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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Kecerdasan Spiritual

a. Pengertian Kecerdasan Spiritual

Kecerdasan atau intelegence memiliki arti yang sangat luas.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia cerdas diartikan sebagai perihal

cerdas (sebagai kata benda), atau sempurna perkembangan akal

budinya (untuk berpikir, mengerti, dsb).1

Secara konseptual kecerdasan spiritual terdiri dari gabungan

kata kecerdasan dan spiritual. Kecerdasan berasal dari kata cerdas

yaitu sempurna perkembangan akal budi untuk berfikir dan mengerti.2

Sedangkan spiritual berasal dari kata spirit yang berasal dari bahasa

latin yaitu spritus yang berarti nafas. Dalam istilah modern mengacu

pada energi batin yang non jasmani meliputi emosi dan karakter.3

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang dipakai untuk

merengkuh makna, nilai, tujuan terdalam, dan motivasi tertinggi

seseorang. Kecerdasan spiritual adalah cara kita menggunakan makna,

nilai, tujuan, dan motivasi itu dalam proses berpikir kita, dalam

keputusan-keputusan yang kita buat, dan dalam segala sesuatu yang

1Suharso dan Ana Retno Ningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai
Pustaka, 2011), h.208.

2Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi Dan Spiritual
Esq, (Jakarta: Agra, 2010), h.36

3Abd. Wahab Dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Dan Kecerdasan Spiritual,
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 47
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kita perlu patut kita lakukan. Keputusan-keputusan itu mencakup pula

cara kita mengumpulkan dan mangalokasikan kekayaan materil.4

Pengertian kecerdasan spiritual juga dikemukakan oleh

beberapa ahli diantara yaitu :

1) Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa yang dapat membantu

seseorang membangun dirinya secara utuh.5

2) Menurut Danah Zohar Dan Ian Marshall dalam buku Abdul

Wahab, kecerdasan spiritual (SQ) adalah kecerdasan untuk

menghadapi persoalan makna, yaitu kecerdasan untuk

menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks dan makna yang

lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau

jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang

lainnya.6

3) Menurut Khalil Khavari, menyatakan bahwa kecerdasan spiritual

adalah kecekapan dalam dimensi non materi dan jiwa. Kecerdasan

ini pula bisa memberikan kekuatan untuk merasa bahagia dalam

keadaan apapun, dan bukan disebabkan oleh sesuatu.7

4) Menurut Mujib Dan Muzakir Dalam Buku Wahyudi Siswanto

membentuk kecerdasan spiritual anak, menyatakan bahwa:

“kecerdasan lebih merupakan sebuah konsep yang berhubungan

4Bambang Q-Anees Dan Adang Hambali, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran,
(Bandung: Siombisa Rekatama Media, 2009), h.16

5Dwi Sunar P., Edisi Lengkap Tes IQ, EQ,SQ, (Jogjakarta: Flashbooks, 2010), h.249
6,Abd.Wahab Dan Umiarso, Op.Cit, h. 49
7Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),

h. 406
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dengan bagaimana seseorang yang cerdas dalam mengelola dan

mendayagunakan makna-makna, nilai-nilai, dan kualitas-kualitas

kehidupan spiritualnya. Kehidupan spiritual meliputi hasrat untuk

bermakna (the will to meaning) yang memotivasi kehidupan

seseorang untuk senantiasa mencari makna hidup (the meaning to

life) dan mendambakan hidup bermakna (the meaningful life)”.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa

kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang berasal dari dalam

hati serta kemampuan dalam mengatur diri untuk menghadapi dan

memecahkan suatu masalah dan melihat berbagai makna yang

terkandung didalamnya, serta  motivasi dalam proses berpikir kita

dalam pengambilan sebuah keputusan dan segala sesuatu yang patut

dan perlu dilakukan.

Anak yang memiliki kecerdasan spiritual nantinya akan tumbuh

menjadi manusia yang berakhlak mulia, sabar dalam memecahkan

masalah atau persoalan hidup secara baik serta mampu

mengembangkan maknanya secara spiritual. Karena anak yakin bahwa

tuhan selalu bersamanya asalkan ia tetap bertakwa dan bersungguh-

sungguh dalam berdoa.8

8Ibid, h.416
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b. Meningkatkan Kecerdasan Spiritual

Danah Zohar dan Ian Marshall yang dikutip oleh Abdul Wahab

mengemukakan tujuh langkah untuk meningkatkan kecerdasan

spiritual, yakni sebagai berikut:

1) Seseorang harus menyadari dimana dirinya sekarang. Langkah ini

menuntut seseorang menggali kesadaran diri yang pada gilirannya

menuntut menggali kebiasaan merenungkan pengalaman.

