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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini di dasarkan atas Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 

0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi 

BahasaArab (A Guide to Arabic TransliterationaI), INIS Fellow 1992. 

A. Konsonan  

Arab  Latin Arab  Latin 

 Th ط  A ا

 Zh ظ B ب

 „ ع T ت

 Gh غ Ts ث

 F ف J ج

 Q ق Ḥ ح

 K ك Kh خ

 L ل D د

 M م Dz ذ

 N ن R ر

 W و Z ز

 ḧ ه S س

 ‟ ء Sy ش

 Y ي Sh ص

   Dh ض

 

B. Vokal, panjang dan diftong 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlomah dengan “u”, sedangkan bacaan 

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 

Vokal (a) panjang=  Â misalnya قال  menjadi qâla 

Vokal (i) panjang =  î misalnya قيل menjadi qîla 
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Vokal (u) panjang =  Ũ misalnya دون menjadi dûna 

Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, 

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah  

ditulis dengan ”aw” dengan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 

Diftong (aw)= ۔و misalnya قول menjadi qawlun 

Diftong (ay)= ڍ misalnya خير menjadi khayrun 

C. Ta’ marbûthah (ۃ ) 

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, 

tetapi apabila Ta‟ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka 

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi 

al-risalat li al-madrasah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang 

berdiri dari susunan mudlaf  dan Mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya  في

 .menjadi fi rahmatillahرحمة هللا

D. Kata Sandang dan Lafdz al-Jalâlah 

Kata Sandang berupa “al” ( ) ال  ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak 

diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan 

contoh-contoh berikut ini: 

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan... 

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan... 

3. Masyâ‟ Allâh kâna wa mâ lam yasya‟ lam yakun. 
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ABSTRAK 

 

Fitria, (2020): Hubungan Kecerdasan Emosional dan Spiritual dengan 

Akhlak Siswa di Sekolah Menengah Pertama Se-Kecamatan 

Bangkinang Kota 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hubungan yang positif dari 

kecerdasan emosional dan spiritual dengan Akhlak Siswa di Sekolah Menengah 

Pertama Se-Kecamatan Bangkinang Kota. Tujuan dari penelitian ini ada tiga yaitu 

: 1. Untuk mengetahui hubungan yang positif dari kecerdasan emosional dengan 

akhlak siswa di Sekolah Menegah Pertama Se-kecamatan Bangkinang Kota. 2. 

Untuk mengetahui hubungan yang positif dari kecerdasan spiritual dengan akhlak 

siswa di Sekolah Menegah Pertama Se-kecamatan Bangkinang Kota. 3. Untuk 

mengetahui hubungan yang positif antara kecerdasan emosional dan spiritual 

terhadap akhlak siswa di Sekolah Menegah Pertama Se-kecamatan Bangkinang 

Kota. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan pendekatan 

kuantitatif. Populasi penelitian ini berjumlah 2205 siswa. Sampel penelitian 

sebanyak 399 siswa. Pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin dengan 

tingkat error 5%, Teknik pengambilan sampel menggunakan Stratified Random 

Sampling. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket dan 

teknik analisis data menggunakan regresi berganda. Dari hasil penelitian diperoleh 
bahwa ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan akhlak siswa dengan 

nilai Signifikan 0.000 < 0.05. Ada hubungan antara kecerdasan spiritual terhadap 

akhlak siswa dengan nilai Signifikan 0.000 < 0.05. Kemudian terdapat hubungan 

yang signifikan dari Kecerdasan Emosional dan Spiritual dengan Akhlak Siswa di 

Sekolah Menengah Pertama Se-Kecamatan Bangkinang Kota dengan nilai 

Signifikan 0.000 < 0.05.  

 

Kata Kunci: Kecerdasan Emosional, Spiritual, Akhlak Siswa 
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ABSTRACT 

 

Fitria, (2020):  The Relation of Emotional and Spiritual Intelligence with the 

Morals of Junior High Schools Students in Bangkinang Kota 

District 

  

 This study aims to examine the influence of emotional and spiritual 

intelligence on the morals of junior high schools students in Bangkinang Kota 

District. The objectives of this study are 1) to examine the relation of emotional 

intelligence with the morals of junior high schools students in Bangkinang Kota 

District; 2) to examine the relation of spiritual intelligence with the morals of 

junior high schools students in Bangkinang Kota District; 3) To examine the 

significant relation of emotional and spiritual intelligence with the morals of 

junior high schools students in Bangkinang Kota District. This research was 

correlational research with quantitative approach. The populations of this study 

were 2205 students. The research samples were 399 students. The samples were 

chosen based on the Slovin formula with 5% of error rate by using stratified 

random sampling. Data were obtained through questionnaires and were analyzed 

by using multiple regression technique. Based on the results of data analysis, it 

was found that 1) there was an relation of emotional intelligence with the morals 

of students with significant value of 0.000 <0.05, 2) there was an relation of 

spiritual intelligence on students’ morals with significant value of 0.000 <0.05, 

and 3) there was a significant relation of emotional and spiritual intelligence on 

the morals of junior high schools students in Bangkinang Kota District with 

significant value of 0.000 <0.05.  

 

Keywords: Emotional Intelligence, Spiritual, Students’ Morals 
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 ملخص
املتوسطة يف  يف املدارستالميذ أخالق ال يفوالروحي  لوجداينأتثري الذكاء ا(: ٠٢٠٢فطراي، )

 ق كواتابجنكينانوحدة 
 
 يف املدارستالميذ أخالق ال يفوالروحي  لوجداينالذكاء اا البحث إىل كشف أتثري هدف هذي

 لوجداينالذكاء امعرفة أتثري . ١ ا البحث، هي:هذ ق كوات. وأما أهدافابجنكيناناملتوسطة يف وحدة 
اء الروحي الذك. معرفة أتثري ٢ق كوات. ابجنكيناناملتوسطة يف وحدة  يف املدارستالميذ أخالق ال يف
الذكاء . معرفة أتثري هام بني ٣ق كوات. ابجنكيناناملتوسطة يف وحدة  يف املدارستالميذ أخالق ال يف
هذا البحث ق كوات. ابجنكيناناملتوسطة يف وحدة  يف املدارستالميذ أخالق ال يفوالروحي  لوجداينا

تلميذا.  ٣٣٣ تهعينتلميذ و  ٢٢٢٢ ا البحث هوكمي.جمتمع هذدخل  االرتباطي مببحث الهو 
تعيني العينة . ألخذ العينة، استخدمت تقنية ٪٢خطأ  دىمب رمز سلوفنيالعينات ابستخدام  تأخذ

. جلمع البياانت، استخدمت طريقة االستبيان. ولتحليل البياانت، استخدم طبقية املعينةالالعشوائية 
التالميذ أخالق  الوجداين يف أن هناك أتثري بني الذكاءونتيجة هذا البحث هي:  االحندار املتعدد.

  هامةبقيمة  التالميذ أخالق يفهناك أتثري بني الذكاء الروحي . ٢٢،٢ <٢،٢٢٢هامة  بقيمة
يف التالميذ أخالق  يفوالروحي  الوجداين لذكاءمن ا هاممث هناك أتثري . ٢،٢٢ < ٢،٢٢٢

 ق كوات.ابجنكينانيف وحدة  املتوسطةاملدارس 
 

التالميذأخالق  ،الروحي الوجداين، لذكاءاالكلمات األساسية:   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dunia pendidikan sangat besar pengaruhnya dalam perubahan prilaku serta 

akhlak seseorang. Berbagai ilmu diperkenalkan guna siswa dapat memahaminya 

dan dapat melakukan sesuatu perubahan pada dirinya. Pola pendidikan di 

Indonesia selama ini terlalu mengedepankan Kecerdasan Intelektual (IQ) dan 

materialisme, tetapi mengabaikan Kecerdasan Emosional dan juga Spiritual. Pada 

umumnya masyarakat memandang bahwa IQ adalah hal utama yang harus 

diperhatikan, kemudian mengesampingkan EQ dan SQ, sehingga anak pintar itu 

merupakan sebuah kebanggan, tanpa mereka sadari bahwa tidak sedikit anak 

pintar dan berprestai tetapi mereka tidak pandai bergaul, terjebak pergaulan bebas, 

narkoba, tawuran dan lain sebagainya. Maka dari itu IQ tanpa adanya EQ dan SQ 

akan sia-sia. 

Akhlak merupakan sikap yang melahirkan perbuatan dan tingkah laku 

manusia. Akhlak juga merupakan salah satu pondasi dasar ajaran agama Islam 

yaitu Akidah dan  Syariah, akhlak ini merupakan buah penerapan dari akidah dan 

syariah. Akhlak merupakan penyempurnaan dari bangunan ajaran Islam setelah 

pondasi akidah dan bangunan syariah, akhlak tidak akan terbentuk pada diri 

seseorang jika tidak memiliki akidah dan syariah yang baik.
1
Akhlak mempunyai 

tujuan menjadikan manusia agar berkelakuan baik kepada Tuhannya, sesama 

manusia dan lingkungannya. Pembinaan akhlak dalam ajaran agama Islam adalah 

                                                           
1
 Marzuki, Prinsip Dasar Akhlak Mulia, (Yogyakarta: Debut Wahana Pers, 2009), h. 13 
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bagian integral dari keseluruhan ajaran agama Islam yang harus dibuktikan 

dengan perbuatan. Sebagai seorang manusia yang beragama, sudah tentu akhlakul 

karimah diperlukan untuk bergaul dengan baik.  Baik itu dalam kehidupan 

keluarga, sekolah maupun kehidupan ditengah-tengah masyarakat, sehingga 

dengan demikian akhlak tersebut harus dibina,  serta dipelihara supaya tidak 

hilang dari diri manusia tersebut. Bebicara masalah akhlak, dewasa ini banyak 

sekali dijumpai penyimpangan akhlak ditengah-tengah masyarakat, bahkan 

dilakukan oleh orang-orang yang notabenenya berpendidikan yang seharusnya 

memiliki akhlak yang baik dan mampu memberi contoh yang baik pula. Adapun 

tindakan yang menunjukkan penurunan moral yang ditunjukkan dengan berbagai 

macam tindakan amoral menjadi bukti betapa saat ini kita sengan berada pada 

krisis akhlak. 

