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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Kecerdasan Spiritual 

Menurut Zohar dan Marshall dalam Susi Angraini (2010:7) kecerdasan 

spiritual (SQ) adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan 

persoalan. Makna atau nilai yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku 

dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas,kecerdasan untuk 

menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna 

dibandingkan yang lain.Bahkan kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan 

tertinggi manusia. Kecerdasan spiritual memberikan manusia moral dan 

kemampuan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman serta kemampuan. 

Dengan kecerdasan sipiritual (SQ), kita dapat membedakan lebih jelas yang 

benar dan yang salah. 

Menurut ToTo Tasmara (2001) mendefenisikan kecerdasan spiritual 

adalah kemampuan seseorang untuk mendengarkan hati nuraninya, baik 

buruk dan rasa moral dalam menempatkan diri dalam pegaulan. 

Sedangkan menurut Agustian dalam Fabiola Meirnayati (2005:27) 

kecerdasan spiritual (SQ) adalah kemampuan untuk memberi makna ibadah 

terhadap setiap prilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran 

yang bersifat fitrah, menuju manusia yang seutuhnya dan memiliki pola 

pemikiran integralistik serta berprinsip hanya karena Allah SWT. 
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Dalam dunia kerja kecerdasan spiritual di perlukan untuk dapat bekerja 

dengan baik, karena para pekerja yang dapat memberikan makna pada hidup 

dan akan membawa spiritualis kedalam lingkungan kerja akan mempengaruhi 

kinerja dan  menjadi lebih baik, sehingga kinerja yang dihasilkan juga lebih 

baik dari pada mereka yang bekerja tanpa memiliki landasan spiritual.  

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan kecerdasaan spiritual 

adalah kecerdasan yang membangun manusia secara utuh untuk menghadapi 

dan memecahkan persoalan makna hidup untuk menilai bahwa tindakan yang 

dilakukan atau jalan hidup individu lebih bermakna dibandingkan dengan 

yang lain.   

2.2  Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kecerdasaan Spiritual 

Faktor- faktor yang mempengaruhi kecerdasan spiritual menurut 

Agustian dalam L.Agustina (2016:4) adalah yang pertama, inner Value (nilai-

nilai sipiritual dari dalam) yang berasal dari dalam diri (suara hati), seperti 

keterbukaaan, tanggung jawab, kepercayaan, keadilan, dan kepedulian sosial. 

Faktor yang kedua, Drive yaitu dorongan dan usaha untuk mencapai 

kebenaran dan kebahagiaan. 

2.3 Aspek- Aspek Kecerdasan Spiritual  

Menurut Zohar dan Ian Marshal dalam Lisda Rahmasari (2012:12) 

aspek- aspek kecerdasan spiritual adalah: 
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a. Kemampuan bersikap fleksibel, dapat menempatkan diri dan 

menerima pendapat orang lain secara terbuka. 

b. Tingkat kesadaran diri yang tinggi, tingkat kesadaran yang tinggi 

seperti kemampuan autocritism dan mengerti tujuan serta visi 

hidupnya 

c. Kemampuan seseorang dalam menghadapi dan memanfaat kan 

penderitaan dan menjadikan penderitaan yang dialami sebagai 

motivasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dikemudian 

hari serta tetap tersenyu, dan bersikap tenang. 

d. Kualitas hidup yang di ilhami oleh visi dan nilai-nilai, kualitas hidup 

seseorang yang di dasarkan pada tujuan hidup yang pasti dan 

berpegang pada nilai-nilai yang mampu mendorong untuk mencapai 

tujuan tersebut, seperti prinsip dan pegangan hidup dan berpijak pada 

kebenaran. 

e. Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu, seseorang 

yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi mengetahui bahwa 

ketika dia merugikan orang lain, maka berarti dia merugikan dirinya 

sendiri.Misalnya menunda pekerjaan dan cendrung berpikir sebelum 

bertindak. 

f. Berfikir secara holistik, kecendrungan untuk melihat keterkaitan 

antara beberapa hal atau memiliki pandanagn yang holisik yakni 

mampu untuk berfikir secara logis dan berlaku sesuai dengan norma 

sosial. 
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g. Menjadi pribadi yang tinggi, mudah untuk berkeja melawan konvensi 

(adat dan kebiasaan sosial), seperti mau memberi dan tidak mau 

menerima dan tidak tergantung dengan orang lain. 

2.4 Fungsi Kecerdasan Spiritual 

Fungsi kecerdasan spiritual menurut Danah Zohar dan Ian Marshall 

dalam Moh Wifaqul Idaini (2014:32), antara lain. 

a. Kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam 

konteks makna yang lebih luas, sehingga manusia menjadi kreatif,  

berwawasan luas, berani, optimis,dan fleksibel. Karena ia terkait 

langsung dengan problem –problem eksistensi yang selalu ada dalam 

kehidupan. 

b. Kecerdasan menjadikan kan kita sadar bahwa kita memiliki masalah 

eksitensial dan membuat kita mampu mengatsainya, karena 

kecerdasan spiritual memberi kita semangat untuk perjuangan hidup.    

c. Kecerdasan spiritual sebagai landasan bagi seseorang untuk 

mengfungsikan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional 

secara efektif. 

d. Kecerdasan membuat manusia mempunyai pemahaman tentang siapa 

dirinya dan apa makna segala sesuatu baginya dan bagaimana semua 

itu memberikan suatu tempat di dalam dunia kepada orang lain. 

e. Kecerdasan spiritual memungkin kan kita untuk menyatukan hal hal 

yang bersifat intrapersonal dan interpesonal, serta menjembatani 

kesenjangan antara diri dan orang lain. 
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f. Kecerdasan yang dapat menjadikan lebih cerdas secara spiritual dalam 

beragama. Sehingga seseorang memiliki kecendrungan spiritual tinggi 

tidak berfikiran eksklusif dan berprasangka. 