2) Merasakan dengan kuat bahwa dia ingin berubah. Setelah renungan

mendorong untuk merasakan bahwa perilaku, hubungan,

kehidupan, atau hasil kerja dapat lebih baik maka harus ingin

berubah.

3) Merenungkan apakah pusatnya sendiri dan apakah memotivasinya

yang paling dalam.

4) Menemukan dan mengatasi rintangan.

5) Menggali banyak kemungkinan untuk melangkah maju. Langkah

ini seseorang harus mencurahkan usaha mental dan spiritual untuk

menggali potensinya, membiarkan bermain dalam imajinasi,

menemukan tuntutan praktis yang dibutuhkan dan memutuskan

kelayakan setiap tuntutan tersebut.

6) Menetapkan hati pada sebuah jalan.

7) Menetapkan hati pada sebuah jalan dipilih sendiri, harus tetap

sadar bahwa masih ada jalan-jalan yang lain. 9

9Abd.Wahab, Op.Cit, h.72-73
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c. Indikator Kecerdasan Spiritual

Adapun indikator orang yang kecerdasan spiritualnya

berkembang dengan baik diantaranya sebagai berikut:

1) Kemampuan bersikap fleksibel

2) Tingkat kesadaran yang dimiliki tinggi

3) Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan

4) Menjadikan hidup bermakna dan memiliki Kualitas hidup yang

diilhami oleh visi dan nilai-nilai

5) Memiliki rasa tanggung jawab dan Keengganan untuk

menyebabkan kerugian yang tidak perlu

6) Berkaitan dengan keimanan

7) Berzikir dan berdoa

8) Memiliki kualitas sabar

9) Memiliki empati yang kuat.10

Selain itu kecerdasan spiritual menurut Toto Tasmara ada 8

(delapan) indikator yaitu :

1) Merasakan kehadiran allah

2) Berzikir dan berdoa

3) Memiliki kualitas sabar

4) Cenderung pada kebaikan

5) Memiliki empati yang kuat

6) Berjiwa besar memiliki visi

10Uhar Suparsaputra, Menjadi Guru Berkarakter, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013).
h.45
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7) Bagaimana melayani.11

Menurut Danah Zohar Indikator dari kecerdasan spiritual yang

telah berkembang dengan baik mencakup :

1) Kemampuan untuk bersikap fleksibel (adaptif spontan dan aktif)

2) Adanya tingkat kesadaran diri yang tinggi

3) Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan

4) Kemampuan untuk menghadapi dan melampaui perasaan sakit

5) Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai

6) Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu

7) Kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal

(berpandangan holistik)

8) Kecenderungan untuk bertanya “mengapa” atau “bagaimana jika”

dan berupaya untuk mencari jawaban-jawaban yang mendasar

9) Memiliki kemudahan untuk bekerja melawan konvensi.12

Menurut Robert A. Emmons, yang dikutip oleh Jalaludin

Rahmat dalam buku Abdul Wahab mengatakan 5 karakteristik orang

cerdas secara spiritual sebagai berikut :

1) Kemampuan untuk mentransendesikan yang fisik dan material.

2) Kemampuan untuk mengalami tingkat kesadaran yang memuncak.

3) Kemampuan untuk mensakralkan pengalaman sehari-hari

11Toto Tasmara, Kecerdasan Ruhaniah (Transcendental Intelligence: Membentuk
Kepribadian Yang Bertanggung Jawab, Professional, Dan Berakhlak), (Jakarta: Gema Insani,
2001), h. 138

12 Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual Dalam
Berpikir Integralistik Dan Holistik Untuk Memaknai Kehidupan. (Bandung : Mizan Media Utama,
2001), h.14
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4) Kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber spiritual untuk

menyelesaikan masalah

5) Kemampuan berbuat baik13

Berdasarkan beberapa pendapat dan uraian diatas dapat

disimpulkan bahwa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur

kecerdasan spiritual adalah (1) Kemampuan bersikap fleksibel, (2)

Tingkat kesadaran yang dimiliki tinggi, (3) Kemampuan untuk

menghadapi dan memanfaatkan penderitaan, (4) Menjadikan hidup

bermakna dan memiliki Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan

nilai-nilai, (5) Memiliki rasa tanggung jawab dan Keengganan untuk

menyebabkan kerugian yang tidak perlu (6) Berkaitan dengan

keimanan (7) Memiliki kualitas sabar (8) Memiliki empati yang kuat

d. Manfaat kecerdasan spiritual

Beberapa manfaat yang didapatkan dengan menerapkan

kecerdasan spiritual sebagai berikut:

1) Kecerdasan spiritual menyalakan manusia menjadi manusia seperti

adanya sekarang dan memberi potensi untuk tumbuh dan berubah,

serta menjalani lebih lanjut evolusi potensi untuk tumbuh dan

berubah, serta menjalani lebih lanjut evolusi potensi manusiawi

2) Untuk menjadi kreatif, luwes, berwawasan luas, atau spontan

secara kreatif

3) Pedoman saat pada masalah yang paling menantang.