Pendidikan merupakan suatu usaha yang  dilandasi dengan penuh kesadaran 

dan penuh tanggung jawab dalam rangka membina dan membentuk suatu 

kepribadian, kecerdasan dan juga keterampilan peserta didik, baik itu bersifat 

jasmani maupun rohaninya. Muhibbin Syah mengatakan bahwa pendidikan 

merupakan usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya 

manusia melalui pengajaran.
2

 Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan, 

berdirilah lembaga-lembaga pendidikan baik itu formal maupun non formal. 

Adapun yang formal seperti SD, SMP SMA sedangkan non-formal seperti kursus, 

private dan sebagainya. 

                                                           
2
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya), h. 1  
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Sekolah merupakan tempat anak berinteraksi dengan orang lain, sekolah 

harus membangun aspek moral, cinta dan kasih, demokrasi, toleransi dan 

menghargai perbedaan, berlapang dada menerima kenyataan dan menjauhkan diri 

dari nilai-nilai kekerasan. Sekolah harus meningkatkan kecerdasan Emosional 

siswa, karna setiap pengalaman yang melibatkan emosi ekstrem akan memberikan 

efek langsung yang lebih nyata pada prilaku anak sekaligus efek jangka panjang 

pada perkembangan kepribadian mereka.
3
 

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan 

mulia di dunia, karena sempurna itulah manusia dikaruniai berbagai potensi yang 

sangat luar biasa diantaranya adalah kecerdasan IQ, IQ merupakan potensi dasar 

manusia dan merupakan faktor genetik.  Dengan IQ para ahli berkeyakinan, 

semakin tinggi IQ seseorang semakin tinggi pula orang itu menunjukkan 

kemampuannya. Menurut Daniel Goleman seorang psikolog Harvard telah 

menunjukkan bahwa manusia memiliki suatu jenis potensi lain, yaitu kecerdasan 

Emosional yang merupakan hal yang harus diperhatikan, menurutnya IQ akan 

dapat bekerja secara efektif apabila seseorang mampu memfungsikan EQ nya. EQ 

hanyalah merupakan satu unsur pendukung keberhasilan seseorang, keberhasilan 

itu akan tercapai tergantung keadaan atau kemampuan seseorang  menggabungkan 

antara IQ dan EQ. Kemudian pada tahun 2003 keluarlah SISDIKNAS (Sistem 

Pendidikan Nasional) Nomor 20 Tahun 2003 merupakan awal reformasi 

pendidikan yang mencoba menyeimbangkan pola SDM dengan mengedepankan 

SQ dan EQ tanpa mengesampingkan IQ.  

                                                           
3
 Djazimi, “Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Akhlak Siswa Madrasah Aliyah 

AlKhairiyah Provinsi Banten”, Studia Didkatika Jurnal Ilmiah Pendidikan, Vol.10, No.2, 2016,  h. 
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Ary Ginanjar di dalam bukunya mengemukakan pendapat Danah 

Zohar dan Ian Marshall mereka mendefenisikan kecerdasan spiritual 

adalah kecerdasan untuk mengahadapi persoalan makna dan velue, yaitu 

kecerdasan untuk menempatkan prilaku dan hidup kita dalam konteks 

makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa 

tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan 

dengan yang lain.
4
 

 

Dari pengertian di atas jelas bahwa Kecerdasan Spiritual diperlukan untuk 

memfungsikan Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Intelektual. Namun pada 

kenyataannya masih banyak masyarakat kita yang menjadikan Spiritual menjadi 

hal yang tidak penting dalam pendidikan. Tanpa mereka sadari berapa banyak 

anak yang pada akhirnya lari kepada zat adiktif karna merasa tertekan, menjadi 

garang dan bahkan melakukan tindak kekerasan  ketika marah, jatuh kejurang 

seks bebas, tawuran antar mereka. Ini semua terjadi tidak lain karena kurangnya 

pendidikan Spiritual, karena seyogyanya Kecerdasan Spiritual adalah kemampuan 

untuk memberikan makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku dan kegiatan, 

serta mampu menyinergikan IQ, EQ dan SQ secara komprehensif.
5

 Dalam 

kehidupan modern dan kondisi masyarakat yang semakin tertata ini hendaknya 

antara kebutuhan duniawi dan ukhrowi bisa berjalan bersama-sama. Dengan 

adanya konsep ESQ (Emotional-Spiritual Quotient) atau kecerdasan emosi dan 

kecerdasan spiritual, diharapkan antara kebutuhan duniawi dan ukhrowi tidaklah 

bertentangan akan tetapi mampu untuk berjalan bersama-sama dalam 

menghantarkan tujuan dan hakikat manusia yang sesunggguhnya.
6

 Goleman 

                                                           
4
 Ary Ginanjar, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ 

Emotional Spiritual Quotion The ESQ Way 165 1 Ihsan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam, ( 

Jakarta: Penerbit Agra, 2007), h. 13 
5
 Ibid., 

6
 Hamzah B. Uno, Hamzah B. Uno, Orientasi Barudalam Psikologi Pembelajaran, ( 

Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012), h. 70 
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mengatakan bahwa para ahli psikologi sepakat IQ hanya mendukung 20% faktor 

yang menentukan keberhasilan, sedangkan 80% sisanya berasal dari faktor lain 

dan termasuk salah satunya adalah kecerdasan Emosional.
7
 

Salah satu masalah yang terjadi pada zaman sekarang atau yang bisa kita 

kenal dengan istilah zaman now adalah cara menempatkan nilai-nilai dan orientasi 

keagamaan di tengah-tengah perubahan yang terus berkembang cepat dalam 

kehidupan sosial. Dalam transisi seperti ini sering bahkan banyak diantara anak 

yang ingin meninggalkan segala sistem yang lama yang menurut mereka menjadi 

penghambat dalam proses modernisasi, namun di sisi lain kita belum menemukan 

sistem baru yang sesuai, yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

menentukan sikap di kehidupan sosial. Oleh karena itu penting untuk 

mengupayakan nilai-nilai keagamaan Islam dan juga kecakapan emosi dalam 

proses modernisasi dan perubahan sosial dengan pendekatan yang lebih terbuka, 

dialogis dan kontekstual. 

Berdasarkan studi pendahuluan melalui observasi pada bulan April 2019 

lalu, ditemukan beberapa kecerdasan emosional yang sudah baik di SMP Se-

Kecamatan Bangkinang Kota dengan gejala-gejala : 

a. Siswa memahami emosi temannya 

b. Siswa menolong guru ketika memerlukan bantuan 

c. Siswa mau membantu teman yang membutuhkan bantuan 

Dengan kecerdasan emosional anak memiliki kemampuan untuk mengenali 

emosi diri dan temannya, meraih dan membangkitkan perasan untuk membantu 

                                                           
7
 Ni Luh Putu Ani Cahyani, Pengaruh Kecerdasan Emosonal, Motivasi, dan Pelatihan 

terhadap Kinerja  Aparatur Sipil Negaradi BiroUmum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi 

Utara. 
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pikiran, dan memahami perasaan dan maknanya, dan mengendalikan perasaan 

secara mendalam sehingga membantu perkembangan emosi dan intelektual.
8
 

Seorang anak yang memiliki kecerdasan emosional yang baik ia akan mampu 

mengenali dan mengelola emosi diri, ia mampu untuk memotivasi dirinya sendiri 

dan juga oranglain, bisa mengenali perasaan oranglain serta memiliki hubungan 

yang baik dengan orang lain. kemudian dengan observasi awal yang sudah 

dilakukan ditemukan kecerdasan spiritual yang sudah baik dengan gejala-gejala : 

a. Siswa mau menyisihkan sedikit uang jajannya untuk infak sekolah 

b. Siswa mau meminjamkan alat belajar kepada teman yang tidak memiliki alat 

belajar 

c. siswa menyalami guru ketika bertemu. 

Anak-anak yang memiliki kecerdasan spiritual yang baik dapat membangun 

relasi dengan apa yang ada diluar dirinya, tidak hanya sekedar relasi yang ada 

diluarnya, ia juga mampu untuk menjaga relasi diri dengan Tuhannya, relasi sudut 

pandang sosial keagamaanya, dan juga relasi sudut pandang etika keagamaannya.
9
 

Berdasarkan observasi pada bulan April 2019 yang dilakukan peneliti di 

Sekolah Menengah Pertama Se-Kecamatan Bangkinang Kota bahwa guru telah 

memberikan bekal dan pembelajaran yang mendukung kecerdasan emosional dan 

spiritualnya, dengan mengajarkan materi-meteri ajar yang dapat meningkatkan 

kecerdasan emosional dan spiritual anak dengan baik, akan tetapi masih banyak 

siswa  melakukan hal yang terlihat menyimpang dari akhlakul karimah seperti 

memilih-milih teman dalam bergaul, mengejek teman dengan kata-kata yang tidak 

                                                           
8
 Hamzah B.uno, Loc.cit 

9
 Sukidi, Rahasia Sukses Hidup Bahagia Kecerdasan Spiritual Mengapa SQ Lebih 

Penting daripada IQ dan EQ, (Jakarta: Gramedia, 2002 ), h. 80-85 
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pantas,  memalak temannya, berkata kasar terhadap temannya, tidak sopan kepada 

gurunya, bahkan salah satu gurunya mengatakan bahwa anak-anak di sekolah 

tersebut masih sulit untuk diajak sholat berjamaah yang diterapkan disekolah. 