Selain itu ToTo Tasmara dalam Moh Wifaqul Idaini (2014:19),  

mengatakan ada delapan indikator yang berkaitan dengan kecerdasan spiritual 

yaitu, merasa kehadiran Allah SWT, berdzikir dan berdoa, memiliki kualitas 

sabar, cendrung pada kebaikan, memiliki empati yang kuat, berjiwa besar 

memiliki visi, dan tahu bagaimana melayani.  

Dengan kecerdasan spiritual, kita berusaha menyelesaikan 

permasalahan hidup berdasarkan nilai- nilai spiritual atau agama yang 

diyakini. Kecerdasan spiritual berkaitan erat dengan hati nurani. Hati nurani 

mengaktifkan nilai- nilai yang paling dalam dari suatu yang kita fikir menjadi 

suatu yang kita jalani. Hati dapat mengetahui hal- hal yang tidak dapat 

diketahui oleh fikiran. Jadi hati nurani akan menjadi pembimbing manusia 

terhadap apa yang harus ditempuh dan diperbuat. Artinya, setiap manusia 

sebenarnya telah memiliki sebuah radar hati sebagai pembimbingnya. 

2.5 Konsep Perilaku Shalat Berjamaah 

Perilaku manusia merupakan hasil dari pada segala macam pengalaman 

serta interaksi manusia dengan hubungan yang terwujud dalam bentuk 

pengetahuan, sikap dan tindakan. Dengan kata lain perilaku merupakan 

respon/reaksi seseorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar 

maupun dari dalam dirinya. Respon ini dapat bersifat pasif (tanpa tindakan: 
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berfikir,berpendapat, bersikap) sedangkan perilaku aktif yaitu yang 

memberikan tindakan. Beberapa ahli membedakan bentuk – bentuk perilaku 

kedalam tiga domain yaitu pengetahuan,sikap dan pengetahuan atau sering 

kita dengar dengan istilah Knowledge,Antitude,Practice (Suwarno,2004). 

Dari sudut biologis, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas 

organisme yang bersangkutan yang dapat di amati secara langsung maupun 

tidak langsung. Perilaku manusia adalah suatu aktivitas manusia itu 

sendiri.(Notoadmodjo,2003) 

Shalat adalah ibadah yang mempunyai nilai khusus di hadapan Allah 

SWT. Kekhususan itu tercermin bagaimana perintah shalat ini disampaikan 

tidak melalui malaikat Jibril, akan tetapi dengan cara menghadirkan 

Rasulullah langsung ke hadapan Allah SWT melalui proses Isra‟ Mi‟raj. 

Ibadah shalat inilah yang akan dipertanyakan pertama kali di akhirat kelak, 

ketika kita menghadap Allah.  

Shalat berjamaah merupakan syi'ar islam yang sangat agung, 

menyerupai shafnya malaikat ketika mereka beribadah, dan ibarat pasukan 

dalam suatu peperangan, ia merupakan sebab terjalinnya saling mencintai 

sesama muslim, saling mengenal, saling mengasihi, saling menyayangi, 

menampakkan kekuatan, dan kesatuan. Shalat jamaah adalah gabungan dari 

kata shalat dan jamaah. aljamaah secara bahasa berasal dari kata al-Jam’u, 

masdar dari jama’a yang berarti pengumpulan/ penghimpunan.Al-Jamaah 

menurut istilah fuqaha adalah bilangan manusia yang berjumlah banyak, al-
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Kasani berkata: “alJamaah terambil dari kata al-Ijtima”. Jumlah terkecil 

sebuah jamaah adalah terdiri atas dua orang yaitu antara imam dan makmum.  

Adapun hadist yang mengatakan tentang sholat berjamaah: 

ٍْ َصالَ  اَعِت أَْفَضُم ِي ًَ ٍَ َدَزَجتَصالَةُ اْنَج  ِة اْنفَرِّ بَِسْبعٍ َوِعْشِسْی

Artinya : “Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian, 

sebanyak 27 derajat”. (Hadist shohih. Diriwayatkan oleh Muslim, no. 650 

dari Abdullah ibnu „Umar radhiyallahu’anhu) 

Jadi perilaku shalat berjamaah merupakan kegiatan kebiasaan atau 

aktivitas shalat zuhur dan ashar berjamaah yang dilakukan aparatur di 

pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu.  Aktivitas shalat berjamaah itu 

merupakan ketepatan waktu pegawai melaksanakan shalat, interaksi pegawai 

dengan sesama serta ketaatan pegawai terhadap peraturan peraturan yang 

tercantum dalam peraturan bupati No 18 Tahun 2011. 