13 Abdul Wahab, Op. Cit., h. 223
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4) Seseorang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi mungkin akan

menjalankan agama tertentu, namun tidak secara picik, ekslisif,

fanatik, atau prasangka.

5) Untuk menyatukan hal-hal yang bersifat intrapersonal dan

interpersonal serta menjembatani kesenjangan antara diri sendiri

dan orang lain

6) Untuk mencapai perkembangan yang lebih utuh karena setiap

orang memiliki potensi untuk itu.

7) Untuk berhadapan dengan masalah baik dan jahat, hidup dan mati,

dan asal usul sejati dari penderitaan dan keputusasaan manusia

8) Kecerdasan spiritual melahirkan iman yang kukuh dan rasa

kepekaan yang mendalam.14

e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Kecerdasan

Spiritual Yaitu :

Menurut Syamsu Yusuf ada beberapa faktor yang dapat

mempengaruhi perkembangan spiritual, yaitu:

1) Faktor pembawaan (internal)

sejak lahir setiap manusia sudah dibekali dengan akal dan

kepercayaan terhadap suatu zat yang mempunyai kekuatan untuk

mendatangkan kebaikan atau kemudharatan.

14Abd. Wahab, Op.Cit, h. 58-59
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2) Faktor lingkungan (eksternal)

Disini yang dimaksud menurut Syamsu Yusuf yaitu keluarga, sekolah,

dan masyarakat akan dapat memberikan dampak positif bagi anak,

termasuk dalam pembentukan jiwa keagamaan dalam diri anak.

Adapun penjelasan masing-masing lingkungan adalah sebagai berikut :

a) Lingkungan keluarga

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi

sestiap anak, tentunya dalam hal ini orang tua menjadi orang yang

paling bertanggung jawab dalam menumbuh kembangkan

kecerdasan beragama dan pengalaman agama dalam diri anak-anak

secara nyata dan benar.

b) Lingkungan Masyarakat

Selain faktor keluarga dan sekolah, lingkungan masyarakat yang

juga turut mempengaruhi perkembangan kecerdasan spiritual pada

anak. Lingkungan masyarakat yang dimaksud meliputi lingkungan

rumah sekitar anak tempat bermain, televisi, serta media cetak

seperti buku cerita maupun komik yang paling banyak digemari

oleh anak-anak. Menurut Syamsu Yusuf, lingkungan masyarakat

adalah situasi atau kondisi interaksi sosial dan sosiokultural yang

secara potensial berpengaruh terhadap perkembangan fitrah

beragama atau kesadaran beragama individu.15

15 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja, (Jakarta : Remaja
Rosdakarya, 2012), h. 136
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Menurut Ari Ginanjar Agustian mengatakan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi kecerdasan spiritual adalah inner value

(nilai-nilai spiritual dari dalam, seperti : keterbukaan, tanggung jawab,

kepercayaan, keadilan, dan kepedulian sosial dan drive, yaitu dorongan

dan usaha untuk mencapai kebenaran dan kebahagiaan.16

Menurut Danah Zohar dan Ian Marshall mengungkapkan

beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan spiritual yaitu:

1) Sel Saraf Otak

Otak menjadi jembatan antara kehidupan batin dan lahiriah kit. Ia

mampu menjalankan semua ini karena bersifat kompleks, luwes,

adaptif dan mampu mengorganisasikan diri.

2) Titik Tuhan (God Spot)

Dalam penelitian Rama  Chandra menemukan adanya bagian

dalam otak, yaitu lobustemporal yang meningkat ketika

pengalaman religius atau spiritual berlangsung. Dia menyebutnya

sebagai titik tuhan atau god spot. Titik tuhan memainkan peran

biologis yang menentukan dalam pengalaman spiritual. Namun

demikian, titik tuhan bukan merupakan syarat mutlak dalam

kecerdasan spiritual. Perlu adanya integrasi antara seluruh bagian

otak, seluruh aspek dari dan seluruh segi kehidupan.17

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor

yang mempengaruhi kecerdasan spiritual anak. Dari faktor internal

16 Ary Ginanjar, Op. Cit., h. 78
17 Danah Zohar dan Ian Marshall, Op.Cit., h.83
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pembawaan anak, sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan

keluarga, sekolah, dan masyarakat.