Adapun gejala-gejala awal yang peneliti temukan adalah : 

1. Masih ada  siswa yang kurang peduli terhadap kesulitan orang lain 

2. Masih ada siswa yang tidak sopan kepada gurunya 

3. Masih ada siswa yang mengejek-ejek teman 

4. Masih ada siswa yang berkata kasar dan tidak pantas 

5. Masih ada siswa yang tidak melaksanakan sholat berjamaah 

6. Masih ada siswa yang berlarian anatara laki-laki dan perempuan 

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala permasalahan diatas, maka 

penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul: “Hubungan 

Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual dengan Akhlak Siswa di 

Sekolah Menengah Pertama Se-Kecamatan Bangkinang Kota”. 

B. Definisi Istilah 

Untuk lebih mudah memahami kata-kata dari judul yang penulis buat, 

maka disini penulis memaparkan beberapa defenisi kata, yaitu : 

1. Kecerdasan Emosional : sebuah kemampuan untuk mengenali perasaan, meraih 

dan membangkitkan perasaan untuk membantu pikiran, memahami perasaan 

dan maknanya, dan mengendalikan perasaan secara mendalam sehingga 

membantu perkembangan emosi dan intelektual
10

. Kecerdasan yang 

dimaksudkan oleh penulis disini yaitu kemampuan seseorang dalam bertindak, 

                                                           
10

 Hamzah B. Uno,Op.cit., h. 69 
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memahami orang lain, memahami situasi dan kondisi orang lain serta bisa 

membuat keputusan dan menyelesaikan permasalahan dengan baik.  

2. Kecerdasan Spiritual : kemampuan untuk memberi makna ibadah dalam setiap 

prilaku, melalui langkah-langkah dan juga pemikiran yang bersifat futrah, 

menuju manusia seutuhnya dan memiliki pemikiran tauhid serta berprinsip 

hanya karena Allah.
11

 Kecerdasan spiritual yang dimaksud penulis yaitu 

kecakapan dalam ibadahnya dengan Allah, mampu bersikap jujur, pemaaf serta 

memiliki etika dan moral yang baik. 

3. Akhlak : secara linguistik akhlak diambil dari bahsa arab bentuk jamak dari 

kata “Khuluqun” yang artinya  adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau 

tabiat. Secara terminologi akhlak adalah sebuah sistem yang lengkap terdiri 

dari karakteristik- karakteristik akal atau tingkah laku yang membuat seseorang 

menjadi istimewa.
12

akhlak yang dimaksud penulis disini adalah tingkah laku 

yang mencerminkan akhlakul karimah serta akhlak yang sesuai dengan syariat 

agama Islam. 

C. Permasalahan  

Dalam kehidupan sosial untuk dapat memenuhi pemaknaan hidup dan 

keharmonisan dalam bermasyarakat, maka kecerdasan emosional dan spiritual ini 

menjadi sesuatu yang harus diperhatikan, terlebih dengan kehidupan saat ini, 

dimana sangat sedikit tontonan yang mendidik untuk anak, akibatnya menjadi 

tidak cakep dalam emosi dan juga spiritualnya. Oleh sebab itu penulis 

memaparkan permasalahan sebagai berikut : 

                                                           
11

 Ary Ginanjar Agustian, Op.cit., h. 43 
12

 Nasharuddin, Akhlak(Ciri Manusia Paripurna), (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 

2015), h. 206-207 
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1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala di atas, penulis dapat 

mengambil suatu gambaran tentang masalah yang tercakup dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Siswa tidak bisa mengontrol emosinya ketika marah 

b. Siswa melontarkan kata-kata kotor ketika berbicara 

c. Siswa tidak menghargai guru 

d. Siswa tidak ingin melaksanakan sholat berjamaah 

e. Siswa tidak mentaati aturan 

f. Siswa menghardik teman lainnya 

g. Siswa  mengolok-olok temannya 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya persoalan yang mengitari kajian ini seperti yang 

dikemukakan dalam identifikasi masalah serta banyaknya keterbatasan dari 

peneliti baik dari segi waktu, dana, tenaga, teori-teori, dan supaya penelitian ini 

dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua masalah yang telah 

teridentifikasi akan dilakukan penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah di 

atas, maka penulis membatasi permasalahan ini dengan memfokuskan 

penelitian pada hubungan kecerdasan emosional dan spiritual dengan akhlak 

siswa.  

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, untuk itu 

peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:  
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a. Apakah ada hubungan positif yang signifikan antara kecerdasan emsional 

dengan akhlak siswa di Sekolah Menegah Pertama Se-kecamatan 

Bangkinang Kota? 

b. Apakah ada hubungan positif yang signifikan antara kecerdasan spiritual 

dengan akhlak siswa di Sekolah Menegah Pertama Se-kecamatan 

Bangkinang Kota? 

c. Apakah ada hubungan positif yang signifikan antara kecerdasan emosional 

dan kecerdasan Spiritual dengan akhlak siswa di Sekolah Menegah Pertama 

Se-kecamatan Bangkinang Kota? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional 

dengan akhlak siswa di Sekolah Menegah Pertama Se-kecamatan 

Bangkinang Kota 

2) Untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara kecerdasan spiritual  

dengan akhlak siswa di Sekolah Menegah Pertama Se-kecamatan 

Bangkinang Kota 

3) Untuk mengetahui yang signifikan antara kecerdasan emosional dan 

kecerdasan spiritual dengan akhlak siswa di Sekolah Menegah Pertama Se-

kecamatan Bangkinang Kota 
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2. Manfaat Penelitian 

Sesuai tujuan umum dan tujuan khusus penelitian, maka penelitian ini 

diharapkan bermanfaat sebgai berikut: 

1) Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep dan teori yang 

menyokong perkembangan ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia, 

khususnya yang berkaitan dengan kecerdasan emosional dan spiritual 

terhadap akhlak siswa. 

2) Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut: 

a) Dengan dilaksanakan penelitian kecerdasan emosional dan kecerdasan 

spiritual terhadap akhlak siswa di Sekolah Menengah Pertama Se-

kecamatan Bagkinang Kota, diharapkan dapat memberi kontribusi 

dalam bentuk panduan dalam pembentukan akhlak siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Se-kecamatan Bangkinang Kota 

b) Bagi akademik, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk 

penelitian selanjutnya secara komprehensif. 

c) Bagi para pembaca penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam dunia 

pendidikan khususnya Pendidikan Agama Islam. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Kerangka Teori 

1. Akhlak 

a. Pengertian Akhlak 

Secara linguistik, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yang 

merupakan bentuk jamak dari kata حلق (Khuluqun) yang mempunyai arti 

budi pekerti, tingkah laku, perangai atau tabiat. Kata Khuluqun, merupakan 

isim jamid lawan dari isim musttaq. Secara terminologi, akhlak adalah suatu 

sistem yang lengkap  terdiri dari karakteristik akal atau tingkah laku yang 

membuat seseorang menjadi istimewa. Singkatnya tentang akhlak yang 

digagas oleh Hanif Yunus, akhlak ialah sifat manusia yang 

terdidik.
13

Akhlak merupakan kemampuan jiwa untuk melahirkan suatu 

perbuatan secara spontan tanpa pemikiran dan paksaan, atau perbuatan yang 

lahir atas dorongan jiwa berupa perbuatan baik dan buruk. Disinilah peranan 

filsafat pendidikan Islam untuk merumuskan suatu prinsip, landasan atau 

tuntunan akhlak al- karimah sejak dini. Sehingga perbuatan-perbuatan yang 

baik itu timbul secara spontan. Untuk memahami agama secara tepat dan 

baik, maka diperlukan pendidikan khususnya agama yang mencakup segala 

aspek hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, 

bahkan manusia dengan lingkungan. Dengan demikian, antara pendidikan 

dan akhlak tidak bisa dipisahkan. Pendidikan akhlakul karimah adalah jiwa 

                                                           
13

 Abdu al-Hamid Yunus dikutip oleh Nasharuddin, Akhlak Ciri Manusia Paripurna, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 207 
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dari pendidikan Islam. Mencapai suatu akhlak yang sempurna adalah tujuan 

utama pendidikan.
14

 

Jadi akhlak merupakan suatu sistem yang melekat pada individu yang 

menjadikan manusia istimewa dari individu lainnya, lalu menjadi sifat pada 

orang tersebut. Apabila sifat-sifat  itu terdidik kearah yang baik, maka 

dinamakan akhlak baik, jika sifat  itu buruk, maka dinamakan dengan 

akhlak buruk.
15

 Akhlak juga merupakan sebuah wujud dari apa yang kita 

fikirkan, yang kita rasakan, dan diwujudkan dalam bentuk perbuatan 

ataupun prilaku.  