2.6 Manfaat Shalat Berjamaah 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ini cukup beralasan.Karena di 

dalam shalat berjamaah terdapat banyak hikmah dan manfaat bagi umat 

Islam, baik untuk maslahat dien, dunia, dan akhirat mereka. Berikut ini 

beberapa hikmah dan manfaat yang bisa diunduh umat Islam dari shalat 

berjamaah:  

a. Sebagai bentuk ibadah kepada Allah melalui pertemuan ini dalam 

rangka memperoleh pahala dari-Nya dan takut akan adzab-Nya. 
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b. Menanamkan rasa saling mencintai. Melalui pelaksanaan shalat 

berjamaah, akan saling mengetahui keadaan sesamanya.  

c. Memberikan motivasi bagi orang yang belum bisa rutin menjalankan 

shalat berjamaah, sekaligus mengarahkan dan membimbingnya 

seraya saling mengingatkan untuk membela kebenaran dan 

senantiasa bersabar dalam menjalankannya.  

d. Membiasakan umat Islam untuk senantiasa bersatu dan tidak 

berpecah belah. Dalam berjamaah terdapat kekuasaan kecil, karena 

terdapat imam yang diikuti dan ditaati secara tepat. Hal ini akan 

membentuk pandangan berIslam secara benar dan tepat tentang 

pentingnya kepemimpinan (imamah atau khilafah) dalam Islam.  

e. Membiasakan seseorang untuk bisa menahan diri dari menuruti 

kemauan egonya.  

f. Mendapatkan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda, sebagaimana 

yang disabdakan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "shalat 

berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada shalat sendirian." (HR. 

Muslim). 

KH.Muhammad Rusli Amin MA (2009) mengata kan ada beberapa 

yang kita dapat kan dari shalat berjamaah antara lain: 

a. Menjadi syiar bagi masyarakat luas 

Dengan shalat berjamaah bisa menjadi sarana dakwah kepada 

masyarakat luas, memberikan edukasi terkait islam yang membuat 

masyarakat akan lebih luas 
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b. Memperkuat ukhuwah islamiyah 

Salah satu yang terpenting dan menjadi masalah dalam umat islam 

dalah ukhuwah islamiah (hubungan). Berbeda pendapat, pemikiran 

dapat merusak bisa merusak hubungan, dan saat ini sangat penting 

adanya penguatan ukhuwah sesama muslim, karena dengan ukhuwah 

tersebut islam akan menjadi lebih kuat. 

c. Meluaskan silaturahmi 

Dalam kehidupan ini kita di sibuk dengan berbagai masalah dan juga 

kegiatan. Waktu yang terbatas membuat kita sulit untuk menyambung 

silaturahmi, dengan sholat berjamaah memberikan kita kesempatan 

untuk meluaskan dan mempererat silaturhami dengan orang terdekat 

kita atau bahkan orang baru. 

d. Selalu siap menerima perbedaan 

Perbedaan adalah satu faktor pemecah belah, terkadang di dalam 

menunaikan shalat pun ada perbedaan,  

e. Merasa kesetaraan kedudukan dihadapan Allah, saat melakukan 

Shalat berjamaah, kita disatu kan dengan berbagai suku, jabatan, 

kedudukan,harta.  

f. Sarana mendisiplinkan diri 

Shalat berjamaah adalah salah satu cara untuk  melatih disiplin, 

bagaimana kita harus tepat waktu,dan mengikuti gerakan imam 

sampai terakhir shalat. 
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2.7 Konsep Disiplin Kerja  

Secara umum disiplin dapat diartikan sebagai kepatuhan dan ketaatan 

terhadap segala peraturan atau ketentuan yang berlaku atau dapat juga 

diartikan sebagai kesungguhan dalam bertindak atau berperilaku. Disiplin 

tidak hanya diartikan tunduk kepada peraturan-peraturan dan ketentuan yang 

sudah lazim dilaksanakan. Akan tetapi disiplin dapat mendorong manusia 

melaksanakan kegiatan-kegiatan secara sadar diyakini manfaatnya. 

Disiplin berasal dari bahasa latin discipline yang berarti latihan atau 

pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Dari 

defenisi tersebut dapat terlihat bahwa arah dan tujuan disiplin pada dasarnya 

adalah keharmonisan dan kewajaran serta kewajiban kehidupan berkelompok 

atau organisasi formal maupun non formal  

Menurut Siswanto Sastrohadiwiryo (2003:291) Disiplin kerja dapat 

didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat 

terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima 

sanksi- sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan 

kepadanya.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja 

merupakan suatu keadaan yang tertib dan teratur dimana orang-orang yang 

bergabung dalam suatu wadah organisasi melaksanakan tugas-tugas dan 

tanggung jawab secara tertib, teratur dan disiplin sesuai dengan peraturan dan 
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perundang-undangan yang berlaku atau ditetapkan dalam organisasi tersebut, 

sehingga tidak ada yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang 

telah ditetapkan tersebut. Berdasarkan pada pengertian di atas, maka tolok 

ukur pengertian kedisiplinan kerja pegawai adalah sebagai berikut :  

a. Kepatuhan terhadap jam-jam kerja. 

b. Kepatuhan terhadap instruksi dari atasan, serta pada peraturan dan tata 

tertib yang berlaku.  

c. Berpakaian yang baik pada tempat kerja dan menggunakan tanda 

pengenal instansi.  

d. Menggunakan dan memelihara bahan-bahan dan alat-alat 

perlengkapan kantor dengan penuh hati-hati.  

e. Bekerja dengan mengikuti cara-cara bekerja yang telah ditentukan.  

f. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati 

semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.  