2. Karakter Tanggung Jawab

a. Pengertian Karakter

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, karakter diartikan

sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang

membedakan seseorang dari yang lain, tabiat, watak.18

Dalam bahasa arab karakter diartikan khuluq, sajiyyah, thab’u’

(budi pekerti, tabiat atau watak). Kadang juga diartikan sebagai

syakhsiyyah yang artinya lebih dekat dengan personality. Karakter juga

merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan

kebangsaan, yang terwujud dalam fikiran, sikap, perasaan, perkataan,

dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma,

budaya dan adat istiadat.19

Pendapat lain mengatakan karakter adalah jati diri (daya qalbu)

yang merupakan saripati kualitas batiniah/rohaniyah manusia yang

penampakannya berupa budi pekerti (sikap dan perbuatan lahiriah).

Karakter tidak lahir berdasarkan keturunan atau jadi tiba-tiba, akan

tetapi prosesnya panjang, melalui pendidikan karakter.20

18Retno  Listyarti,Pendidikan Karakter Dalam Metode Aktif, Inovatif, Dan Kreatif
,(Jakarta : Esensi Erlangga Group, 2012), h. 8

19 Agus Zaenal Fitri, Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah,
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 20

20 Fatchul Mu’in. Pendidikan Karakter Konstruksi Teoretik & praktik, (Jogjakarta : Ar-
Ruzz Media, 2013), h.161
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b. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab atau Responsibility, bisa berarti respon to

ability. Dapat dipahami bahwa tanggung jawab sejalan dengan tingkat

kemampuan seseorang dalam sebuah peran tertentu untuk

menunjukkan respon dan kepeduliannya atas apa yang menjadi peran

yang dimainkannya. Tanggung jawab adalah perbuatan yang kita

lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan kewajiban. Tanpa

tanggung jawab, maka kehidupan akan kacau. Contohnya seorang

pelajar yang tidak melakukan tangggungjawabnya untuk belajar

sebagaimana semestinya dilakukan seorang pelajar. Pentingnya

tanggung jawab dalam diri seseorang adalah agar orang tersebut tidak

mengalami kegagalan atau kerugian untuk dirinya maupun orang

lain.21

Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan,

terhadap dirinya maupun orang lain dan lingkungan sekitarnya.22

Mulyasa juga berpendapat bahwa tanggung jawab merupakan

tuntutan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, sehingga seorang

yang bertanggung jawab akan berusaha melaksanakan tugas dan

kewajibannya dengan baik.23 Tanggung jawab sebenarnya merupakan

kesadaran dan kemampuan seseorang untuk berbuat sesuatu yang

21 Muwafik Saleh, Membangun Karakter Dengan Hati Nurani, (Jakarta : Erlangga,
2012), h. 321

22Retno Listyarti, Op.Cit. h. 8
23 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter,( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013),

h.105
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menjadi kewajibannya. Sehingga setiap orang menyadari bahwa

tanggung jawab harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan

sanggup pula menerima segala resiko atas perbuatan, perkataan,

tindakannya.24

Tanggung jawab dianggap sebagai perwujudan kesadaran

seseorang akan kewajiban yang dipikulnya. Tanggung jawab

sebenarnya merupakan kesadaran dan kemampuan seseorang untuk

berbuat sesuatu yang menjadi kewajibannya. Sehingga setiap orang

menyadari bahwa tanggung jawab harus dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya dan sanggup pula menerima segala resiko .

c. Karakter Tanggung Jawab

Karakter tanggung jawab merupakan salah satu karakter yang

dikembangkan dilingkungan sekolah. Mohammad Mustari

mengemukakan karakter tanggung jawab adalah sikap dan perilaku

seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang

seharusnya dilakukan dilakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat,

lingkungan (alam, sosial dan budaya), Negara dan tuhan yang maha

esa.25

Menurut Retno Listyarti karakter tanggung jawab adalah sikap

dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya,

24 Muwafik Saleh, Op.Cit, h.321
25 Mohammad Mostari, Op.Cit, h.19
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yang seharusnya dia lakukan, terhadap dirinya maupun orang lain dan

lingkungan sekitarnya.26

Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa

karakter tanggung jawab perlu dimiliki oleh siswa karena karakter

tanggung jawab menjadikan manusia yang lebih beradap. Karakter

tanggung jawab siswa merupakan tuntutan dalam melaksanakan tugas

dan kewajibannya sebagai seorang siswa, sehingga siswa yang

bertanggung jawab akan berusaha melaksanakan tugas dan kewajiban

dengan baik dalam proses belajar mengajar maupun di lingkungan

sekolah dan siap menerima resiko dan apresiasi dari tugas dan

kewajiban yang dilakukan oleh siswa.

