabel tersebut dinyatakan reliabel. 

sebaliknya jika nilai Cronbach Alpha < 0,60 maka variabel tersebut dinyatakan 

tidak reliabel. 

Hasil perhitungan uji reliabilitas pada masing-masing variabel dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini:  
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Tabel 4.6 

Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel 

Jumlah 

Item 

Instrumen 

 

Nilai Cronbach 

Alpha 

 

Keterangan 

Pembiasaan Nilai-Nilai 

Agama Islam 

17 Item 0,805 Reliabel 

Kecerdasan Spiritual  17 Item 0,712 Reliabel  

 

Dari tabel di atas diketahui nilai Cronbach Alpha pembiasaan nilai-nilai agama 

Islam sebesar 0,784 dan nilai Cronbach Alpha kecerdasan spiritual siswa sebesar 

0,746, jadi hasil perhitungan uji reliabilitas dari kedua variabel tersebut lebih 

besar dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang 

digunakan untuk mengukur variabel pembiasaan nilai-nilai agama Islam dan 

kecerdasan spiritual siswa dapat dinyatakann reliabel. 

c. Deskripsi Data 

1) Data tentang pembiasaan nilai-nilai agama Islam 

Data penelitian tentang pembiasaan nilali-nilai agama Islam diperoleh 

melalui pengisian angket yang telah diberikan kepada siswa kelas VIII MTs 

Turus Pandeglang sebanyak 42 siswa. 

Tabel 4.7 

Data Hasil Angket Variabel X (Pembiasaan Nilai-Nilai Agama Islam) 

38 48 50 51 53 54 55 

55 55 56 56 57 57 58 

58 58 59 59 59 59 60 

60 60 61 61 61 61 61 

61 62 62 63 63 64 64 

64 65 65 65 65 68 68 

 

Data di atas merupakan hasil jawaban kuesioner/angket terhadap 42 

siswa kelas VIII MTs Turus sebagai responden, dapat diketahui nilai tertinggi 

dari hasil pembiasaan nilai-nilai agama Islam adalah 68 dan nilai terendahnya 
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adalah 38. Untuk menganalisis data variabel X peneliti menempuh langkah-

langkah sebagai berikut: 

a) Menghitung mean (rata-rata) menggunakan bantuan software IBM SPSS V 

25 for windows. 

Tabel 4.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai mean (rata-rata) di atas, dapat 

diketahui mean pada variabel X (pembiasaan nilai-nilai agama Islam) 

sebesar 59,02 dibulatkan menjadi 59 dan standar deviasi pada variabel X 

(pembiasaan nilai-nilai agama Islam) sebesar 5,637 dibulatkan menjadi 6.  

Selanjutnya membuat kategori data (Tinggi, Sedang, Rendah) dengan 

cara: 

Tinggi = > Mean + 1SD 

Sedang = Mean – 1SD s/d Mean + 1SD  

Rendah = < Mean – 1SD 

Tabel 4. 9  

Kategori Data Variabel X 

Range Nilai Frekuensi Kategori 

> 65 6 Tinggi 

53 – 64 32 Sedang 

< 52 4 Rendah 

 

Berdasarkan tabel kategori di atas, pembiasaan nilai-nilai agama Islam 

siswa kelas VIII MTs Turus Pandeglang dengan mean (rata-rata) 59 dapat 

Statistics 

 X 

 N Valid 42 

Missing 0 

Mean 59.02 

Std. Error of Mean .870 

Median 60.00 

Std. Deviation 5.637 

Range 30 

Minimum 38 

Maximum 68 
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diketahui berada di range nilai 53-64 yang berarti bahwa dalam kategori 

Sedang. 

Jika distribusi frekuensi diubah ke dalam bentuk persen dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

Pertama, mencari rentang atau jangkauan (R), dengan rumus: 

R = H – L 

Keterangan: 

R : Range 

H : Nilai tertinggi 

L : Nilai terendah 

R = 68 – 38 = 30 

Kedua, menghitung banyaknya kelas (K), dengan rumus: 

K = 1 + 3,3 log N 

    = 1 + 3,3 log 42 

    = 1 + 3,3 (1,62) 

    = 1 + 5,34 

    = 6,34 dibulatkan menjadi 6 

Ketiga, menentukan interval kelas (P), dengan rumus: 

P = 
𝑅

𝐾
  

   = 
30

6
  = 5 

Keempat, membuat tabel distribusi frekuensi 

Tabel 4.10 

Distribusi Frekuensi Variabel X  

Interval Kelas Frekuensi Persentase 

38 – 42 1 2% 

43 – 47 0 0% 

48 – 52 3 7% 

53 – 57 9 21% 

58 – 62 18 43% 

63 – 68 11 26% 

Jumlah  42 100% 

 

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa pembiasaan 

nilai-nilai agama Islam siswa kelas VIII MTs Turus frekuensi terbanyak 
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yaitu pada skor 58-62 sebanyak 18 responden dengan presentase 43% 

dan frekuensi terkecil yaitu pada skor 38-42 yang hanya 1 responden 

dengan presentase 2%. 

2) Data tentang kecerdasan spiritual siswa kelas VIII MTs Turus 

Data penelitian tentang kecerdasan spiritual diperoleh melalui 

pengisian angket yang telah diberikan kepada siswa kelas VIII MTs Turus 

Pandeglang sebanyak 42 siswa. 

Tabel 4.11 

Data Hasil Angket Variabel Y (Kecerdasan Spiritual Siswa)  

46 49 50 51 51 53 53 

53 55 56 57 57 57 57 

59 59 59 59 60 60 60 

60 61 61 61 61 61 62 

62 62 62 62 63 64 64 

64 66 66 67 67 68 72 

 

Data di atas merupakan hasil jawaban kuesioner/angket terhadap 42 

siswa kelas VIII MTs Turus sebagai responden, dapat diketahui nilai tertinggi 

dari hasil kecerdasan spiritual adalah 72 dan nilai terendahnya adalah 46. 

Untuk menganalisis data variabel Y peneliti menempuh langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a) Mencari mean (rata-rata) menggunakan bantuan software IBM SPSS V 25 

for windows.  