Disiplin kerja dapat dilihat sebagai sesuatu yang besar manfaatnya, baik 

bagi kepentingan organisasi maupun bagi para pegawainya. Bagi organisasi 

adanya disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran 

pelaksanaan tugas, sehingga diperoleh hasil yang optimal. Sedangkan bagi 

pegawai akan diperoleh suasana kerja yang menyenangkan sehingga akan 

menambah semangat kerja dalam melaksanakan pekerjaannya.Dengan 

demikian, pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran 

serta dapat mengembangkan tenaga dan pikirannya semaksimal mungkin 

demi terwujudnya tujuan organisasi. (Sutrisno, 2009:85).  
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Menurut Hasibuan (2007:194), pada dasarnya banyak indicator yang 

mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu organisasi, diantaranya : 

a. Tujuan dan Kemampuan  

Tujuan dan Kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan 

karyawan.Tujuan yang dicapai harus jelas dan ditetapkan secara 

ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan.  

b. Teladan Pemimpin  

Teladan pemimpin sangat berperan dalam menetukan kedisiplinan 

karyawan karena pemimpin dijadikan teladan dan panutan oleh para 

bawahan.  

c. Balas Jasa  

Balas Jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan 

karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasaan dan 

kecintaan karyawan terhadap perusahaan dan pekerjaannya 

d. Keadilan  

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan pegawai, karena 

ego dan sifat manusia selalu merasa dirinya penting, dan minta 

diperlakukan sama dengan manusia lainnya.  

e. Waskat (pengawasan melekat)  

Dengan waskat berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi 

perilaku,moral,sikap,gairah kerja, dan prestasi kerja bawahannya.Hal 

ini berarti atasan harus selalu ada atau hadir ditempat kerja agar 



 23 

dapat mengawasi dan memberikan petunjuk jika bawahan 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya..  

f. Sanksi Hukuman  

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan 

karyawan. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan 

akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan.  

g. Ketegasan Sebagai seorang pemimpin harus berani dan tegas 

bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang indispliner sesuai 

dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. 

2.8 Bentuk- Bentuk Disiplin Kerja 

Disiplin kerja menurut  Handoko (2009:208) mengemukan bahwa 

terdapat dua tipe kegiatan kedisiplinan yaitu: 

a. Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan 

aturan, sehingga penyelewengan- penyelewengan dapat di cegah. 

Sasaran pokonya adalah untuk mendorong disiplin diri diantara 

karyawan. Dengan cara ini para karyawan menjaga disiplin diri 

mereka bukan semata- mata karena di paksana oleh pihak 

manajemen. 

b. Disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani 

pelanggaran- pelanggaran terhadap aturan- aturan dan mencoba 

untuk menghindari pelanggaran- pelanggaran lebih lanjut. Kegiatan 
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korektif sering berupa suatu bentuk hukuman dan disebut sebagai 

tindakan pendisiplinan. 

2.9 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kedisiplinan 

Banyak  faktor yang dapat mempengaruhi tegak tidaknya suatu disiplin 

kerja dalam suatu instansi pemerintah. Menurut Saydam (2000:202) faktor- 

faktor tersebut yaitu: 

a. Besar kecilnya pemberian kompensasi 

Besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi tegaknya   

kedisipilanan, pegawai kan mematuhi segal peraturan yang berlaku. 

b. Ada tidaknya teladan pemimpin 

Peranan keteladanan pemimpin sangat berpengaruh besar dalam 

instansi, bahkan sangat dominan dibandingkan dengan semua faktor 

yang mempengaruhi disiplin, karena pemimpin menjadi panutan 

bagi pegawainya. 

c. Keberanian pemimpin dalam mengambil tindakan 

Bila ada seorang karyawan yang melanggar disiplin, maka perlu ada 

nya keberanian pemimpin untuk mengambil tindakan sesuai dengan 

tingkat pelanggaran yang dibuat. 

d. Ada tidaknya pengawasan pemimpin.  

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh instansi perlu ada 

pengawasan yang akan mengarah karyawan agar dapat melaksanakn 

pekerjaan dengan tepat dan sesui dengan yang diterapkan. 

e. Ada tidaknya perhatian kepada pegawai. 
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Seorang pegawai tidak akan puas dengan penerimaan kompensasi 

yang tinggi, pekerjaan yang matang, tetapi juga mereka masih 

membutuhkan perhatian yang sangat besar dari pimpinan nya 

sendiri.  

f. Diciptakan kebiasaan- kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. 