d. Indikator Karakter Tanggung Jawab

Menurut Pupuh Faturrahman dalam bukunya pengembangan

pendidikan karakter, mengemukakan indikator tanggung jawab antara

lain:

1) Menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu

2) Menghindari ingkar janji

3) Mengerjakan tugas sampai selesai

4) Berani menganggung resiko

5) Tidak melemparkan kesalahan kepada orang lain.27

Menurut Mohammad Mostari indikator tanggung jawab yaitu :

1) Memilih jalan lurus

26 Retno Listyari, Op.Cit, 2012 h. 8
27 Pupuh Faturrahman,dkk, Pengembangan Pendidikan Karakter, (Bandung: PT. Refika

Aditama, 2013 ),h.130
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2) Selalu memajukan diri sendiri

3) Menjaga kehormatan diri

4) Selalu waspada

5) Memiliki komitmen pada tugas

6) Melakukan tugas dengan standar yang terbaik

7) Mengakui semua perbuatannya

8) Menepati janji

9) Berani menanggung resiko atas tindakan dan ucapannya.28

Menurut Marzuki dalam bukunya pendidikan karakter islam

mengemukakan indikator dari karakter tanggung jawab, yaitu:

1) Menyelesaikan semua kewajiban

2) Tidak menyalahkan orang lain

3) Tidak lari dari tugas yang harus diselesaikan

4) Berani menanggung resiko.29

Menurut E. Mulyasa dalam bukunya pengembangan dan

implementasi kurikulum 2013, mengemukakan indikator karakter

tanggung jawab, yaitu:

1) Siswa melaksanakan kewajibannya sebagai siswa

2) Siswa melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan yang

dimilikinya

3) Siswa menaati tata tertib sekolah yang telah disepakati

4) Siswa memelihara fasilitas sarana dan prasarana sekolah.30

28 Mohammad Mostari , Loc.Cit
29 Marzuki, Pendidikan Karakter Islam,(Jakarta : Amzah, 2012), h.102
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Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, penelitian ini mendasari

indikator karakter tanggung jawab sebagai berikut:

1) Menyelesaikan semua kewajiban

2) Tidak menyalahkan orang lain

3) Tidak lari dari tugas yang harus diselesaikan

4) Berani menanggung resiko

5) Siswa melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan yang

dimilikinya

6) Siswa menaati tata tertib sekolah yang telah disepakati

7) Siswa memelihara fasilitas sarana dan prasarana sekolah

8) Mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik

9) Bertanggung jawab atas setiap perbuatan

10) Melakukan piket sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

11) Mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama

e. Hubungan Kecerdasan Spiritual Dengan Karakter Tanggung

Jawab

Dari komparasi konsep kecerdasan spiritual menurut Zohar dan

Marshall serta Agustian ada beberapa dimensi orang yang memiliki

kecerdasan spiritual yaitu: 1) Memiliki tingkat kesadaran tinggi dan

istiqomah dalam menjalani hidup yang di ilhami oleh visi dan nilai. 2)

Kecenderungan untuk melihat antara berbagai hal dan mencari

jawaban yang mendasar (kaffah). 3) Ikhlas dan tawakal. 4) Rendah

30 E. Mulyasa, Pengembangan Dan Implementasi Kurikulum 2013, ( Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2013), h. 68
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hati. 5) Kemampuan bersifat fleksibel (tawazun). 6) Memiliki

integritas dan tanggung jawab untuk membawakan visi dan nilai yang

lebih tinggi pada orang lain.31

Karakter dan kecerdasan spiritual jelas mempunyai hubungan.

Jika kecerdasan spiritual seseorang baik, maka karakternya baik pula.

Adapun nilai-nilai karakter antara lain cinta allah dan kebenaran,

tanggungjawab, disiplin dan mandiri, amanah, hormat dan santun,

kasih sayang, peduli dan kerjasama, percara diri dan lain-lain.32

Menurut Tilaar yang dikutip oleh Ridho Nurul Fikri Pendidikan

spiritualitas  yang  dapat  menajamkan  kualitas  kecerdasan  spiritual,

baik  terhadap  guru  maupun  siswa,  adalah  nilai-nilai  spiritualitas

itu  sendiri  yang  di objektifikasi  ke  dalam  pendidikan  kita. Nilai-

nilai  spiritualitas yang  dimaksud  adalah kejujuran,  keadilan,

kebajikan, tanggung jawab,  disiplin,  dan  seterusnya, dimana nilai-

nilai tersebut merupakan bagian dari  pembentukan karakter.  Nilai-

nilai yang baik itulah yang menjadi level tertinggi dari kecerdasan

spiritual. Semakin seseorang itu baik  kecerdasan spiritual  tersebut,

maka kualitas karakternya akan  semakin  baik dan tinggi pula.33

Nilai-nilai spiritual yang paling umum antara lain: kebenaran,

kejujuran, keberanian, kesederhanaan, kasih sayang, kerjasama,

kebebasan, kedamaian, cinta, tanggung jawab, toleransi dan lain-lain.