Tabel.4.12 

 

Statistics 

 Y 

 N Valid 42 

Missing 0 

Mean 59.45 

Std. Error of 

Mean 

.853 

Median 60.00 

Std. Deviation 5.531 
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Berdasarkan hasil perhitungan nilai mean (rata-rata) di atas, dapat 

diketahui mean pada variabel Y (kecerdasan spiritual) sebesar 59,45 

dibulatkan menjadi 59 dan standar deviasi pada variabel Y (Kecerdasan 

Spiritual) sebesar 5,531 dibulatkan menjadi 6.  

Selanjutnya membuat kategori data (Tinggi, Sedang, Rendah) dengan 

cara: 

 

Tinggi = > Mean + 1SD 

Sedang = Mean – 1SD s/d Mean + 1SD  

Rendah = < Mean – 1SD 

Tabel 4.13 

Kategori Data Variabel Y 

Range Nilai Frekuensi Kategori 

> 65 6 Tinggi 

53 – 64 31 Sedang 

< 52 5 Rendah 

 

Berdasarkan tabel kategori di atas, kecerdasan spiritual siswa kelas VIII 

MTs Turus Pandeglang dengan mean (rata-rata) 59 dapat diketahui berada 

di range nilai 53-64 yang berarti bahwa dalam kategori Sedang. 

Jika distribusi frekuensi diubah ke dalam bentuk persen dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

Pertama, mencari rentang atau jangkauan (R), dengan rumus: 

R = H – L 

Keterangan: 

R : Range 

H : Nilai tertinggi 

L : Nilai terendah 

R = 72 – 46 = 26 

Kedua, menghitung banyaknya kelas (K), dengan rumus: 

Range 26 

Minimum 46 

Maximum 72 
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K = 1 + 3,3 log N 

    = 1 + 3,3 log 42 

    = 1 + 3,3 (1,62) 

    = 1 + 5,34 

    = 6,34 dibulatkan menjadi 6 

Ketiga, menentukan interval kelas (P), dengan rumus: 

P = 
𝑅

𝐾
  

   = 
26

6
  = 4,3 dibulatkan menjadi 4 

Keempat, membuat tabel distribusi frekuensi 

 

Tabel 4.14 

Distribusi Frekuensi Variabel Y 

Interval Frekuensi Persentase 

46 – 49 2 5% 

50 – 53 6 14% 

54 – 57 6 14% 

58 – 62 18 43% 

63 – 67 8 19% 

68 – 72 2 5% 

Jumlah 42 100% 

 

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa kecerdasan 

spiritual siswa kelas VIII MTs Turus frekuensi terbanyak yaitu pada 

skor 58-62 sebanyak 18 responden dengan presentase 43% dan 

frekuensi terkecil yaitu pada skor 46-49 yang hanya 2 responden 

dengan presentase 5%. 

2. Pengujian Analisis Data 

a. Uji Asumsi Regresi 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh pembiasaan nilai-nilai agama Islam dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual berdistribusi normal. Maka dilakukan uji normalitas, 
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karena penggunaan teknik analisa korelasi yang akan dipergunakan 

mensyaratkan dipenuhinyan ketentuan data dari variabel yang diteliti 

berdistribusi normal atau mendekati normal.  

Pengujian normalitas dalam penelitian ini, menggunakan teknik 

Kolmogorov Smirnov dengan bantuan program software IBM SPSS V 25 for 

windows. Dengan pengambilan keputusan jika nilai signifikansi (Asymp. Sig. 

(2 tailed)) yang diperoleh > 0,05 maka dapat dikatakan berdistribusi normal. 

Sebaliknya, jika nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2 tailed)) yang diperoleh < 

0,05 maka dappat dikatakan berdistribusi tidak normal. Untuk hasil 

perhitungan uji normalitas data dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil Perhitungan Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 42 

Normal 

Parametersa,b 

Mean .0000000 

Std. Deviation 3.89147547 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .108 

Positive .068 

Negative -.108 

Test Statistic .108 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov diperoleh 

nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2 tailed)) sebesar 0,200. Nilai signifikansi 

yang diperoleh dari pengujian tersebut lebih besar dari 0,05 (0,200 > 0,05) 

maka dapat disimpulkan bahwa data/nilai residual berdistribusi normal. 

2) Uji Linearitas 

Uji linearitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui 

status linier atau tidaknya suatu data penelitian. Uji linearitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak 

secara signifikan. Uji linearitas yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan bantuan program software IBM SPSS V 25 for windows.  
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Kriteria pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data 

dinyatakan linier apabila taraf signifikansi dari linearity kurang dari 0,05. 

Sebaliknya, data dinyatakan tidak linier apabila taraf signifikansi dari 

linearity lebih dari 0,05. Untuk hasil perhitungan uji linearitas dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.16 

Hasil Perhitungan Linearity 

          ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Kecerdas

an 

Spiritual * 

Pembiasa

an Nilai-

Nilai 

Agama 

Islam 

Between 

Groups 

(Combined) 819.905 17 48.230 2.664 .014 

Linearity 633.518 1 633.518 34.993 .000 

Deviation 

from 

Linearity 

186.387 16 11.649 .643 .818 

Within Groups 434.500 24 18.104   

Total 1254.40

5 

41 
   

 

Berdasarkan hasil uji linearitas di atas, diperoleh nilai linearity sebesar 0,00. 

hasil yang diperoleh dari pengujian tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,00 < 0,05) 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara pembiasaan 

nilai-nilai agama Islam (X) terhadap kecerdasan spiritual (Y) siswa kelas VIII di 

MTs Turus Pandeglang. 

b. Analisis korelasi product moment, dengan rumus : 

𝑟𝑥𝑦 = 
𝑁 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋) (∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2]
 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N  = jumlah sampel 

X  = nilai variabel X (Pembiasaan nilai-nilai agama Islam) 

Y  = nilai variabel Y (kecerdasan spiritual siswa) 