Kebiasaan yang positif antar lain, saling menghormati, bila bertemu 

dilingkungan pekerjaan, melontar pujian sesuai dengan tempat dan 

waktunya, sehingga karyawan akan turut merasa bangga dengan 

pujian tersebut. 

Selain itu Seojono (2000:67) disiplin dipengaruhi oleh beberapa faktor 

sebagai berikut: 

a. Ketepatan Waktu 

Para pegawai datang kekantor tepat waktu, tertib dan teratur, dengan 

begitu dapat dikatakan disiplin kerja baik. 

b. Mengunakan Peralatan Kantor Dengan Baik.  

Sikap hati- hati dalam mengunakan peralatan kantor dan mewujudkan 

bahwa seseorang memiliki disiplin kerja yang baik, sehingga peralatan 

kantor dapat terhindar dari kerusakan. 

c. Tanggung Jawab Yang Tinggi. 

Pegawai yang senantiasa menyelesaikan tugas yang dibebankan 

kepadanya sesuai dengan prosedur dan bertanggung jawab atas hasil 

kerja,dapat pula dikatakan memiliki disiplin yang baik. 

d. Ketaatan Terhadap Aturan Kantor 
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Pegawai memakai serangan kantor, mengunakan kartu tanda pengenal/ 

indentitas, membuat surat izin bila tidak masuk kantor, juga 

merupakan cerminan disiplin yang tinggi. 

2.10 Hambatan Disiplin Pegawai 

Peraturan disiplin dibuat untuk mengatur tata hubungan yang berlaku 

tidak saja dalam perusahaan- perusahaan besar atau kecil, tetapi juga pada 

seluruh organisasi atu badan- badan yang memperkerjakan banyak sumber 

daya manusia untuk melaksanakan pekerjaan.Menurut Saydam (2000:286) 

bahwa hambatan pendisiplinan karyawan akan terlihat dalam susuanan kerja 

berikut ini 

a. Tinggi nya angka ebsensi karyawan 

b. Sering terlambatnya karyawan masuk ka ntor atau pulang lebih cepat 

dari jam yang sudah di tentukan 

c. Menurunya semangat dan gairah kerja 

d. Berkembang nya rasa tidak puas, saling curiga dan saling melempar 

tanggung jawab. 

e. Penyelesaian pekerjaan yang lambat, karena karyawan lebih sering 

ngobrol dari pada bekerja. 

f. Tidak terlaksananya surpervise dan waksat (pengawas yang melekat 

dari atasan) yang baik. 

g. Sering terjadinya konflik antar karyawan dan pimpinan. 
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2.11 Hubungan Konsep Spiritual dengan Disiplin Kerja  

Pegawai yang mempunyai kecerdasan secara spiritual akan mempunyai 

kemampuan bisa menghargai diri nya sendiri maupun orang lain, memahami 

perasaan orang- orang disekelilingnya, mengikuti aturan – aturan yang 

berlaku, semua itu termasuk merupakan kunci keberhasilan bagi pegawai. 

Kecerdasan spiritual dalam diri seorang pegawai akan menimbulkan 

kesadaran untuk memiliki dorongan atau motivasi melaksanakan ketertiban 

instansi diharapkan tumbuh sebagai bentuk kebutuhan seorang pegawai, 

untuk menunjukan eksistensinya sebagai pegawai bukan karena keterpaksaan. 

Komitmen pegawai pada dirinya merupakan satu bentuk kesadaran, 

keberhasilan yang ingin diraih untuk kebaikan bersama.  

Disiplin merupakan keniscayaan manusia yang ingin memuliakan 

dirinya, karena tanpa disiplin, sungguh mustahil manusia akan menemukan 

makna dirinya dalam upaya meningkatkan martabat dan derajatnya dari 

waktu ke waktu. 

Danah Zohar dan Ian (2007:38) mengungkapkan bahwsanya dengan 

kecerdasan spiritual kita dapat membangun sebuah etika baru salah satunya 

yaitu disiplin. Disiplin dibutuhkan dalam mengembangkan hati nurani 

seseorang yang memberikan petunjuk dari dalam tentang apa saja yang 

dilakukan atau di hindarkan. Sehingga orang akan melakukan disiplin tanpa 

merasa kebebasannya di ambil. Hal ini merupakan salah satu nilai yang 

terkandung dalam kecerdasan spiritual. 
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Salah satu sikap disiplin yang paling utama adalah disiplin waktu. 

Dalam agama islam waktu sangatlah penting, bahkan Allah SWT  

menjelaskan dalam firman nya dalam surat Al-Asr yang artinya: 

“Demi masa,sungguh manusia itu berada dalam kerugian, kecuali 

orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakn serta saling 

menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran”. 

Jika ketakwaan ditingkatkan maka akan berpengaruh sikap dan 

kepribadian pegawai untuk taat peraturan,kedisiplinan dan berkurangnya 

sikap yang mungkar seperti fenomena yang sering terjadi dilingkungan 

pemerintahan yakni kolusi, korupsi, dan nepotisme. 