Al-Ghazali mengatakan norma baik dan buruknya akhlak ditinjau dari 

pandangan akal  dan syariat agama Islam. Jika Akhlak itu sesuai dengan 

akal pikiran dan syariat agama Islam amaka dinamakan akhlak mulia, 

begitupun sebaliknya jika akhlak yang tidak sesuai atau bertentangan 

dengan akal dan syariatAgama Islam maka dinamakan akhlak sesat dan 

buruk, karena hanya menyesatkan manusia belaka.
16

 Dari segi sifatnya 

akhlak dibagi kepada dua bagian yaitu akhlak yang terpuji dan (alAkhlaq al-

Mahmudah) dan akhlak yang tercela (al-Akhlaq al- Madzmumah). Akhlak 

al-Mahmudah adalah tingkah laku terpuji yang merupakan tanda keimanan 

seseorang. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji ini dilahirkan dari sifat-

                                                           
14

 Munirah, Ahlak Dalam Persektif Pendidikan Islam Morals In Perspective Islam 

Education, Auladuna: Jurnal Pendidikan Dasar Islam, Vol. 4 No. 2, December 2017, pp. 39-47, 

Samata Gowa: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 
15

 Abdu al-Hamid Yunus dikutip oleh Nasharuddin, Op.cit., 
16

 Zainuddin, Seluk-beluk Pendidikan dari Al-Ghazali, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 

103. 



 
 

14 
 

sifat yang terpuji pula”.
17

 Sifat terpuji yang dimaksud antara lain: cinta 

kepada Allah, cinta kepda rasul, taat beribadah, senantiasa mengharap ridha 

Allah, tawadhu‟, taat dan patuh kepada Rasulullah, bersyukur atas segala 

nikmat Allah, bersabar atas segala musibah dan cobaan, ikhlas karena Allah, 

jujur, menepati janji, qana’ah, khusyu dalam beribadah kepada Allah, 

mampu mengendalikan diri, silaturrahim, menghargai orang lain, 

menghormati orang lain, sopan santun, suka bermusyawarah, suka 

menolong kaum yang lemah, rajin belajar dan bekerja, hidup bersih, 

menyayangi binatang, dan menjaga kelestarian alam.
18

 

Akhlak madzmumah adalah tingkah laku yang tercela atau perbuatan 

jahat yang merusak iman seseorang dan menjatuhkan martabat manusia. 

Sifat yang termasuk akhlak mazmumah adalah semua sifat yang 

bertentangan dengan akhlak mahmudah, antara lain: kufur, syirik, munafik, 

fasik, murtad, takabbur, riya, dengki, bohong, menghasut, kikil, bakhil, 

boros, dendam, khianat, tamak, fitnah, ujub, mengadu domba, sombong, 

putus asa, kotor, mencemari lingkungan, dan merusak alam.
19

  

b. Ruang Lingkup Akhlak 

Kahar Mahsyur mengatakan bahwa ruang lingkup akhlak meliputi 

bagaimana seharusnya sikap seseorang terhadap penciptanya, sesama 

manusia, serta masyarakat. Disamping itu juga meliputi bagaimana 

seharusnya bersikap terhadap makhluk lain seperti malaikat, jin, iblis, 

                                                           
17

 MA Djazimi, Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Akhlak Siswa Maderasah Al-

khairiyah Provinsi Banten, Studia Didkatika, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Vol. 10, No. 2, 2016, h. 49 
18

 Ibid.,  
19

 Ibid., 
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hewan, dan tumbuh- tumbuhan. Menurut Muhammad Daud Ali Akhlak 

dibagi menjadi dua bagian secara garis besarnya, yaitu: Pertama, akhlak 

kepada Allah dan Kedua, adalah akhlak kepada makhluk semua ciptaan 

Allah.
20

 Lebih rinci, Departemen Agama RI membagi ruang lingkup akhlak 

menjadi tiga bagian berdasarkan objek/sasarannya, yaitu akhlak kepada 

Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada lingkungan.
21

 

1) Akhlak terhadap Allah SWT  

Akhlak terhadap Allah SWT diartikan sebagai perbuatan atau 

sikap yang dilakukan  manusia selaku makhluk kepada penciptanya, 

yakni Allah SWT. Ada banyak cara serta kegiatan penanaman nilai-nilai 

akhlak kepada Allah yang sesungguhnya akan membentuk pendidikan 

keagamaan. Nilai-nilai ketuhanan yang sangat mendasar adalah:
22

  

a. Iman, adalah sikap batin yang sangat mempercayai Allah SWT. Jadi 

tidak cukup hanya dengan percaya akan adanya Allah, melainkan 

harus meningkat menjadi sikap mempercayai Allah dan meletakkan 

kepercayaan kepada-Nya. 

b. Ihsan, merupakan kesadaran yang mendalam bahwa Allah selalu 

bersama manusia dimanapun berada. Setiap perbuatan yang kita 

lakukan tidak luput dari pengawsan Allah, oleh karena itu manusia 

                                                           
20

 Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2008), h. 352 
21

 Departemen Agama RI, Buku Teks Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi 

Umum, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,1999), h. 148- 155. 
22

 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam; Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006 ), h. 153-154. 
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harus berprilaku sebaik mungkin serta diiringi dengan penuh tanggung 

jawab. 

c. Takwa, yakni suatu sikap  penuh yang penuh kesadaran kesadaran 

bahwa manusia selalu diawasi oleh Allah. Dengan demikian kita 

sebagai manusia berusaha berbuat  sesuatu yang hanya diridhai Allah, 

dan menjauhi segala laranganNya. Dan takwalah yang menjadi dasar 

akhlakul karimah atau budi pekerti yang luhur.  

d. Tawakkal, yaitu sikap senantiasa bersandar kepada Allah dengan 

mengharap hanya kepadaNya dengan penuh pengharapan dan 

keyakinan bahwa hanya Allah yang akan menolong manusia dalam 

mencari dan menemukan jalan yang terbaik. Dengan manusia 

berkeyakinan dan percaya kepada Allah, maka tawakkal adalah 

sebuah keharusan.  

e. Syukur, merupakan sikap penghargaan dan terima kasih akan nikmat 

dan karunia yang telah Allah anugerahkan terhadap manusia. 

f. Ikhlas, adalah sikap dalam tingkah laku dan perbuatan yang murni, 

yang diniatkan demi memperoleh ridha Allah dan bebas dari rasa 

pamrih atau rasa ingin mendapatkan balasan dari manusia. Dengan 

sikap ikhlas, manusia akan mencapai tingkat tertinggi nilai lahir dan 

batinnya, baik itu untuk pribadinya maupun sosial.  

g. Sabar, yaitu tabah menghadapi segala kepahitan ataupun kesusahan 

hidup baik besar maupun kecil, lahir ataupun batin, psikologis 

maupun fisiologis, karena keyakinan yang tidakk tergoyahkan adalah 
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bahwa kita semua makhluk berasal dari Allah dan akan kembali 

kepada-Nya. Jadi sabar ialah sikap batin yang tumbuh karena adanya 

kesadaran akan tujuan hidup, yakni Allah SWT. 

Tidak hanya itu, akhlak kepada Allah berangkat dari kesadaran 

dan pengakuan bahwa tiada tuhan Selain Allah. Dari pengakuan inilah 

dilanjutkan dengan sikap ikhlas dan ridha untuk beribadah kepada-Nya, 

mencintaiNya, memujiNya, tawakal kepadaNya serta sikap yang 

menunjukkan bahwasanya kita berasal dari Allah dan akan kembali 

kepadaNya.
23

 

2)  Akhlak terhadap Rasulullah 

Adapun akhlak terhadap Rasulullah SAW meliputi:  

a) Mencintai Rasulullah dengan tulus yaitu dengan cara mengikuti  

sunnahnya. 

b) Menjadikan Rasulullah sebagai idola serta suri tauladan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

c) Menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi semua 

larangannya. 

3) Akhlak terhadap sesama manusia  

Akhlak terhadap sesama manusia ini meliputi akhlak kepada orang 

tua, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap karib kerabat, tetangga 

dan masyarakat. Jika kita runut dari awal, adapun akhlak kepada orang 

tua yaitu:  
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a) Mencintai orang tua lebih dari cinta kepada kerabat lainnya. 

b) Merendahkan diri kepada kedua orang tua yang dibarengi dengan 

perasaan berkasih sayang. 

c) Berkomunikasi dengan kedua orang tua secara baik, menggunakan 

bahasa yang lemah lembut dan juga sopan. 

d) Berbuat baik terhadap kedua orang tua. 

e) Mendoakan kedua orang tua.  

Kemudian akhlak pada diri sendiri, dapat dilakukan dengan cara:
24

 

a) Menjaga dan memelihara hati nurani  dan mengisinya dengan ilmu 

agama islam, kemudian diikuti serta diamalkan. 

b) Menghindari penyakit hati seperti iri, dengki, dan riya. 

c) Malu melakukan perbuatan jahat 

d) Memantapkan rasa ingin untuk senantiasa beribadah dengan ikhlas, 

tawadhu’, zuhud dan lain sebagainya. 

e) Mengendalikan nafsu insaniyah seperti makan, minum, dan istirahat 

yang berlebihan. 

f) Menghilangkan nafsu syaithaniyah seperti haus akan pujian, 

takabbur dan berkhianat. 