∑ 𝑋  = jumlah keseluruhan nilai variabel X 

∑ 𝑌  = jumlah keseluruhan nilai variabel Y 
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∑ 𝑋 𝑌  = jumlah hasil perkalian masing-masing nilai variabel X dan Y 

 

Rxy = 
42(148291)−(2479)(2497)

√[42(147623)−(2479)2][42(149707)−(2497)²
 

= 
6228222−6190063

√(6200166−6145441)(6287694−6235009)
 

= 
38159

53695
 

= 0,711 

1) Interpretasi data hasil korelasi product moment 

Untuk menginterprestasikan nilai koefisien tersebut, maka penulis 

menggunakan interprestasi “r” Product Moment sebagai berikut: 

 

Tabel 4.17 

Interpretasi “r” Product Moment 

Besarnya “r” Product 

Moment (𝑟𝑥𝑦) 

Interpretasi 

 

0,00 – 0,20 

Anatara variabel X dan Y memang terdapat 

korelasi, akan tetapi korelasi tersebut sangat 

rendah sehingga korelasi itu diabaikan 

(dianggap tidak ada korelasi) 

0,20 – 0,40 Anatara variabel X dan variabel Y terdapat 

korelasi yang rendah 

0,40 – 0,70 Anatara variabel X dan variabel Y terdapat 

korelasi yang sedang atau cukup 

0,70 – 0,90 Anatara variabel X dan variabel Y terdapat 

korelasi yang kuat atau tinggi 

0,90 – 1,00 Anatara variabel X dan variabel Y terdapat 

korelasi yang sangat tinggi 

 

Dari perhitungan di atas, diketahui bahwa indeks koefisien korelasi 

sebesar 0,71 dan setelah dikontruksikan dengan tabel interprrestasi angka “r” 

(0,71) berada di antara (0,70 – 0,90) yang interprestasinya adalah antara 

variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang kuat atau tinggi. 



88 
 

 
 

c. Uji Regresi Linear Sederhana 

1) Analisis Persamaan Regresi Sederhana 

Uji persamaan regresi sederhana yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan bantuan program software IBM SPSS V 25 for windows. Untuk 

hasil perhitungan uji persamaan regresi sederhana dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Persamaan Regresi Sederhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 18.296 6.471  2.827 .007 

X .697 .109 .711 6.389 .000 

a. Dependent Variable: Y 

 

Berdasarkan output tersebut diketahui bahwa hasil perhitungan persamaan 

regresi sederhana diperoleh persamaan regresi: 

Y = ɑ + ƅX  

    = 18,296 + 0,697X 

Persamaan tersebut dapat diinerpretasikan sebagai berikut: 

a) Konstanta (ɑ) sebesar 18,296 mengandung arti bahwa nilai koefisien 

variabel pembiasaan nilai-nilai agama Islam adalah 18,296. 

b) Koefisien regresi X (ƅX) sebesar 0,697 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1% nilai pembiasaan nilai-nilai agama Islam, maka nilai 

kecerdasan spiritual bertambah sebesar 0,697. Koefisien tersebut 

bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh 

variabel X terhadap Y adalah positif. 

2) Uji Hipotesis 

Mencari nilai Fhitung menggunakan bantuan software IBM SPSS V 25 for 

windows. 
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Tabel 4.19 

Nilai Fhitung 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 633.518 1 633.518 40.814 .000b 

Residual 620.887 40 15.522   

Total 1254.405 41    

a. Dependent Variable: Kecerdasan Spiritual 

b. Predictors: (Constant), Pembiasaan Nilai-Nilai Agama Islam 

 

Dari output tersebut diketahui bahwa nilai Fhitung  sebesar 40,814. 

Kemudian Fhitung  dibandingkan dengan Ftabel untuk taraf signifikan 5% dengan 

df (1:40). Sehingga diketahui Ftabel = 4,08.  Karena nilai Fhitung  > Ftabel yaitu 

40,814 > 4,08. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara variabel (X) terhadap variabel (Y).  

3) Analisis Koefisien Determinasi  

Selanjutnya untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh pembiasaan 

nilai-nilai agama Islam dalam meningkatkat kecerdasan spiritual siswa dapat 

ditentukan melalui koefisien determinasi dengan bantuan program software 

IBM SPSS V 25 for windows.  

 

Tabel 4.20 

Nilai Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 .711a .505 .493 3.940 

 

Dari output tersebut diketahui bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 

0,711. Kemudian dilakukan proses perhitungan sebagai berikut: 

KD = r² x 100% 

 = 0,711² x 100% 
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 = 0,505 x 100%  = 50,5% 

Dari hasil perhitungan KD di atas, diketahui pengaruh pembiasaan 

nilai-nilai agama Islam (variabel X) dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

(variabel Y) adalah sebesar 50,5%. Ini artinya pengaruh antara pembiasaan 

nilai-nilai agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa kelas 

VIII MTs Turus Pandeglang sebesar 50,5%. Selebihnya kecerdasan spiritual 

siswa dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.   

C. Hasil Temuan 

Pendidikan merupakan wadah untuk mengembangkan semua potensi, pendidikan juga 

dipercaya mampu memberikan kecerdasan, keterampilan bagi peserta didik dan mampu 

membentuk kepribadian peserta didik menjadi lebih baik. Lembaga sekolah mempunyai 

peran penting dalam pembentukan akhlak yang baik dalam diri peserta didik. Sekolah 

dalam mengembangkan proses belajar tidak hanya memperhatikan pengetahuan kognitif 

dan psikomotor saja, namun juga harus mengembangkan sikap mental/kepribadian yang 

baik atau berakhlak mulia.
8
 Sebab saat ini membentuk akhlak merupakan hal yang sangat 

urgent atau penting di era modern yang terus maju dan berkembang ini.  