2.12  Hubungan Perilaku Shalat Berjamaah dengan Perilaku Pegawai 

Dengan rajin mengikuti shalat berjamaah Aparatur Sipil Negara dan 

Tenaga Honorer akan dapat menjaga diri dari perbuatan yang keji dan 

mungkar.Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Ankabut ayat 45; 

ٍَ انْ  ِْللَا ِيلل ََ كِنَ ٍِ اْتللُم َيللا أُوِ لل ُْ َلل  َعلل للالةَ تَ  َ ٌ  ان للالةَ كِ  َ ِكتَللاِ  َوأَمِللِى ان

 ٌَ َُُعو َْ ُ یَْعهَُى َيا تَ ِ أَْكبَُس َوَّللا  َُْكِس َونَِرْكُس َّللا  ًُ  .اْنفَْحَشاِء َواْن

Artinya “bacalah apa yang telah diwahyukan kepada mu yaitu Al-kitab (Al-

Qur’an) dan diri kan lah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah 

perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah 
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(Shalat) adalah lebi besar keutamaannya dari pada ibadah yang 

lain. Dan Allah menegetahui apa yang kamu kerjakan” 

Bagi seseorang yang telah melakukan shalat berjamaah dengan khusuk 

akan menumbuhkan perilaku keberagaman yang baik yang bersifat hubungan 

dengan Allah dengan cara meningkat kan kualitas ibadahnya, maupun yang 

bersifat hubungan dengan sesama manusia yang berupa motivasi untuk 

senantiasa berprilaku baik menurut kadar ketaatannya.Makna yang 

terkandung pada manfaat sholat yang dilakasanakan sholat berjamaah adalah 

untuk belajar disiplin, dan memupuk goto royong.  

2.13 Pandangan Islam Tentang Disiplin Pegawai 

Didalam kitab suci Al-qur‟an terdapat ayat- ayat tentang prinsip-prinsip 

disiplin, maka dari itu dalam islam disiplin juga sangat diperlukan, hal 

tersebut ditunjukan dalam firman Allah SWT dalam suart An-nisa ayat 59. 

ٍَ آَيُُوْا أَِطُِعو ُسوَل َوأُْونَِ األَْيِس ِيُُكْى فَإٌِ تََُاَشْعتُْى فَِ یَا أَیُّ َا ان ِری ْا َّللّاَ َوأَِطُِعوْا انس 

 ٍُ ٌِْس َوأَْ َس ٌَ بِاّلّلِ َوانَِْْوِو اآلِخِس َذنَِا َخ ُسوِل كٌِ ُكُتُْى تُْؤِيُُو وُِ كِنَ  َّللّاِ َوانس  ٍء فَُسدُّ َْ َش

 تَأِْویالا 

Artinya :  Hai orang –orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul 

dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu maka kembalikan lah dia kepada Allah 

(Al-Qur’an) dan Rasulnya (sunnahnya), jika kamu benar- benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS:An-Nisa’59) 
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Dalam surat An-Nisa‟ ayat 59, menjelaskan bahwa kedisiplinan perlu 

diterapkan. Dan dari sini juga dapat disimpulkan bahwa kita harus taat dan 

patuh kepada pemimpin/ atasan kita. Hal ini dapat dicontoh kan dalam sebuah 

instansi atau organisasi karena dalam sebuah intansi terdapat seorang 

pemimpin yang bertugas mengkoordinir serta mengatur bawahannya. 

Firman Allah SWT juga mengajarkan kita untuk selalu tunduk dan taat 

kepada hukum- hukum Allah, betapa penting nya disiplin ini kita terapkan 

dalam kehidupan, terutama dalam diri kita sendiri, dengan sendirinya itu akan 

membiasakan kita akan selalu taat dan patuh, baik didalam kehidupan 

bermasyarakat maupun organisasi. 

Firman Allah SWT 

ٌَ وَ  و دُّ َُ ٍَ یَ َُافِقِِ ًُ ُسوِل َزأَْیَت انْ كَِذا مَِِم نَ ُْى تََعانَْوْا كِنَ  َيا أَََصَل َّللّاُ َوكِنَ  انس 

ا  َعَُا ُصُدودا

Artinya :  Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepada 

hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul", niscaya 

kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan 

sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.(QS An- Nisa ’61) 

 

Dalam ayat ini Allah SWT juga menegaskan bahwa sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang- orang yang tidak patuh terhadap peraturan nya 

dan peraturan rasulnya, maka dari itu Islam mengajarkan kita dalam 

menjalankan suatu kegiatan haruslah pada pedoman Al-Qur‟an dan sunnah 
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Rasul. Sama halnya dalam menjalankan kegiatan di instansi para Aparatur 

Sipil Negara harus taat dan patuh pada peraturan yang telah di tetapkan 

perusahaan tersebut agar tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. 