Akhlak terhadap keluarga serta karib kerabat sebagai berikut : 

a) Saling membina rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan 

keluarga 

b) Melakukan kewajiban agar mendapatkan haknya 
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c) Menjaga hubungan silahturrahmi  

Adapun akhlak kepada tetangga yaitu : 

a) Saling membantu baik susah maupun senang 

b) Saling berkunjung 

c) Saling berbagi 

d) Menghindari pertengkaran dan permusuhan 

e) Saling menghormati antara satu dan lainnya 

Adapun akhlak terhadap masyarakat adalah:
25

 

a) Memuliakan tamu. 

b) Menghormati norma serta nilai yang menjadi aturan didalam 

masyarakat. 

c) Saling tolong menolong. 

d) Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. 

e) Memberi makan fakir dan miskin serta berusaha melapangkan 

hidup dan kehidupannya. 

f) Bermusyawarah dalam berbagai macam hal. 

g) Mentaati dan menghormati segala kesepakatan yang telah disepakati 

h) Menyampaikan amanah. 

i) Menepati janji, dalam masyarakat dengan pola hubungan yang lebih 

kompleks, menepati janji merupakan unsur dari bebudi luhur dan 

merupakan akhlak terpuji.  

4) Akhlak terhadap lingkungan  
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lingkungan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang ada 

disekitar kita, baik itu hewan, tumbuhan, maupun benda-benda yang 

tidak bernyawa lainnya. Hal ini berdasarkan Al-Qur’an yang 

mengatakan bahwa fungsi manusia adalah sebagai khilafah dimuka 

bumi ini. Untuk akhlak terhadap lingkungan ialah:  

a) Memelihara serta sadar akan kelestarian lingkungan hidup.  

b) Memanfaatkan dan menjaga alam terutama flora dan fauna, hewan 

yang Allah ciptakan untuk kebutuhan mmanusia dan makhluknya.  

c) Sayang terhadap sesama makhluk ciptaan Allah. Ini sejalan dengan 

yang dikatakan oleh Muhammad Alim bahwa ruang lingkup ajaran 

akhlak sama dengan ruang lingkup ajaran Islam itu sendiri, terkhusus 

yang mempunyai keterkaitan dengan pola hubungan.
26

 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akhlak 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak pada 

prinsipnya dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor internal dan 

eksternal.
27

  

1. Faktor internal 

Setiap anak ketika lahir kedunia memiliki naluri keagamaan yang 

nantinya akan mempengaruhi dirinya, seperti unsur-unsur yang ada 

dalam dirinya yang turut membentuk akhlak, diantaranya adalah : 

a) Insting (naluri) merupakan kesanggupan untuk melakukan hal-hal 

kompleks tanpa latihan sebelumnya, terarah pada tujuan yang bearti 
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bagi si anak, dan berlangsung secara spontan. Menurut para ahli 

psikologi insting berfungsi sebagai motivator  penggerak yang 

mendorong lahirnya tingkah laku.
28

 Dengan demikian insting 

merupakan suatu dorongan yang mendorong seseorang untuk 

bertindak secara spontan. di dalam ilmu psikologi, naluri terbagi 

menjadi sepuluh, yaitu
29

 : naluri makan dan minum, naluri berjodoh, 

naluri keibu-bapakan, naluri berjuang, naluri ber-Tuhan, naluri ingin 

memiliki sesuatu, naluri ingin tahu dan memberi tahu, naluri merasa 

takut dan bahagia, naluri suka bergaul dan naluri suka meniru. 

b) Kebiasaan merupakan faktor penting dalam pembentukan akhlak, 

yang dimaksud dengan kebiasaan disini yaitu perbuatan yang sering 

diulangi, sehingga lebih mudah dilakukan. Kebiasaan ini juga  

dipandang sebagai fitrah dalam islam setelah hati nurani. Karena 99% 

perbuatan manusia terjadi dikarenakan kebiasaan. 

c) Keturunan. Ahmad Amin berpendapat keturunan tempat berpindahnya 

sebagian sifat yang dimiliki orang tua terhadap anak keturunannya, 

yang disebut dengan al-Waratsah. 

d) Kehendak atau kemauan keras.  

Salah satu kekuatan yang berlindung dibalik tingkah laku adalah 

kemauan keras atau kehendak. Kemauan atau Kehendak adalah suatu 

fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu. Kehendak ini merupakan 

kekuatan dari dalam. Itulah yang menggerakkan manusia untuk 
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berakhlak. Kehendaklah yang mendorong manusia untuk berusaha 

dan bekerja, tanpa adanya kehendak ini maka semua ide, keyakinan, 

kepercayaan, pengetahuan akan menjadi pasif dan tidak ada arti bagi 

dirinya.  

e) Hati Nurani 

Pada diri manusia terdapat sebuah kekuatan yang sewaktu-waktu 

memberikan peringatan (isyarat) apabila tingkah laku manusia berada 

diambang bahaya dan juga keburukan. Kekuatan tersebut adalah suara hati 

ataupun suara bathin yang didalam bahasa arab disebut dengan dhamir
30

. 

Adapun fungsi dari hati nurani ini adalah menjadi alarm bagi kita ketika 

melakukan perbuatan-perbuatan buruk dan hati ini akan berusaha 

mencegahnya. Untuk menjadikan hati nurani ini lebih peka, harus 

disertakan dengan Kecerdasan Spiritualnya. Karena dengan begitu ketika 

kita melakukan larangan Allah maka batin merasa tidak senang. Akan 

tetapi ketika kita melakukan hal-hal yang diperintahkan syariat, maka hati 

kita akan tentram dan merasa lebih dekat dengan Allah. 

 

2. Faktor eksternal 

a) Adat Kebiasaan 

Adat/kebiasaan adalah setiap tindakan dan perbuatan seseorang 

yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama 

sehingga menjadi suatu kebiasaan. Perbuatan kebiasaan ini tidak 

cukup hanya dengan pembiasaan saja, akan tetapi harus dibarengi 
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dengan kesukaan dan kecendrungan hati didalamnya. Dengan 

demikian terbentuknya kebiasaan diiringi oleh kecendrungan hati 

yang diiringi dengan perbuatan.
31

 

b) Pendidikan. Dalam pendidikan anak akan diarahkan dan didik untuk dapat 

mengembangkan bakat yang ada pada dirinya. Akhlak ini dapat didik dengan 

dua pendekatan yaitu : Pertama, pendekatan rangsangan jawaban (Stimulus-

Respon) yang disebut juga dengan pengkondisian sehingga terjadi 

atomatisasi yang dapat dilakukan dengan cara latihan, tanya jawab atau 

melalui penelanan. Kedua, pendekatan kognitif yaitu menyampaikan 

informasi secara teoritis seperti dakwah, ceramah dan diskusi. 

c) Lingkungan 

Lingkungan adalah tempat anak melakukan interaksi tidak hanya secara 

individual akan tetapi juga kelompok, tidak hanya interaksi dengan manusia, 

akan tetapi juga dengan benda sekitarnya. Kelompok dapat memainkan 

peranan dan juga pendorong terhadap perkembangan  kecerdasannya. 

Manusia hidup saling berhubungan dengan yang lainnya, itulah sebabnya 

manusia itu perlu bergaul. Itulah sebabnya, pergaulan akan saling 

mempengaruhi pola fikir dan tingkah laku. 

Kemudian ada tiga aliran yang sudah populer menjelaskan faktor-

faktor yang mepengaruhi pembentukan akhlak khususnya dan 

pendidikan pada umumnya yaitu : 

 

1) Aliran Nativisme 

                                                           
31

 Zahruddin dan Hasanuddin, Op.cit. h. 95 



 
 

24 
 

Menurut aliran ini bahwa faktor yang paling berpengaruh 

dalam diri seseorang adalah faktor pembawaan. Jika seseorang 

mempunyai pembawaan ataupun kecendrungan yang baik, maka 

dengan sendirinya orang tersebutpun akan menjadi baik. 

2) Aliran Empirisme 

Menurut aliran ini yang paling berpengaruh pada pembentukan 

diri adalah faktor dari luar, seperti lingkungan sosial, termasuk 

didalamnya pendidikan dan pembinaan diberikan. Jadi apabila 

pembinaan ataupun pendidikan yang diberikan kepada anak itu 

baik, maka baik pulalah akhlak anak, akan tetapi sebaliknya, 

apabila pendidikan ataupun pembinaan anak itu buruk, maka akan 

buruk pulalah perilaku anak tersebut. Aliran ini sangat 

mempercayai akan peranan yangn dilakukan oleh dunia pendidikan 

3) Aliran Konvergensi 

Aliran ini berpendapat bahwa pembentukan akhlak anak 

dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal anak. 

Faktor eksternal anak ini berupa pembinaan dan pendidikan atau 

melalui interaksi lingkungan sosial
32

 

Ditambahkan lagi oleh Nasirudin, terdapat tiga proses 

pembentuk akhlak yang baik adalah : 

1) Melalui proses pemahaman, hal ini dapat dilakukan orang lain 

maupun diri sendiri. Pengetahuan dan informasi mengenai 
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betapa pentingnya akhlak mulia serta besarnya kerusakan yang 

bakal ditimbulkan oleh akhlak yang buruk merupakan suatu 

proses pemahaman. 

2) Melalui pembiasaan dan pengalaman langsung. Dengan 

pembiasan anak dipaksa serta dilatih agar megendalikan rasa 

marah dan syahwatnya dengan membiasakan akhlak terpuji. 

Pada awalnya manusia  membentuk kebiasaan akan tetapi pada 

akhirnya kebiasaan itu pulalah yang membentuk manusia. 

3) Suri tauladan atau contoh yang baik dari orang terdekatnya. 