Adanya modernisasi dan globalisasi ibarat memiliki dua mata pisau karena memiliki 

dampak positif sekaligus dampak negatif terhadap berbagai bidang kehidupan termasuk 

bagi pendidikan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang hidup di era ini harus bijak 

dalam menyikapinya supaya tidak terlena ke dalam arus globalisasi dan terkena dampak 

negatifnya. Dampak negatif dari arus globalisasi mengakibatkan krisis spiritual dan 

merosotnya moral bangsa. Hal ini terlihat jelas dalam realita sosial dimana setiap hari 

dapat disaksikan baik melalui media cetak maupun elektronik dimana kenakalan-

kenakalan remaja seperti gemar menyontek, kebiasaan bullying di sekolah, tawuran dan 

lain sebagainya.
9
 

Agar peserta didik terhindar dari dampak buruk arus globalisasi diperlukan adanya 

proses pengenalan dan penanaman nilai-nilai agama Islam. Hal ini dipandang perlu 

karena sebagai salah satu cara untuk menjaga diri dari hal-hal negatif di era modern ini. 

Nabi Muhammad SAW. adalah sosok nabi dengan akhlak mulia, agung dan memberikan 

teladan yang sangat baik bagi umatnya, dalam Islam diajarkan bentuk akhlak mulia yang 

diawali dengan proses pendidikan nilai-nilai yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur’ᾱn. 

                                                             
8
. Nella Agustin dkk, Peranan Guru dalam Membentuk Karakter Siswa (Antalogi Esai Mahasiswa 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar), (Yogyakarta: UAD Press, 2021), h. 610 
9
. Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan, 

(Jakarta: Kencana, 2015), h. 1-2 
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sehingga sesuatu yang dikaitkan dengan pendidikan agama Islam haruslah menjadi 

teladan yang baik sehingga dapat dicontoh oleh manusia lainnya dan dapat membentuk 

pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Penerapan akhlak mulia dapat dilakukan dengan 

mengenalkan peserta didik terkait nilai-nilai keislaman agar membentuk penerus bangsa 

yang mampu membawa perubahan dengan pembiasaan-pembiasaan keislaman.
10

 

Madrasah Tsanawiyah Turus Pandeglang merupakan salah satu lembaga pendidikan 

yang dalam kehidupan sehari-hari mengedepankan nilai-nilai islami kepada siswa-

siswinya. Berdasarkan observasi dan wawancara, terdapat beberapa pembiasaan nilai-

nilai agama Islam di MTs Turus Pandeglang melalui berbagai kegiatan yaitu sebagai 

berikut: 

a. Membaca doa bersama 

Sebelum masuk ke dalam kelas masing-masing untuk mengikuti proses 

pembelajaran, siswa dan siswi MTs Turus melakukan pembiasaan rutin setiap 

pagi berkumpul di lapangan untuk melaksanakan doa bersama. Doa yang dibaca 

adalah doa kalᾱmun qadīmun. Kegiatan doa bersama ini diawasi dan dikontrol 

oleh guru pembina OSIS atau Waka Kesiswaan dan dibantu oleh anggota 

pengurus OSIS. Melalui kegiatan yang dilakukan pihak sekolah ini salah satu 

harapannya adalah dapat membantu meningkatkan kecerdasan spiritual siswa 

yang sudah ada pada dirinya.  

b. Tahlil 

Pembacaan tahlil merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari ahad 

setelah membaca doa bersama di lapangan. Kegiatan ini diatur dan dipimpin oleh 

guru pembina OSIS, Waka Kesiswaan atau kadang oleh anggota pengurus OSIS. 

Kegiatan pembacaan tahlil ini bisa dikatakan bentuk realisasi dari nilai 

aqidah/keimanan. 

c. Kultum 

Kegiatan kultum merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari senin 

setelah membaca doa bersama di lapangan. Untuk penyaji atau pengisi kultum ini 

dilakukan oleh siswa-siswi MTs Turus Pandeglang dengan cara bergilir perkelas, 

contoh kultum minggu pertama diisi oleh perwakilan kelas 7A, minggu kedua 

perwakilan 7B dan seterusnya sampai kelas IX. Adanya pembiasaan kegiatan 

kultum ini diharapkan akan menumbuhkan kepercayaan diri seluruh peserta didik 

                                                             
10

. Nella Agustin dkk, Peranan Guru dalam Membentuk Karakter Siswa (Antalogi Esai Mahasiswa 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar), (Yogyakarta: UAD Press, 2021), h. 610 
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untuk berbicara di depan umum dan melalui kegiatan ini tentunya dapat 

menambah wawasan keilmuan para siswa siswi MTs Turus Pandeglang agar 

menjadi generasi penerus yang beriman, sehat, mandiri, berakhlakul karimah, 

religius, terampil dan berwawasan umum. 

d. Tadarus Al-Qur’ᾱn 

Kegiatan tadarus Al-Qur’ᾱn juga merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap 

hari kamis setelah membaca doa bersama di lapangan. Materi bacaan tadarus 

ditentukan yaitu hanya membaca juz 30 dan surat-surat pilihan diantaranya surah 

Yᾱsīn, surah Ar-Rahmᾱn, surah Al-Wᾱqi’ah dan surah Al-Mulk. Kemudian setiap 

pertemuannya membaca satu halaman.   

e. Shalat Duha 

Kegiatan shalat Duha merupakan kegiatan rutin di lakukan oleh seluruh siswa. 

Pelaksanaan shalat duha dilaksanakan pada jam istirahat dan tempat pelaksanaan 

nya untuk siswa laki-laki melaksanakan shalat duha di masjid sedangkan siswi 

perempuan melaksanakan shalat duha di mushalla asrama. Kegiatan ini dikontrol 

dan diawasi oleh pengurus OSIS.
11

   

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 bentuk 

pembiasaan nilai-nilai agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa 

kelas VIII MTs Turus Pandeglang Banten yaitu, membaca doa bersama, tahlil, kultum, 

tadarus Al-Qur’ᾱn dan shalat duha. 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian yang dilakukan pada siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Turus 

Pandeglang dengan responden 42 siswa adalah untuk mengetahui adanya pengaruh antara 

pembiasaan nilai-nilai agama Islam dan kecerdasan spiritual siswa kelas VIII MTs Turus 

Pandeglang. Berdasakan hasil perhitungan analisis regresi linear sederhana diperoleh 

nilai Fhitung sebesar 40,814 kemudian dibandingkan dengan Ftabel yaitu 4,08. Maka dapat 

diketahui bahwa Fhitung lebih besar dari pada Ftabel yaitu 40,814 > 4,08 sehingga Ho 

ditolak/Ha diterima, yang berarti bahwa signifikansi atau hipotesis yang penulis ajukan 

diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa “Terdapat pengaruh yang signifikan antara 

pembiasaan nilai-nilai agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa kelas 

VIII MTs Turus Pandeglang Banten.” 