2.14 Kerangka Pemikiran  

Dalam sebuah penelitian, kerangka fikir sangat penting untuk 

ditetapkan, karena kerangka fikir akan menjadi pedoman penulis dalam 

melakukan penelitian. Adapun kerangka fikir dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 
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Gambar 2.1 Kerangka Fikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perilaku Shalat Zuhur Dan Ashar Berjama‟ah Dengan 

Disiplin Kerja  
 

Peraturan Bupati No 18 Tahun 2011 Tentang 

Kewajiban Bagi Pegawai Muslim untuk Shalat Zuhur 

dan Ashar di Mesjid Agung Pasir Pengaraian 

Kabupaten Rokan Hulu 

Perilaku shalat Berjamaah 

1. Kehadiran 

2. Interaksi Sosial 

3. Kedisiplinan Diri 

 

Aparatur Sipil Negara Bekerja Dengan Disiplin Yang 

Tinggi 

1. Ketepatan Waktu 

2. Penggunaan Fasilitas Kantor 

3. Sifat Tanggung Jawab 

4. Taat Peraturan 

 

Kecerdasan Spiritual Aparatur Sipil Negara 
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2.15 Defenisi Konsep 

Defenisi konsep merupakan petunujuk bagaimana suatu variabel di 

ukur juga untuk menciptakan kesatuan bahasa, maka serta persepsi dan 

pengertian dalam mengelola dan menganalisa data sebagai berikut. 

a. Konsep Kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan spiritual adalah kemampuan seseorang untuk 

mendengarkan hati nuraninya, baik buruk dan rasa moral dalam 

cara nya menempatkan diri dalam pegaulan. 

b. Disiplin Kerja 

Kepatuhan dan ketaatan terhadap segala peraturan atau ketentuan 

yang berlaku atau dapat juga diartikan sebagai kesungguhan dalam 

bertindak atau berperilaku 

c. Perilaku Shalat Berjamaah 

Perilaku Shalat berjamaah merupakan sikap atau kebiasaan 

seseorang melakukan shalat berjamaah atau manjalan kan perintah 

Allah SWT dengan tepat waktu. Makna yang terkandung pada 

manfaat sholat yang dilaksanakan sholat berjamaah adalah untuk 

belajar disiplin, dan memupuk goto royong. 
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2.16 Konsep Operasional 

Untuk mempermudah dalam indikasi data yang diperlukan dalam 

pengukuran variabel, maka penulis mengungkap kan konsep operasional 

variabel yang ada kaitanya dengan teori- teori dikemukan dalam telaah 

pustaka. 

Gambar 2.2 Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Perilaku Shalat 

Zuhur Dan 

Ashar 

Berjamaah (X) 

1. Kehadiran  1. Pegawai hadir shalat zuhur berjamaah 

2. Pegawai hadir shalat ashar berjamaah 

3. Pegawai hadir shalat zuhur dan ashar berjamaah tanpa peraturan bupati 

4. Pegawai hadir shalat zuhur dan ashar karena malu pegawai lain 

5. Pegawai hadir shalat zuhur dan ashar karena takut dipotong uang tambahan 

6. Pegawai hadir shalat zuhur dan ashar karena memahami keutamaan shalat 

berjamaah 

7. Pegawai hadir shalat zuhur dan ashar karena kesadaran sendiri 

8. Pegawai hadir shalat zuhur dan ashar karena kantor dekat dengan mesjid 

9. Pegawai hadir shalat zuhur dan ashar karena ada kultum sebelum zuhur 

10. Pegawai hadir shalat zuhur dan ashar supaya mudah naik pangkat 

11. Pegawai hadir shalat zuhur dan ashar karena  motivasi dari pegawai lain 

12. Pegawai hadir shalat zuhur dan ashar karena paksaan dari atasan 

2. Intekrasi Sosial 1. Hubungan sosial antara pegawai dengan pegawai  

2. Dengan shalat zuhur dan ashar berjamaah dapat bersilaturahmi dengan 

pegawai lain 

3. Hubungan harmonis antara atasan dengan bawahan 

4. Hubungan harmonis antar SKPD  

5. Dengan shalat zuhur dan ashar berjamaah mendapatkan banyak teman 

6. Dengan shalat zuhur dan ashar berjamaah dapat bertemu teman lama 

7. Dengan shalat zuhur dan ashar berjamaah dapat mmebangun kerjasama 

dengan rekan kerja 

8. Dengan shalat zuhur dan ashar berjamaah mudah untuk bersosialisasi 

dengan rekan kerja 

3. Kedisiplinan 

Diri 

1. Meningkatkan kedisiplinan diri 

2. Memberhentikan aktivitas dikantor 5 menit sebelum sholat zuhur dan ashar 

3. Dengan peraturan dapat menganggung ketentraman dikantor 

4. Dapat mengurangi perilaku kejahatan 

5. Pegawai lebih disiplin dalam mengerjakan pekerjaan 

6. Dengan peraturan pegawai selalu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 

7. Dengan peraturan pegawai sering menunda- nunda pekerjaan 

8. Dengan peraturan pegawai lebih teratur dalam bekerja 

9. Dengan peraturan pegawai tidak pernah meninggalkan shalat berjamaah 

dimesjid 

Disiplin Kerja 

(Y) 

1. Ketepatan 

Waktu 

1. Pegawai datang kekantor tepat waktu sebelum jam 07: 30 pagi 

2. Pegawai menyelesaikan tugas tepat waktu 

3. Pegawai sering terlambat karena atasan sering terlambat 
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4. Pegawai memanfaatkan waktu dengan baik 