Murid menjadikkan guru sebagai tauladannya, anak menjadikan 

orang tua sebagai tauladannya dan kyai menjadi contoh yang 

baik bagi santri dan umatnya, dan sebagainya.
33

 

Dengan demikian faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak 

pada anak ada dua, yaitu dari dalam merupakan potensi fisik, kemauan, 

kebiasaan, intelektual dan hati (rohaniah) yang dibawa anak sejak lahir, 

dan faktor dari luar yang dalam hal ini adalah kedua orang tua dirumah, 

guru disekolah, dan tokoh-tokoh serta pemimpin dimasyarakat. Melalui 

kerja sama yang baik antara tiga lembaga pendidikan tersebut, maka 

aspek kognitif (pengetahuan), afektif (penghayatan), dan psikomotorik 

(pengalaman) ajaran yang diajarkan akan terbentuk pada diri anak. 

Emosi merupakan satu unsur jiwa yang membentuk sebuah  ragam 

prilaku, cara menghadapi suatu hal yang menekan perasaan, baik itu 

                                                           
33

 Nasirudin, Historisitas dan Normativitas Tasawuf, h. 33-34 



 
 

26 
 

membuat kita merasa kecewa ataupun bahagia. Pada dasarnya, maksud 

dari akhlak adalah mengajarkan seseorang bagaimana caranya 

berhubungan dengan Allah sang penciptanya, serta mengajarkan juga 

kepada manusia bagaimana berhubungan dengan manusia. inti dari 

pembelajaran akhlak ini adalah niat kuat untuk berbuat ataupun tidak 

berbuat sesuatu sesuai dengan Ridho Allah SWT
34

. Kemudian menurut 

para Sufi akhlak seseorang bergantung kepada jenis jiwa yang berkuasa 

didalamnya.
35

  

2. Kecerdasan Emosional 

a. Pengertian Kecerdasan Emosional 

Menurut Saphiro, istilah kecerdasan emosi ini dilontarkan pertama 

kali pada tahun 1990 oleh dua orang ahli yaitu Peter Salovey dan John 

Mayer untuk menerangkan jenis-jenis kualitas emosi yang dianggap penting 

agar dapat mencapai suatu keberhasilan. Teori lain yang dikutip oleh Steven 

J Stein dan Howard E.Book yang dikemukakan oleh Reuven Bar-On di 

dalam buku Hamzah B.Uno mengatakan bahwa kecerdasan emosional 

adalah serangkaian kemampuan, kompetensi, dan kecakapan non kognitif 

yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil mengatasi 

tuntunan dan tekanan lingkungan. Kemudian Steven J Stein dan Howard E. 

Book menjelaskan pendapat Peter Salovey dan John Mayer sebagai 

peciptakan Istilah kecerdasan emosional, bahwa kecerdasan emosional 
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adalah sebuah kemampuan untuk mengenali perasaan, meraih dan 

membangkitkan perasaan untuk membantu pikiran, memahami perasaan dan 

maknanya, dan mengendalikan perasaan secara mendalam sehingga 

membantu perkembangan emosi dan intelektual.
36

 

Dengan kata lain menurut Stein dan Book, EQ adalah suatu kecakapan 

yang memungkinkan kita melapangkan jalan di dunia yang rumit, mencakup 

aspek pribadi, sosial dan pertahanan dari seluruh kecerdasan, akal sehat 

yang penuh misteri, dan kepekaan yang penting untuk berfungsi secara 

efektif setiap hari. Dalam bahasa sehari-harinya kecerdasan emosional biasa 

disebut dengan “street smarts (pintar) atau kemampuan khusus yang kita 

sebut dengan “akal sehat”. Kecerdasan emosi merupakan kondisi mental 

yang dimiliki seseorang yang bersifat gradasi dalam arti setiap orang 

mempunyai tingkat yang berbeda-beda. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Agustian yang mengatakan bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan 

untuk merasa yang terletak pada kejujuran terhadap suara hati. William 

James menyatakan bahwa emosi sebagai keadaan budi rohani yang 

berhubungan dengan kondisi dirinya. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Goleman menyatakan bahwa koordinasi suasana hati merupakan inti dari 

hubungan sosial yang baik. Bila seseorang pandai menyesuaikan diri dengan 

suasana hati individu yang lain, orang tersebut memiliki tingkat 
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emosionalitas yang baik dan akan lebih mudah menyesuaikan diri dalam 

pergaulan sosial dan lingkungan sekolahnya.
37

 

Kecerdasan Emosional tidak hanya mengenai kemampuan untuk 

membaca lingkungan sosial dan menatanya kembali. Akan tetapi juga 

mengenai kemampuan untuk memahami secara spontan apa yang 

diinginkan dan dibutuhkan orang lain, begitu juga dengan kekurangan dan 

kelebihan kemampuan membaca mereka, kemampauan untuk menjadi 

pribadi yang menyenangkan sehingga kehadirannya didambakan oleh orang 

lain. Dalam Islam, Rasulullah adalah contoh paling ideal untuk ditiru sifat  

penuh perhatian kepada orang lain, selain itu, Allah menjadikannya tauladan 

bagi umat, serta contoh dalam membangun serta meneladani kecerdasan  

ini. 

Jadi, kecerdasan emosional adalah sesuatu yang ada di dalam diri 

seseorang  berupa kemampuan, kompetensi, kecakapan non-kognitif dalam 

artian bukan kecakapan berfikir melainkan sebuah kecakapan untuk bisa 

memahami perasaan, mengendalikan perasaan sehingga dapat membantu 

perkembangan emosi dan intelektual. Kecakapan ini juga merupakan suatu 

upaya agar dapat memahami secara spontan apa yang dibutuhkan dan 

diinginkan orang lain, kemampuan seseorang untuk mengenali dan 

mengetahui perasaan diri sendiri dan orang lain, kemampuan untuk 

memotivasi diri, kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri 
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maupun ketika berinteraksi dengan orang lain, serta mampu membangun 

dan membina hubungan baik dengan orang lain. 

Adapun jenis-jenis dari kualitas emosi antara lain adalah : Pertama, 

Empati. Kedua, mengungkapkan dan memahami perasaan. Ketiga, 

mengendalikan amarah. Empat, Kemampuan kemandirian. Lima, 

Kemampuan menyesuaikan diri. Enam, Diskusi. Tujuh, Kemampuan 

memecahkan masalah antar pribadi. Delapan, Ketekunan. Sembilan, 

Kesetiakawanan. Sepuluh, Keramahan. Sebelas, Sikap hormat.
38

 Selanjutnya 

Patton menyebutkan bahwa EQ mencakup semua sifat seperti: kesadaran 

diri, manajeman suasana hati, motivasi diri, mengendalikan impuls (desakan 

hati), dan keterampilan mengendalikan orang lain. Dari paparan tersebut 

jelas bahwa IQ bukan lah satu-satunya faktor yang dapat membuat 

keberhasilan, akan tetapi perpaduan EQ dan IQ dapat mencapai 

keberhasilan.
39

 Penting untuk diketahui bahwa kecerdasan emosi adalah 

dasar bagi lahirnya kecakapan emosi yang diperoleh dari hasil belajar. Inti 

dari kecakapan emosi adalah dua kemampuan yaitu : Pertama, Empati, yang 

melibatkan kemampuan membaca perasaan orang lain. Kedua, keterampilan 

sosial, yang bearti mampu mengelola perasaan orang lain dengan baik. 

b. Unsur-Unsur Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional merupakan sebuah kekuatan tersembunyi  

dalam diri seseorang agar dapat menjalani kehidupannya. Adapun unsur-

unsur dari kecerdasan emosional ini adalah:  
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1) Kemampuan mengenali emosi
40

. ketika seseorang dihadapkan dengan 

suatu peristiwa yang menyenangkan atau menyedihkan Kemampuan ini 

akan muncul dari dalam diri sebagai sebuah reaksi terhadap suatu 

peristiwa ataupun keadaan, bisa saja ia tidak menyadari yang sebenarnya 

ia rasakan atau dapat dikatakan tidak adanya rasa mengenali emosi diri. 

Salah satu hal penting dalam diri seseorang adalah kemampuan 

memantau perasaan dari waktu ke waktu. Inti dari kecerdasan emosional 

ini adalah bisa mengenali diri, dalam artian sadar atas perasaan sendiri  

ketika perasaan itu muncul. 

Bagi orang yang mengenali emosinya, ia akan peka akan suasana 

hatinya. Ketika ia memiliki kejernihan pikiran, maka ia akan mandiri dan 

yakin atas batasan yang dibangunannya, memiliki kesehatan jiwa yang 

bagus, dan selalu berpikir positif mengenai kehidupan. Kemudian jika 

perasaan / suasana hatinya  buruk, ia tidak akan larut ke dalam perasaan, ia 

mampu untuk keluar dari suasana tidak  nyaman dalam waktu yang relatif 

singkat. Dengan kata lain, ketajaman pola pikirnyalah yang menjadi 

penolong baginya untuk keluar dari emosi tersebut. Terdapat tiga 

kemampuan yang merupakan ciri-ciri mengenali emosi diri sendiri 

(kesadaran diri), yaitu: 

a) Sadar akan emosi, adalah mengenali emosi diri dan mengetahui dampak 

dari emosi tersebut. 
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b) Penilaian diri secara teliti, dalam artian tahu kekurangan dan kelebihan 

diri belajar dari pengalaman. 

c) Percaya diri, yaitu keberanian yang datang dari keyakinan  terhadap 

kemampuan dan harga diri. karena itulah kenal akan diri menjadi kata 

kunci pembuka bagi pengenalan terhadap hakikat kehidupan sejati. 