                                                             
11

. Hasil Observasi dari tanggal 02-07 Juni dan Wawancara dengan Waka Kesiswaan MTs Turus 

Pandeglang, tanggal 15 Juni 2022 pukul 14.00 WIB 
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Kemudian setelah dilakukan analisis persamaan regresi linier sederhana diperoleh 

hasil nilai konstanta (ɑ) sebesar 18,29 sedangkan koefisiensi regresinya (b) sebesar 0,69. 

Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y= 18,29 + 0,69X.  Persamaan tersebut 

artinya Koefisien regresi variabel X sebesar 0,69 menyatakan bahwa setiap penambahan 

1% nilai pembiasaan nilai-nilai agama Islam, maka nilai kecerdasan spiritual bertambah 

sebesar 0,69. Koefisien tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah 

pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif. 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X yaitu pembiasaan nilai-

nilai agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan spiritual, diperoleh hasil perhitungan 

koefisiens determinasi sebesar 50,5% artinya pembiasaan nilai-nilai agama Islam 

berpengaruh sebesar 50,5% dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa kelas VIII 

MTs Turus Pandeglang Banten dan sisanya 49,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

termasuk dalam penelitian ini. 

Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

mengenai pembiasaan nilai-nilai agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

siswa kelas VIII MTs Turus Pandeglang. Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti 

di lokasi penelitian, adanya pembiasaan nilai-nilai agama Islam yang dilakukan di MTs 

Turus Pandeglang seperti, pembiasaan membaca doa bersama sebelum belajar, mengikuti 

kultum, membaca tahlil, dan tadarus Al-Qur’ᾱn serta shalat dhuha. Melalui kegiatan 

tersebut yang di dalam nya mencakup doa dan pelaksanaan ibadah kepada Allah, maka 

peserta didik akan dibimbing jiwanya menuju pencerahan spiritual.  

Untuk itu guru atau pendidik sangat perlu untuk senantiasa membimbing dan 

mengingatkan peserta didik tentang pentingnya berdoa dan beribadah. Sebab seorang 

anak/peserta didik memiliki potensi kebutuhan dasar spiritual yang harus dipenuhinya, 

yang muaranya akan menumbuhkan kecerdasan spiritual yang tiinggi dan meningkatkan 

pemahaman spiritual seorang anak/peserta didik akan adanya hubungan dirinya dengan 

Tuhan.    

Hal ini sejalan dengan pendapat Akhmad Muhaimin Azzet dalam bukunya 

berjudul Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Bagi Anak tentang beberapa cara yang 

dapat dilakukan untuk melatih/mengembang kecerdasan spiritual. Salah satu caranya 

yaitu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Kecerdasan Spiritual sangat erat 

kaitannya dengan kejiwaan. Dengan kegiatan keagmaan atau ibadah ini penting sekali 

bagi perkembangan jiwa anak/peserta didik. Sebab jika peserta didik sejak kecil sudah 

dibiasakan untuk mengikuri kegiatan keagamaan, maka kecerdasan spiritualnya akan 
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terasah dengan baik. Karena di dalam setiap bentuk ibadah selalu terkait dengan 

keyakinan yang tidak kasat mata yaitu keimanan. Kekuatan dari keimanan inilah yang 

membuat seseorang mempunyai kecerdasan spiritual yang luar biasa
12

  

Berdasarkan pendapat Arief Hidayat Afendi dalam bukunya berjudul Al-Islam 

Studi Al-Qur’ān mengatakan bahwa kecerdasan spiritual dapat ditingkatkan dengan 

meningkatkan kualitas iman yang merupakan sumber ketenangan batin dan keselamatan, 

serta melakukan ibadah yang dapat membersihkan jiwa seseorang.
13

 

Oleh karena itu, hasil penelitian yang menunjukan adanya pengaruh yang 

signifikan mengenai pembiasaan nilai-nilai agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual siswa kelas VIII MTs Turus Pandeglang. Hal ini berarti keberhasilan Kegiatan 

rutin yang dilakukan MTs Turus Pandeglang ini sejalan dengan nilai-nilai agama Islam 

yang diajarkan dan dibiasakan secara terus menerus (continue) itulah yang akan 

menciptakan lingkungan pendidikan yang positif/baik dan kemudian dapat melahirkan 

pribadi-pribadi siswa yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. dan pribadi-pribadi 

siswa yang cerdas secara spiritual. 

Selain melalui pembiasaan nilai-nilai agama Islam, kecerdasan spiritual juga 

dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini dibuktikan berdasarkan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Muhammad Sirojuddin Kiram (2018: 118) dalam Skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Pembiasaan Shalat Tahjud Terhadap Kecerdasan Spiritual Santri Pondok 

Pesantren Manbaul Hikam Putat Tanggulangin Sidoarjo”. Penelitian ini menunjukkan 

adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara pembiasaan shalat tahajud dan 

keceerdasan spiritual dengan hasil yang diperoleh nilai F-hitung > F-tabel yaitu nilai F-hitung 

sebesar 7,596 dan F-tabel sebesar 3,92. Maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kegiatan pembiasaan shalat tahajud dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang ikut 

mempengaruhi kecerdasan spiritual. 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, pengaruh 

pembiasaan nilai-nilai agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa kelas 

VIII MTs Turus Pandeglang adalah sangat  signifikan (sebesar 50,5%). Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai Fhitung > Ftabel yaitu 40,814 > 4,08 sehingga Ho ditolak/Ha diterima. Besar 

koefisiensi determinasi (R²) didapatkan nilai sebesar 50,5% artinya pembiasaan nilai-nilai 

agama Islam berpengaruh sebesar 50,5% dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa 