31 Kasih Haryo Basuki, Pengaruh Kecerdasan Spiritual Dan Motivasi Belajar Terhadap
Prestasi Belajar Matematika, (Jurnal Formatif 5(2) : 120-133, 2015 ISSN: 2088-351X ), h.124

32 Ridho Nurul Fikri, Pengaruh Kecerdasan Spiritual Dengan Pembentukan Karakter Di
Sma Negeri 22 Palembang, (Jurnal Intelektualita, Vol 5, No 1 Juni 2016)h. 113

33Ridho Nurul Fikri, Op.Cit., h. 116
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Nilai-nilai ini bisa digunakan sebagai lentera bagi sikap dan prinsip-

prinsip untuk melandasi moral, etika dan kehidupan spiritual.34

Penulis menyimpulkan bahwa dengan teori diatas telah

menunjukkan adanya hubungan kecerdasan spiritual dengan karakter

tanggung jawab siswa, dimana tanggung jawab siswa dapat tumbuh

dengan satu diantaranya dengan memiliki kecerdasan spiritual yang

bagus, sehingga tanggung jawab siswa dalam hal yang positif

berkembang. Seperti tingginya tingkat kesadaran siswa dalam

melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan tanpa paksaan, dan

selalu mengikuti aktifitas keagamaan yang diadakan disekolah dapat

membuat timbulnya tanggung jawab dalam diri siswa, baik itu

tanggung jawab dalam proses pembelajaran ekonomi berlangsung,

tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru

dan lain sebagainya.

B. Penelitian Yang Relavan

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai

perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap suatu karya ilmiah

dan menguatkan bahwa penelitian yang diteliti adalah belum diteliti oleh

orang lain. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis

lakukan adalah:

34Dwi Sunar P., Op. Cit., h. 266
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1. Peningkatan Karakter Tanggung Jawab Siswa SD Melalui Penilaian

Produk Pada Pembelajaran Mind Mapping oleh Ratri Rahayu tahun

2016.

Rendahnya kesadaran dan tanggung jawab untuk belajar

mempengaruhi hasil belajar matematika siswa SD. Oleh karena itu

perlu diterapkan suatu model pembelajaran yang terintegrasi dengan

teknik penilaian yang tepat sehingga dapat membentuk karakter

tanggung jawab siswa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui

peningkatan karakter tanggung jawab melalui pembelajaran mind

mapping dengan penilaian produk. Penelitian tindakan kelas ini

dilaksanakan dalam dua siklus dengan tahap perencanaan, tindakan,

pengamatan, dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah 16 siswa kelas

III SD 1 Peganjaran Kudus. Instrumen yang digunakan adalah lembar

pengamatan karakter tanggung jawab siswa. Hasil penelitian

menunjukkan pembelajaran mind mapping dengan penilaian produk

dapat meningkatkan karakter tanggung jawab siswa dari 72,5% pada

siklus I menjadi 82,8% pada siklus II. Persamaan penelitian ini dengan

penelitian penulis adalah karakter tanggung jawab. Sedangkan

perbedaan penelitian peneliti dengan Ratri Rahayu tidak ada variabel

Y, sedangkan penulis melihat hubungan antara kecerdasan spiritual

dengan karakter tanggung jawab siswa.
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2. Hubungan Kecerdasan Spiritual (SQ) Dengan Kecerdasan Emosional

Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas

Negeri 2 Tambang oleh Riyan Purnama Hady pada tahun 2016.

Penelitian ini di latarbelakangi oleh kurangnya kecerdasan emosional

(EQ) siswa pada mata pelajaran ekonomi di sekolah menegah atas

negeri 2 Tambang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

hubungan kecerdasan spiritual dengan kecerdasan emosional siswa

pada mata pelajaran ekonomi. Penelitian ini dilakukan di sekolah

menengah negeri 2 Tambang. Subjek penelitian ini adalah siswa yang

terlibat dalam pembelajaran ekonomi. Objek penelitian ini adalah

hubungan kecerdasan spiritual dengan kecerdasan emosional siswa

pada mata pelajaran ekonomi di sekolah mengengan negeri 2

Tambang. Penelitian ini menggunakan teknik random sampling pada

penarikan sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

angket dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan untuk

menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah teknik korelasi person

product moment. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai rhitung >

rtable pada taraf signifikan 5% dan 1% (0,202<0,711>0,263) yang

berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan

spiritual dengan kecerdasan emosional siswa pada mata pelajaran

ekonomi disekolah menengah negeri 2 Tambang. Besarnya persentase

hubungan kecerdasan spiritual dengan kecerdasan emosional siswa

sebesar 50,5% sedangkan sisanya sebesar 49,5% dipengaruhi oleh
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variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Persamaan

penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada variabel X

kecerdasan spiritual, sedangkan perbedaan terletak pada variabel Y

penulis yakni karakter tanggung jawab siswa.

3. Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru Ekonomi Terhadap Karakter

Tanggung Jawab Siswa Di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang

Kabupaten Kampar Oleh Titin Mai Lestari Tahun 2015.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya karakter tanggung

jawab siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh

kompetensi kepribadian guru ekonomi terhadap karakter tanggung

jawab siswa. Penelitian ini dilakukan disekolah menengah atas negeri

2 Tambang kabupaten Kampar. Subjek penelitian ini adalah siswa

kelas XI jurusan IPS. Objek penelitian ini adalah pengaruh kompetensi

kepribadian guru ekonomi terhadap karakter tanggung jawab siswa.

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI jurusan IPS

terdiri dari 4 kelas yang berjumlah 120 orang siswa. Sampel dalam

penelitian ini adalah sebanyak 90 orang siswa. Tekni pengambilan

sampel penulis menggunakan teknik random sampling, sedangkan

untuk menentukan besarnya jumlah sampel digunakan rumus Slovin.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan

dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis

dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil

analisis diperoleh nilai r observasi > rtabel pada taraf signifikan 5%



30

maupun 1% atau ( 0,205<0,646>0,267) yang berarti bahwa terdapat

pengaruh yang signifikan anatara kompetensi kepribadian guru

ekonomi terhadap karakter tanggung jawab siswa. Besarnya persentase

pengaruh antara kompetensi kepribadian guru ekonomi terhadap

karakter tanggung jawab siswa sebesar 41,7% sedangkan siswanya

sebesar 58,3% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang

tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Persamaan penelitian ini

dengan penelitian penulis adalah pada karakter tanggung jawab siswa,

sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah pada

variabel X yakni kecerdasan spiritual dengan kompetensi guru.

C. Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah penjabaran konsep teoritis dalam

bentuk yang konkrit sehingga mudah dipahami. Konsep ini digunakan

untuk memperjelaskan konsep teoritis agar tidak menyimpang dari konsep

teoritis, hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi salah pengertian dalam

memahami tulisan ini. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya

bahwa fokus penelitian ini adalah hubungan kecerdasan spiritual dengan

karakter tanggung jawab siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah

Menengah Atas Negari 1 Perhentian Raja. Didalam penelitian ini terdapat

dua variabel yang dibahas yaitu  kecerdasan spiritual (variabel X) dan

karakter tanggung jawab siswa (variabel Y).
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1. Konsep operasional kecerdasan spiritual

a. Kemampuan bersikap fleksibel

1) Siswa bisa menyesuaikan diri dengan karakter guru dan teman

saat belajar ekonomi

2) Siswa mudah menerima arahan dari guru ekonomi untuk

perubahan belajar menjadi lebih baik

b. Tingkat kesadaran yang dimiliki tinggi

1) Siswa mengulang belajar ekonomi dirumah atas kemauan

sendiri

2) Siswa selalu terdorong membantu teman yang kesulitan dalam

memahami pelajaran ekonomi

c. Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan

1) Siswa tidak mudah menyerah apabila mendapat kesulitan dalam

memahami pelajaran ekonomi

2) Ketika mendapat nilai kurang bagus, siswa tetap bersemangat

untuk belajar ekonomi

d. Menjadikan hidup bermakna dan memiliki Kualitas hidup yang

diilhami oleh visi dan nilai-nilai

1) Siswa menjadikan pandangan hidupnya sebagai bagian yang

harus dicapai dalam belajar ekonomi

2) Dengan cita-cita yang ingin dicapai, siswa antusias belajar

ekonomi
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e. Memiliki rasa tanggung jawab dan Keengganan untuk