Adapun karakteristik perilaku yang menggambarkan kemampuan 

mengenali emosi diri, antara lain: Mengenal dan merasakan emosi 

sendiri. Memahami penyebab perasaan yang timbul. Mengenal pengaruh 

perasaan terhadap tindakan (perilaku).
41

 

2) Kemampuan mengelola emosi diri. Kemampuan mengelola emosi diri 

meliputi kecakapan agar tetap tenang, menghilangkan kesedihan dan 

kegelisahan. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini tidak akan larut 

terbawa perasaan. Ketika ia merasa bahagia, ia tidak mengungkapkannya 

secara berlebihan, begitu juga ketika kesedihan menghampirinya, dia 

tidak akan membiarkan kesedihan itu berlarut-larut sehingga menjadikan 

hidupnya terpuruk. Beberapa karakteristik perilaku yang menggambarkan 

orang itu memiliki kemampuan mengelola emosi diri, antara lain: 

a) Bersikapntolerannterhadapnfrustasindannmampunmengelolanamarahn

secara lebih  baik. 

b) Mengungkapkan amarah dengan cara yang tepat tanpa berkelahi 

c) Mampu mengendalikan perilaku agresif yang dapat merusak diri 

sendiri dan orang lain 
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d) Memilikinkemampuannuntuknmengatasintekanan (stress) 

e) Memiliki kemampuan mengurangi rasa sepi dan cermat dalam 

pergaulan. 

3) Kemampuan memotivasi diri dan orang lain. Memotivasi diri bearti 

menuntut diri agar lebih bersemangat dalam menuju sasaran yang ingin 

dicapai, mempunyai inisiatif dan mampu menghadapi kegagalan serta 

bertindak secara efektif untuk dapat menghadapi kegagalan serta frustasi. 

Adan4nkecakapan utama dalam kemampuan memotivasi diri sendiri dan 

orang lain, yaitu: 

a) Dorongan untuk berprestasi, yaitu dorongan untuk menjadi lebih baik 

dan memenuhi standar keberhasilan. 

b) Komitmen,nyaitunmenyesuaikanndirindengannsasaran kelompok/ 

lembaga 

c) Inisiatif, yaitu  kesiapan agar dapat memanfaatkan kesempatan 

d) Optimis, yaitu kegigihan dalam memperjuangkan sasaran meskipun 

ada halangan dan kegagalan. 

4) Kemampuan mengenali emosi orang lain. Atau yang disebut juga dengan 

istilah empati, Empati di dalam kamus psikologi berarti sebuah 

pemahaman dan kesadaran kognitif terhadap emosi-emosi dan perasaan-

perasaan orang lain. Empati adalah suatu suasana sikap psikologis 

pribadi yang berusaha untuk memposisikan diri pada keadaan hati orang 

lain. Empati mencerminkan kesediaan untuk menempatkan diri dalam 

posisi orang lain. Dengan demikian seseorang bisa mengerti perasaan 
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orang lain  bukan bearti ia menyetujui.
42

  Dengan sikap empati ini, 

seseorang akan menekan ego pribadinya dan memperhatikan orang 

disekitarnya. Empati bukan bawaan diri, melainkan ia dikembangkan 

dengan pendidikan dan pengalaman hidup (proses belajar sosial), melalui 

proses panjang yang dihadapi dalam kehidupan baik itu bersama 

keluarga, dengan guru dan teman, termasuk  pengalaman hidup yang 

menyertai proses perkembangan diri melalui belajar sosial (social 

learning) dalam lingkungan tempat tinggalnya, dengan cara bermain 

serta berinteraksi sesama. Empati dibangun atas kesadaran diri, dengan 

begitu kita akan semakin terbuka terhadap emosi diri. Disamping itu, 

empati menekankan pentingnya mengetahui perasaan dan sudut pandang 

orang lain sebagai dasar untuk membangun hubungan interpersonal yang 

sehat. 

5) Kemampuan membina hubungan dengan orang lain yang disebut juga 

dengan keterampilan sosial merupakan kemampuan menangani emosi 

diri secara baik disaat berhubungan dengan teman dan orang lain serta 

membaca situasi secara cermat dalam bersosial, berkomunikasi dan 

interaksi dengan lancar, dapat  menggunakan keterampilan ini untuk 

bermusyawarah dan menjelaskan perselisihan serta dapat mempengaruhi 

ataupun memimpin, dan dapat bekerja sama dalam kelompok/tim. 

Adapun karakteristik Orang yang memiliki kemampuan membina 

hubungan dengan orang lain adalah sebagai berikut: 
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a) Memilikinpemahamanndannkemampuannuntuknmenganalisisnhubun

gannya dengan orang lain 

b) Memilikinkemampuannberkomunikasinyangnbaikndengan orang lain 

c) Memilikinsikapnbersahabatnataunmudahnbergaulndengan orang lain 

d) Senangnmenolongn orang lain dan dapat hidup berkelompok 

e) Bersikap senang berbagi rasa dan bekerja sama.
43

 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional pada dasarnya merupakan suatu  

keterampilan, sehingga dapat diperoleh melalui proses belajar. Walau 

demikian ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan 

kecerdasan emosional seseorang diantaranya: 

1) Faktor Internal 

a) Hereditas 

Hereditas merupakan faktor bawaan atau bakat dan ia termasuk 

kedalam kategori faktor internal yang dapat mempengaruhi kecerdasan 

emosi seseorang. Sejak lahir manusia mempunyai bakat ataupun potensi 

yang berpengaruh terhadap kehidupannya. Ketika manusia lahir, ia telah 

memiliki potensi emosional seperti kepekaan serta perasaan. Dalam 

menjalani kehidupan, potensi ini bisa hilang dan juga memiliki potensi 

untuk berkembang. Hal ini bergantung pada hasil dari pembelajaran 

serta pengalaman emosinya. Hereditas  disebut juga dengan pembawaan 

atau keturunan. Hereditas ialah karakteristik individu yang orang tua 
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wariskan kepada anak atau semua potensi baik itu fisik maupun psikis 

yang dimiliki individu tersebut sejak dari masa konsepsi (pembuahan 

ovum oleh sperma) sebagai warisan dari orang tua melalui gen
44

 Faktor 

hereditas dapat mempengaruhi perkembangan anak, kecerdasan 

intelektual serta  akhlaknya. Akan tetapi faktor lingkungan dianggap 

lebih mempengaruhi dalam perkembangan kecerdasan emosional. 

Karena pada dasarnya kecerdasan merupakan sebuah kemampuan yang 

bisa dipupuk dan dipelajari oleh siapapun. 

b)  Agama 

Agama berperan penting dalam mempengaruhi emosional 

seseorang. Agama memberikan pondasi yang kuat terhadap seseorang 

agar jiwanya tangguh tak mudah digoncang oleh apapun. keadaan batin 

dan kedamaian yang dialami oleh seseorang, adalah reaksi dari 

emosionalnya. Agama memberikan kesempatan agar menghadapi 

masalah kehidupan dengan sebuah keyakinan. Hal ini berkembang di 

dalam dirinya sehingga ia tau bagaimana cara menyikapi sebuah 

kesedihan dengan baik. Bagaimanapun agama tidak hanya pada tingkat 

emosional saja tetapi ia harus masuk ke dalam hati dan akal 

melengkapinya. Pengalaman yang religius tidak mutlak menjadi 

pengalaman emosional saja akan tetapi juga menjadi sebuah pelajaran 

hidup. 

2) Faktor Eksternal 
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Faktor eksternal adalah factor-faktor yang mempengaruhi 

kecerdasan emosional seseorang yang berasal dari luar yaitu : 

a) Keluarga  

Dalam upaya mengembangkan pribadi anak, keluarga memiliki 

peranan yang sangat penting. Orang tua merawat anaknya dengan 

penuh kasih dan sayang dan memberikan pendidikan mengenai nilai-

nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya merupakan faktor 

yang kondusif untuk mempersiapkan anak untuk menjadi pribadi serta 

anggota masyarakat yang sehat dan baik. Rumah tangga merupakan 

lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak, disinilah usaha 

orang tua untuk dapat mencapai tingkat kematangan sang anak. yang 

dimaksud kematangan disini dapat dikatakan sebagai seseorang yang 

dapat menguasai lingkungannya secara aktif. Dalam perkembangan 

emosi anak kehadiran keluarga (terutama ibu) sangatlah penting. 

Seorang anak yang kehilangan peran dan fungsi seorang ibu, maka ia 

kehilangan hak untuk dibina, dibimbing, diberikan kasih sayang, 

perhatian dan sebagainya, sehingga anak mengalami deprivasi 

maternal, jika peran kedua orang tua tidak berfungsi, maka disebut 

deprivasi parental, dan jika seorang ayah tidak menjalankan fungsinya, 

maka disebut deprivasi paternal. Kepribadian orang tua, baik yang 

menyangkut perilaku, sikap, kebiasaan ataupun tatacara hidup 
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merupakan unsur pendidikan yang secara tidak langsung dapat 

memberikan pengaruh pada perkembangan sianak.
45

 

b) Lingkungan 

Lingkungan serta pengalaman seseorang sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan kecerdasan emosi anak. John Locke 

berpendapat bahwa  anak yang baru lahir bagaikan selembar kertas 

putih yang belum ternoda oleh apapun. Kemudian orang tuanyalah 

(lingkungan) yang akan memberikan noda tinta kepada kertas putih 

tersebut. Teori ini disebut juga dengan teori Tabularasa. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa perkembangan kecerdasan seorang 

anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan serta pengalaman hidupnya. 