                                                             
12

. Akhmad Muhaimin Azzet, Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Bagi Anak, (Yogyakarta: 

Katahati, 2010), h. 67-68 
13

. Arief Hidayat Afendi, Al-Islam Studi Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tarbawi), (Yogyakarta: Deepublish 

Publisher, 2016), h. 73  
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tersebut dan sisanya 49,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Skripsi dengan judul “Pengaruh Pembiasaan Nilai-Nilai Agama Islam dalam 

Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Siswa Kelas VIII MTs Turus Pandeglang Banten” 

yang peneliti telah membahasnya dalam pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan 

yaitu: 

Pembiasaan nilai-nilai agama Islam memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa kelas VIII MTs Turus Pandeglang 

Banten. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan uji nilai F diperoleh nilai Fhitung > 

Ftabel yaitu sebesar 40,814 > 4,08 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Besar koefisiensi 

determinasi (R²) didapatkan nilai sebesar 50,5% artinya pembiasaan nilai-nilai agama 

Islam berpengaruh sebesar 50,5% dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa 

tersebut dan sisanya 49,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan, maka penulis mempunyai sedikit saran yang diharapkan 

dapat bermanfaat bagi pihak terkait mengenai Pembiasaan nilai-nilai agama Islam dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual, diantaranya:  

1. Bagi pihak sekolah  MTs Turus Pandeglang Banten  agar  program pembiasaan 

nilai-nilai agama Islam yang ada di dalamnya dapat dipertahankan dan selalu 

ditingkatkan lagi agar tu juan sekolah dapat tercapai secara optimal.  

2. Bagi guru agar  selalu mengawasi dan mengingatkan peserta didik untuk dapat 

melaksanakan kewajiban mereka dengan mengikuti pembiasaan nilai-nilai agama 

Islam yang direalisasikandalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. 

3. Bagi peserta didik diharapkan dapat lebih aktif berpartisipasi dalam mendukung 

semua kegiatan pembiasaan yang dilakukan oleh pihak sekolah tersebut, sehingga 

kegiatan yang sudah berjalan dapat terus mengalami perkembangan serta dapat 

bermanfaat juga bagi peserta didik dalam mengembangkan kecerdasan-kecerdasan 

yang ada. 
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Lampiran 1: Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 2 

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 3: Angket Penelitian Awal 

KUESIONER PENELITIAN PENGARUH PEMBIASAAN NILAI-NILAI AGAMA   

ISLAM DALAM MENINGKATKAN KECERDASAN SPIRITUAL SISWA 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Perkenalkan saya Nisa Fahirotul Ula dari Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta Fakultas 

Tarbiyah, meminta kesediaan Anda untuk mengisi kuesioner ini. Dalam mengisi kuesioner ini 

diharapkan Anda mengisi dengan jujur dan apa adanya. Data kuesioner ini bersifat rahasia 

dan tidak akan di perlihatkan kepada publik. Mohon untuk teliti ketika mengisi kuesioner dan 

tidak ada nomor yang terlewati.  

A. Identitas Diri 

Nama Lengkap : 

Kelas   : 

B. Petunjuk Pengisian 

1. Tulislah terlebih dahulu identitas saudara/i pada tempat yang telah disediakan 

2. Bacalah dengan teliti setiap pernyataan dalam kuesioner ini sebelum anda memilih 

jawaban 

3. Beri tanda (√) dari salah satu jawaban kuesioner di bawah 

4. Jika ada yang tidak anda mengerti, bertanyalah pada peneliti  

5. Keterangan : 

SL = Selalu 

SR = Sering 

JR = Jarang 

TP = Tidak Pernah 

 

Pembiasaan Nilai-Nilai Agama Islam (Variabel X) 

No. PERNYATAAN SL SR JR TP 

1.  Saya percaya setiap perbuatan yang saya lakukan selalu 

diawasi Allah dan dicatat oleh malaikat 

    

2. Saya shalat dzuhur berjama’ah tepat waktu     

3. Sehabis shalat saya membaca wirid dan berdo’a     

4.  Saya melaksanakan shalat dzuhur berjama’ah karena     
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paksaan dari pengurus 

5. Saya mengikuti kegiatan shalat dhuha di sekolah serta  

hafal bacaan & do’a shalat dhuha 

    

6. Saya membuat alasan untuk berbohong agar tidak 

mengikuti kegiatan shalat dhuha  

    

7. Saya melaksanakan shalat dhuha dengan khusyu’     

8. Saya menaati semua peraturan yang telah dibuat oleh 

sekolah 

    

9. Saya mengikuti kegiatan berdo’a bersama di lapangan 

sebelum masuk kelas 

    

10. Setiap hari saya datang terlambat ke sekolah     

11. Saya menahan diri untuk tidak melanggar peraturan 

meskipun saya dapat melakukannya tanpa resiko terkena 

sanksi 

    

12. Ketika bertemu guru baik di sekolah maupun di luar 

lingkungan sekolah, saya  bertegur sapa dan bersalaman 

    

13. Saya bersikap sopan santun terhadap semua orang     

14. Saya mengerjakan tugas dari guru dengan sungguh-

sungguh dan mengumpulkan tugas tepat waktu 

    

15. Ketika guru memberikan tugas, saya lebih memilih 

menyontek kepada teman 

    

16. Saya mengikuti kegiatan upacara setiap hari sabtu tepat 

waktu 

    

17. Setiap hari ahad sebelum masuk kelas saya mengikuti 

kegiatan kultum di lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Setiap hari senin sebelum masuk kelas saya mengikuti 

kegiatan pembacaan tahlil di lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Saya mengikuti kegiatan senam setiap hari selasa     

20. Sebelum masuk kelas saya mengikuti kegiatan 

mufrodat/vocab yang dilaksanakan setiap hari rabu 

    

21. Sebelum masuk kelas saya mengikuti kegiatan tadarus Al-

Qur’an dengan khusyu’ bersama-sama di lapangan yang 

dilaksanakan setiap hari kamis 
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Kecerdasan Spiritual (Variabel Y) 