menyebabkan kerugian yang tidak perlu

1) Siswa menyelesaikan kewajibannya dalam mengerjakan tugas

yang diberikan oleh guru ekonomi

2) Siswa menjadikan tugas ekonomi sebagai amanah yang harus

dituntaskan

f. Berkaitan dengan keimanan

1) Siswa percaya bahwa setiap tindakannya dalam belajar ekonomi

selalu diawasi oleh Tuhan

2) Siswa yakin pada dirinya dan Tuhan bahwa ia mampu menyerap

pelajaran ekonomi yang disampaikan oleh guru dengan baik

g. Berzikir dan berdoa

1) Siswa selalu bermunajat sebelum memulai melaksanakan

kegiatan proses pembelajaran ekonomi

2) Siswa selalu bersyukur kepada Tuhan setelah selesai belajar

ekonomi dengan baik

h. Memiliki kualitas sabar

1) Siswa menerima dengan baik apabila mendapatkan nilai kurang

memuaskan saat belajar ekonomi

2) Siswa dapat menahan diri dari kekecewaan yang dihadapi ketika

pendapatnya tidak diterima teman-teman pada saat belajar

ekonomi.
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i. Memiliki empati yang kuat.

1) Siswa membantu teman apabila mendapat kesulitan dalam

memahami pelajaran ekonomi

2) Siswa mendengarkan pendapat yang dikemukan oleh siswa lain

saat belajar ekonomi dengan antusias

2. Konsep Operasional karakter tanggung jawab siswa

a) Menyelesaikan semua kewajiban

1) Siswa selalu percaya diri dalam mengerjakan tugas pelajaran

ekonomi

2) Siswa bersungguh-sungguh mencari solusi terhadap semua

kesulitan yang dihadapi dalam belajar ekonomi

b) Tidak menyalahkan orang lain

1) Siswa dapat menerima dengan baik pendapat teman-teman

pada saat diskusi belajar ekonomi

2) Siswa intropeksi diri atas kesalahan yang dilakukan dalam

belajar ekonomi

c) Tidak lari dari tugas yang harus diselesaikan

1) Siswa melaksanakan dengan bertanggung jawab semua

aktifitas saat belajar ekonomi

2) Siswa menjadikan tugas kelompok sebagai kewajiban yang

harus disesuaikan saat pelajaran ekonomi



34

d) Berani menanggung resiko

1) Siswa siap menerima hukuman dari guru ekonomi apabila tidak

mengerjakan tugas yang telah diberikan

2) Siswa merasa memiliki kewajiban meminta maaf terhadap

kesalahan yang dilakukan kepada guru dan teman saat belajar

ekonomi

e) Siswa melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan yang

dimilikinya

1) Siswa menyelesaikan latihan ekonomi dengan mandiri

2) Siswa memiliki inisiatif sendiri untuk mengerjakan latihan

ekonomi yang di berikan oleh guru

f) Siswa menaati tata tertib sekolah yang telah disepakati

1) Siswa tidak meninggalkan kelas pada jam pelajaran ekonomi

berlangsung

2) Siswa tidak menggunakan dan tidak mengaktifkan HP selama

proses pembelajaran ekonomi berlangsung

g) Siswa memelihara fasilitas sarana dan prasarana sekolah

1) Siswa menjaga buku sumber atau media yang digunakan dalam

belajar ekonomi dikelas dengan baik

2) Siswa tidak mencoret dan merusak meja atau kursi dikelas pada

saat belajar ekonomi
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h) Mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik

1) Siswa mengerjakan kewajiban praktek di luar kelas yang

diminta oleh guru ekonomi

2) Siswa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan petunjuk yang di

berikan oleh guru ekonomi

i) Bertanggung jawab atas setiap perbuatan

1) Siswa menjaga kebersihan kelas dengan tidak membuang

sampah sembarangan saat sebelum dan setelah belajar ekonomi

2) Siswa siap menerima hukuman dari guru ekonomi apabila tidak

mengerjakan tugas yang telah diberikan

j) Melakukan piket sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

1) Siswa datang lebih pagi untuk membersihkan kelas bila jadwal

piket

2) Siswa bergotong royong membersihkan dan merapikan susunan

meja mengerjakannya dengan baik

k) Mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama

1) Siswa bersungguh-sungguh dalam mencari pembagian materi

yang telah disepakati dengan baik pada saat belajar ekonomi

2) Siswa membahas pembagian soal pada pekerjaan yang

diberikan oleh guru ekonomi
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D. Asumsi Dasar Dan Hipotesis Penelitian

1. Asumsi Dasar

Penelitian ini dilaksanakan dengan asumsi bahwa kecerdasan

spiritual berhubungan dengan karakter tanggung jawab siswa pada mata

pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Perhentian Raja.

2. Hipotesis penelitian

H0: tidak ada hubungan yang signifikan kecerdasan spiritual dengan

karakter tanggung jawab siswa pada mata pelajaran ekonomi di

sekolah menengah Atas Negeri 1 Perhentian Raja.

Ha: ada hubungan yang signifikan kecerdasan spiritual dengan karakter

tanggung jawab siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 Perhentian Raja.