5. Pegawai pulang kantor setelah jam16:30 Sore 

6. Pegawai sering terlambat mengikuti apel. 

7. Pegawai sering terlambat karena jarak tempat tinggal yang jauh. 

2. Penggunaan 

fasilitas 

kantor 

1. Pegawai menggunakan fasilitas kantor dengan baik 

2. Pegawai selalu menjaga fasilitas kantor 

3. Pegawai selalu menjaga kualitas kantor 

4. Pegawai menggunakan fasilitas kantor hanya untuk kepentingan kantor 

5. Pegawai menggunakan fasilitas kantor sesuai dengan prosedur 

6. Pegawai harus menjaga fasilitas kantor karena dibeli dengan uang rakyat 

7. Pegawai tidak menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi 

3. Sifat 

Tanggung 

Jawab 

1. Pegawai melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab 

2. Pegawai yang tidak mampu menyelesaikan tugas nya akan diserahkan 

kepada pegawai lain 

3. Pegawai menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan prosedur 

4. Atasan puas dengan hasil pekerjaan 

5. Pegawai siap ditegur apabila melanggar tugas pokok dan fungsi  

6. Pegawai bertanggung jawab dengan jabatan/kedudukan yang diberikan 

7. Pegawai siap menerima resiko apa yang dikerjakan 

8. Pegawai selalu bertanggung jawab terhadap kesalahan- kesalahan yang 

dibuat 

4. Taat 

Peraturan 

1. Pegawai selalu menggunakaan identitas kantor 

2. Pegawai membuat surat izin apabila tidak masuk kantor 

3. Pegawai selalu menjaga kode etik dilingkungan kantor 

4. Pegawai tidak pernah meninggalkan tempat kerja selama jam kerja 

5. Pegawai patuh terhadap aturan kantor 

6. Pegawai sering meninggalkan jam kantor tanpa izin dari atasan. 

 

2.17 Penelitian Terdahulu 

Siti Arni Wulandya (2014) melakukan penelitian yang berjudul Analisis 

pengaruh kebijakan wajib sholat berjama‟ah terhadap etos kerja pegawai 

daerah Kabupaten Rokan Hulu. Dari analisa diperoleh bahwa terdapat 

pengaruh positif kebijakan shalat berjamaah terhadap etos kerja pegawai 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Seperti pegawai bekerja dengan tulus dan 

penuh syukur, kebanggaan terhadap profesi, amanah dan tanggung jawab 

dalam melayani masyarakat, mengabdi secara serius dalam bekerja, 

kesempurnaan yang diringi dengan kerendahan hati dalam bekerja, bekerja 

dengan tidak meninggal kan shalat,amanah. Peneliti mengukur dua variabel 
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ini dengan melihat pendapat pegawai daerah tentang adanya kebijakan wajib 

shalat berjamaah serta penilian pegawai tentang dampak positiff dari 

peraturan tersebut. 

Paisal dan Susi Angraini (2010) melakukan penelitian yang berjudul 

pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan sipiritual terhadap kinerja 

karywan pada LBPP- LIA Palembang. Dari analisa diperoleh bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan kecerdasan emosional dan kecerdasan 

sipiritual terhadap kinerja karywan pada LBPP-LIA Palembang. Bentuk 

pengaruhnya kecerdasan emosional dan kecerdasan sipiritual terhadap kinerja 

pegawai yaitu  karyawan secara positif menjadi lebih kreatif, memiliki 

kepuasan kerja yang tinggi , mampu bekerja dengan baik secara tim, dan 

memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi. Peneliti mengukur dua 

varaibel ini dengan melihat kualitas dari hasil, kuantitas dari hasil, ketepatan 

waktu dari hasil, kehadiran, dan kemampuan bekerja sama pegawai setelah 

dilakukan pelatihan yang mengenai kecerdasan spiritual dan kecerdasan 

emosional. 

L.Agustian(2016) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh 

kecerdasan spiritual dengan disiplin karyawan pada PT. Perkebunan Cinta 

Ogan Ilir. Dari analisa diperoleh bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

kecerdasan spiritual dengan disiplin karyawan pada PT. Perkebunan Cinta 

Ogan Ilir. Bentuk berpengaruhnya yaitu karyawan tepat waktu, taat peraturan 

serta bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kemudian peneliti mengukur 
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pengaruh kecerdasan spiritual dengan disiplin pegawai,dengan melihat 

hubungan antara kedua indakator varaibel tersebut.  

Adapun perbedaan penelitian yang di lakukan peneliti pada saat ini 

dengan penelitian terdahulu adalah tempat penelitian yang berbeda serta 

variabel yang berbeda.Kesamaan nya terdapat pada konsep yang gunakan. 

2.18 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian yang disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara 

karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, 

belum didasarkan pada fakta- fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis 

terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik  Sugyono 

(2005:70).  

Dengan melihat gambaran secara umum berdasarkan latar belakang dan 

perumusan serta data sekunder maka penulis mengemukan kan hipotesis 

sebagai berikut: “ Terdapat Hubungan yang Positif Dan Signifikan Antara 

Perilaku Shalat Berjamaah Dengan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.”  

 