No. PERNYATAAN SL SR JR TP 

1. Saya merasakan kehadiran Allah SWT di manapun saya 

berada   

    

2. Saya mengingat Allah SWT baik ketika sedih maupun 

senang 

    

3. Saya melibatkan Allah SWT dalam segala urusan, sehingga 

muncul kedamaian dan ketenangan hati 

    

4. Saya bersabar ketika dihadapkan dengan suatu 

masalah/musibah 

    

5. Saya mengeluh ketika Allah SWT memberikan ujian 

kepada saya 

    

6. Saya mempunyai visi dan misi dalam mencapai tujuan 

hidup 

    

7. Saya membuat target untuk dicapainya     

8. Saya berusaha menjadi lebih baik dari hari kemarin     

9. Saya mampu menyelesaikan setiap masalah     

10. Saya lebih suka menghindar dari masalah     

11. Saya dapat memahami tinggi rendahnya suatu 

permasalahan yang saya hadapi 

    

12. Saya senang sekali dengan tantangan     

13. Saya dapat merasakan kesedihan teman saya ketika dia 

terkena musibah 

    

14. Sebelum tidur saya suka merenung untuk intropeksi 

diri/muhasabah 

    

15. Saya memaafkan seseorang yang telah membuat saya 

marah (sakit hati)  

    

16. Saya tetap bersikap baik pada teman yang pernah menyakiti 

hati saya 
    

17. Saya berusaha bersikap jujur setiap melakukan sesuatu 

termasuk jujur dalam berperilaku 
    

18. Saya menepati janji terhadap orang lain     
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19. Setiap kali membantu teman yang sedang kesusahan, hati 

saya merasa senang 

    

20. Saya merasa terbebani ketika teman saya meminta bantuan     
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Lampiran 4: Angket Penelitian 

KUESIONER PENELITIAN PENGARUH PEMBIASAAN NILAI-NILAI AGAMA   

ISLAM DALAM MENINGKATKAN KECERDASAN SPIRITUAL SISWA 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Perkenalkan saya Nisa Fahirotul Ula dari Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta Fakultas 

Tarbiyah, meminta kesediaan Anda untuk mengisi kuesioner ini. Dalam mengisi kuesioner ini 

diharapkan Anda mengisi dengan jujur dan apa adanya. Data kuesioner ini bersifat rahasia 

dan tidak akan di perlihatkan kepada publik. Mohon untuk teliti ketika mengisi kuesioner dan 

tidak ada nomor yang terlewati.  

C. Identitas Diri 

Nama Lengkap : 

Kelas   : 

D. Petunjuk Pengisian 

6. Tulislah terlebih dahulu identitas saudara/i pada tempat yang telah disediakan 

7. Bacalah dengan teliti setiap pernyataan dalam kuesioner ini sebelum anda memilih 

jawaban 

8. Beri tanda (√) dari salah satu jawaban kuesioner di bawah 

9. Jika ada yang tidak anda mengerti, bertanyalah pada peneliti  

10. Keterangan : 

SL = Selalu 

SR = Sering 

JR = Jarang 

TP = Tidak Pernah 

Pembiasaan Nilai-Nilai Agama Islam (Variabel X) 

No. PERNYATAAN SL SR JR TP 

1.  Saya percaya setiap perbuatan yang saya lakukan selalu 

diawasi Allah dan dicatat oleh malaikat 

    

2. Saya shalat dzuhur berjama’ah tepat waktu     

3.  Saya melaksanakan shalat dzuhur berjama’ah karena 

paksaan dari pengurus 

    

4. Saya mengikuti kegiatan shalat dhuha di sekolah serta      



113 
 

 
 

hafal bacaan & do’a shalat dhuha 

5. Saya membuat alasan untuk berbohong agar tidak 

mengikuti kegiatan shalat dhuha  

    

6. Saya menaati semua peraturan yang telah dibuat oleh 

sekolah 

    

7. Saya mengikuti kegiatan berdo’a bersama di lapangan 

sebelum masuk kelas 

    

8. Setiap hari saya datang terlambat ke sekolah     

9. Saya menahan diri untuk tidak melanggar peraturan 

meskipun saya dapat melakukannya tanpa resiko terkena 

sanksi 

    

10. Saya bersikap sopan santun terhadap semua orang     

11. Ketika guru memberikan tugas, saya lebih memilih 

menyontek kepada teman 

    

12. Saya mengikuti kegiatan upacara setiap hari sabtu tepat 

waktu 

    

13. Setiap hari ahad sebelum masuk kelas saya mengikuti 

kegiatan kultum di lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Setiap hari senin sebelum masuk kelas saya mengikuti 

kegiatan pembacaan tahlil di lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Saya mengikuti kegiatan senam setiap hari selasa     

16. Sebelum masuk kelas saya mengikuti kegiatan 

mufrodat/vocab yang dilaksanakan setiap hari rabu 

    

17. Sebelum masuk kelas saya mengikuti kegiatan tadarus Al-

Qur’an dengan khusyu’ bersama-sama di lapangan yang 

dilaksanakan setiap hari kamis 

    

 

Kecerdasan Spiritual (Variabel Y) 

No. PERNYATAAN SL SR JR TP 

1. Saya merasakan kehadiran Allah SWT di manapun saya 

berada   

    

2. Saya mengingat Allah SWT baik ketika sedih maupun     
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senang 

3. Saya melibatkan Allah SWT dalam segala urusan, sehingga 

muncul kedamaian dan ketenangan hati 

    

4. Saya bersabar ketika dihadapkan dengan suatu 

masalah/musibah 

    

5. Saya mengeluh ketika Allah SWT memberikan ujian 

kepada saya 

    

6. Saya mempunyai visi dan misi dalam mencapai tujuan 

hidup 

    

7. Saya membuat target untuk dicapainya     

8. Saya berusaha menjadi lebih baik dari hari kemarin     

9. Saya mampu menyelesaikan setiap masalah     

10. Saya lebih suka menghindar dari masalah     

11. Saya dapat memahami tinggi rendahnya suatu 

permasalahan yang saya hadapi 

    

12. Saya senang sekali dengan tantangan     

13. Sebelum tidur saya suka merenung untuk intropeksi 

diri/muhasabah 

    

14. Saya memaafkan seseorang yang telah membuat saya 

marah (sakit hati)  

    

15. Saya tetap bersikap baik pada teman yang pernah 

menyakiti hati saya 
    

16. Setiap kali membantu teman yang sedang kesusahan, hati 

saya merasa senang 

    

17. Saya merasa terbebani ketika teman saya meminta bantuan     
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Lampiran 5: Hasil Angket 

Hasil Angket Variabel X (Pembiasaan Nilai-Nilai Agama Islam)  

 

  

  

RESPONDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 JMLH

Annisa R 4 3 4 3 2 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 60

Aufwada A 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 58

Aulia A R 4 3 3 2 3 2 4 2 4 4 3 3 2 3 4 4 4 54

Avrillitar 3 4 4 3 2 4 2 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 55

Diyan O 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 63

Fadira A R 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 59

Fatimah J S 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 3 50

Ghefira A 4 4 3 2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 61

Ginauafsi T A 4 4 4 2 3 3 3 1 3 2 1 4 3 4 4 4 4 53

Hanifah A 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 2 2 3 58

Jingga A S 4 4 4 2 3 4 4 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 57

Kayla R Z 4 4 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 62

Keyrania B M 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65

Kirana R C 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 63

Nabila S 4 2 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 59

Nabila S A 4 4 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 61

Naswa A R 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68

Neng Wika A 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 65

Rahma Kamila 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68

Raihana S A 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 64

Rika Ravita. S 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 55

Rismawati 4 4 4 2 4 4 4 2 2 3 3 4 3 4 2 4 4 57

Siti Fatmawati 4 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 56

Siti Hanifah M N 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 65

Siti Hazizah 3 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 61

Siti Khorunnisa 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 64

Siti Raudhatul F 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 65

Siti Rokhowatul A 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 61

Tabita Azizka Y 4 4 4 2 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 56

Aida Sintia Dewi 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 61

Dina Kamilatul A 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 3 3 38

Durrotun Nafisa 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 64

Lulu Farhah K D 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 2 3 4 3 4 4 60

Nabilah 4 4 3 4 4 4 4 3 1 4 4 2 3 4 4 4 4 60

Nadin O G 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 61

Nilam Cahya 4 4 2 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 3 4 4 4 59

Ninis S A 3 4 2 1 3 4 3 4 2 2 4 3 2 3 3 3 4 51

Ratu Indah T 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 2 4 2 4 59

Siti Humairoh M 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 3 62

Siti Naila A 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 3 4 3 4 3 58

Siti Zahratusyifa 3 3 4 2 3 4 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 48

Tasya A 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 55
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Hasil Angket Variabel Y (Kecerdasan Spiritual)  

 

 

 

RESPONDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 JMLH

Annisa R 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 66

Aufwada A 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 62

Aulia A R 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 61

Avrillitar 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 2 57

Diyan O 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 61

Fadira A R 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 2 1 4 2 2 4 3 53

Fatimah J S 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 4 1 4 53

Ghefira A 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 62

Ginauafsi T A 4 1 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 2 3 57

Hanifah A 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 1 2 4 4 53

Jingga A S 4 4 4 4 3 4 4 3 4 1 4 3 2 4 4 2 3 56

Kayla R Z 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 64

Keyrania B M 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 59

Kirana R C 4 4 3 4 3 4 2 3 4 3 2 4 2 4 4 4 3 57

Nabila S 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 60

Nabila S A 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 63

Naswa A R 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 67

Neng Wika A 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 64

Rahma Kamila 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 62

Raihana S A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 67

Rika Ravita. S 4 2 3 3 3 1 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 51

Rismawati 4 4 3 4 3 4 4 3 4 2 2 3 4 4 4 4 3 59

Siti Fatmawati 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 2 4 4 3 4 61

Siti Hanifah M N 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66

Siti Hazizah 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 2 4 4 4 62

Siti Khorunnisa 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 62

Siti Raudhatul F 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68

Siti Rokhowatul A 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 64

Tabita Azizka Y 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 60

Aida Sintia Dewi 4 4 4 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 60

Dina Kamilatul A 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 46

Durrotun Nafisa 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 1 4 59

Lulu Farhah K D 4 4 3 4 1 3 2 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 51

Nabilah 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 3 61

Nadin O G 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 72

Nilam Cahya 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 3 4 2 4 4 4 61

Ninis S A 4 3 4 3 2 4 2 1 3 4 3 2 2 4 3 3 2 49

Ratu Indah T 4 2 3 2 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 57

Siti Humairoh M 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 2 2 3 60

Siti Naila A 3 4 4 4 4 1 4 4 2 3 3 1 4 3 4 3 4 55

Siti Zahratusyifa 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 50

Tasya A 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 3 2 2 4 4 3 59
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Lampiran 6: Hasil Perhitungan Data 

 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 X
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: Y 

b. All requested variables entered. 

 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .711
a
 .505 .493 3.940 

a. Predictors: (Constant), X 

 

Hasil Uji Nilai F 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 633.518 1 633.518 40.814 .000
b
 

Residual 620.887 40 15.522   

Total 1254.405 41    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X 

 

Hasil Uji Persamaan Regresi Sederhana 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 18.296 6.471  2.827 .007 

X .697 .109 .711 6.389 .000 

a. Dependent Variable: Y 
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Lampiran 9 : Hasil Dokumentasi 

Gedung MTs Turus Pandeglang 
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Visi, Misi dan Tujuan MTS Turus Pandeglang 

 

 

Stuktur Organisasi MTs Turus Pandeglang 
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Daftar Nama-Nama Guru MTs Turus Pandeglang 

 

Kegiatan Shalat Duha 
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Doa Sebelum Belajar 

 

 

 

 

Menyebar Angket di Kelas VIII 

 



122 
 

 
 

 

 

Foto Bersama Kepala Sekolah 
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Foto Bersama Kaur Tata Usaha dan Guru Tahfidz 
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