Terutama dari masyarakat yang memiliki andil dalam faktor 

lingkungan.
46

  

Masyarakat yang maju dan kompleks, maka tuntutan hidup 

cenderung mendorongnya untuk hidup dalam situasi yang kompetitif, 

individualis dan penuh saingan jika dibanding dengan masyarakat yang 

sederhana. Kecerdasan emosional merupakan gabungan dari 

kemampuan emosional dan sosial. Seseorang yang memiliki kecerdasan 

emosional ia mampu menghadapi masalah yang terjadi pada 

kehidupannya, karena orang yang memiliki kecerdasan emosional bearti 

memiliki kesadaran atas emosinya, ia mampu menumbuhkan motivasi 

dalam dirinya karena selalu melakukan sesuatu dengan baik, berambisi 
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untuk menggapai tujuan yang diinginkan, serta bisa mengungkapkan 

perasaan secara baik serta kontrol dirinya sangat kuat. 

3. Kecerdasan Spiritual 

a. Pengertian Kecerdasan Spiritual 

Sebelum membahas kecerdasan spiritual, penulis akan memaparkan 

arti dari kata kecerdasan dan spiritual terlebih dahulu. Feldam 

mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan memahami dunia, berfikir 

secara rasional, dan menggunakan sumber-sumber secara efektif pada saat 

dihadapkan dengan tantangan. Henmon mengatakan bahwa kecerdasan 

merupakan daya atau kemampuan untuk memahami. Sedangkan menurut 

Weschler kecerdasan adalah totalitas kemampuan seseorang untuk bertindak 

dengan tujuan tertentu, berfikir secara rasional, serta bisa menghadapi 

lingkungan dengan efektif.
47

 Kemudian kata spiritual berasal dari kata spirit 

yang berarti roh. Kata ini berasal dari bahasa latin, yakni spiritus, yang 

berarti roh, jiwa, sukma, kesadaran diri, wujud tak berbadan, nafas hidup, 

jiwa hidup.
48

 Spiritual juga berarti segala sesuatu di luar tubuh fisik, 

termasuk pikiran, perasaan, dan karakter.
49

 Kemudian menurut Danar Zohar 

dan Ian Marshall bahwa spiritual berasal dari bahasa latin yang artinya 

prinsip memfasilitasi suatu organisme, dan juga dari bahasa latin sapienta 

(sophia dalam bahsa yunani) yang artinya adalah kearifan dan kecerdasan 

kearifan. Spritual juga merupakan hal-hal yang menyangkut kemanusiaan 
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yang bersifat non materi yang terdapat dan terselubung didalam jiwa dan 

juga hati manusia seperti : kebaikan, kebenaran, keindahan, kesucian.
50

 

Kecerdasan spiritual ini juga mengenai hati nurani yang lebih hebat dari 

semua jenis kecerdasan, kecerdasan ini juga dipandang sebagai unsur pokok 

untuk mencapai kesuksesan sejati. Anak yang memiliki IQ tinggi belum 

tentu dapat mengatasi berbagai masalah dihidupnya, kecuali jika ia memiliki 

SQ yang tinggi.
51

 

Berikut ini pengertian kecerdasan spiritual menurut beberapa ahli 

yaitu: 

1) Menurut Danah Zohar dan Ian Marshall, kecerdasan spiritual adalah 

sebuah kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau value, yaitu 

kecerdasan dengan menempatkan prilaku serta hidup dalam konteks 

makna yang lebih luas, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau 

kehidupan seseorang lebih bermakna jika dibanding dengan yang 

lainnya. 

2) Kemudian Marsha Sinetar seseorang yang terkenal sebagai seorang 

pendidik, penasihat, pengusa, dan juga seorang pengarang buku best 

seller menafsirkan bahwa kecerdasan spiritual adalah pemikiran yang 

terilhami, maksudnya diilhami oleh dorongan dan efektivitas, 

keberadaan, ataupun hidup keilahian yang mempersatukan kita sebagai 

makhluk ciptaan Allah SWT. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa 
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kecerdasan spritual merupakan cahaya, ciuman kehidupan yang 

membangunkan keindahan tidur kita, dan membangunkan orang-orang 

dari segala usia dari segala situasi.
52

  

3) Khalil Khavari mengatakan bahwa kecerdasan spritual adalah fakultas 

dari dimensi nonmaterial kita-ruh manusia. Kecerdasan inilah intan yang 

belum terasah yang semua orang memilikinya, kita harus bisa 

mengenalinya dengan apa adanya, menggosoknya sehingga mnegkilat 

dengan tekad yang besar dan menggunakannya agar memperoleh 

kebahagiaan yang abadi. 

4) Toto Tasmara mengatakan kecerdasan spiritual adalah kemampuan 

seseorang untuk mendengarkan hati nurani, baik buruk dan rasa moral 

dalam  menempatkan diri dalam pergaulan. 

5) Ary Ginanjar mengatakan bahwa kecerdasan spiritual merupakan 

kemapuan untuk memberikan makna ibadah kepada setiap prilaku dan 

kegiatan, dengan langkah-langkah dan juga pemikiran bersifat fitrah, 

menuju manusia seutuhnya, dan memiliki pemikiran tauhid, serta 

berprinsip hanya karena Allah.
53

  

 Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan 

bahwa kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang sudah ada 

ketika lahir yang dapat menjadikan manusia menjalani hidupnya dengan 

penuh makna, dengan cara mendengarkan hati nuraninya, memberikan 

makna-makna ibadah disetiap kegiatan dan prilakunya dan berprinsip 
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hanya karena Allah. Kecerdasan spiritual ini penting dimiliki oleh sang 

anak karena jika tanpa kecerdasan ini hati anak akan menjadi hampa, 

kekosongan hati tanpa kecerdasan ini akan membuatnya menjadi 

seseorang yang ganas, layaknya seorang monster. 

Dalam Islam, kecerdasan spiritual termasuk dalam kecerdasan qalbu, 

seperti yang dikatakan Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir bahwa kecerdasan 

spiritual adalah kecerdasan qalbu yang berhubungan dengan kualitas bathin 

seseorang. Kecerdasan ini mengarahkan seseorang untuk berbuat lebih 

manusiawi, sehingga dapat menjangkau nilai-nilai luhur yang mungkin 

belum tersentuh oleh pikiran manusia.
54

 Qalbu merupakan pusat kendali 

semua gerak anggota tubuh manusia. Ia adalah raja bagi semua anggota 

tubuh yang lain. Semua aktivitas manusia berada di bawah kendalinya. Jika 

qalbu ini sudah baik, maka gerak dan aktivitas anggota tubuh yang lain akan 

baik pula, demikian juga sebaliknya. hati merupakan cermin dari pada 

tingkah laku (akhlak) seseorang, sebagaimana dalam hadits yang 

diriwayatkan oleh Bukhori: 

ْعُت َرسُ  ْعَماَن ْبَن َبِشْْيٍيَ ُقْوُل: َسَِ ْعُت الن ُّ ُءَعن َعاِمرٍقَاَل : َسَِ ثَ َنا زََكرَّيَّ وُل َحدَّ ثَ َنا أَبُو نُ َعيٍم َحدَّ
َسِد ُمْضَغًة ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اْْلََسُد كُ هللِا ص.م. يَ ُقوُل : لُُّو ، َوِإَذا َأاَل َوِإنَّ ِِف اْلَْ

ب َسُد ُكلُُّو . َأاَل َوِىَى اْلَقْل  )رواه البخاري( َفَسَدْت َفَسَد اْلَْ
 

“Telah menceritakan pada kami, Abu Nu’aim, telah 

menceritakan pada kami Zakariya dari Amir berkata: telah mendengar 

Nu’man bin Basyir berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: 

ketahuilah sesungguhnya didalam tubuh manusia ada segumpal darah, 
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jika ia baik maka baiklah seluruh jasadnya, jika ia rusak maka rusaklah 

seluruh jasadnya. Ketahuilah itu adalah hati. (H.R. Bukhori).
55

  

 

Jadi kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang berasal dari dalam 

hati, menjadikan individu kreatif ketika menghadapi masalah pribadi, dan 

mencoba melihat makna yang terkandung di dalamnya, serta 

menyelesaikannya dengan baik agar memperoleh ketenangan dan 

kedamaian hati. Kecerdasan spiritual menjadikan individu mampu 

memaknai setiap kegiatannya sebagai ibadah. Pada intinya kecerdasan 

spiritual adalah kecerdasan untuk menemukan makna dibalik kehidupan. 

Pengaruh kecerdasan spiritual pada anak didik atau siswa merupakan 

landasan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif dan kecerdasan 

spiritual ini adalah kecerdasan tertinggi. Apabila SQ tidak ada maka IQ dan 

EQ tidak berjalan secara efektif. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam 

kehidupan manusia SQ lah yang harus dimiliki. Orang yang cerdas 

keseluruhannya akan mampu menjaga interaksi sosialnya serta mampu 

memelihara ketenangan batinnya.
56

 

b. Karakteristik Kecerdasan Spiritual 

Marsha Sinentar menjelaskan ada beberapa ciri dari anak yang 

memiliki potensi kecerdasan spiritual yang tinggi. Karakteristik ini biasanya 

dapat dilihat ketika anak menuju remaja dan akan matang ketika ia dewasa. 

Akan tetapi potensi ini berkembang tentunya tidak lepas dari pengaruh 
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lingkungan seperti keluarga dan masyarakat (teman sebaya). Berikut adalah 

karakteristiknya
57

 : 

1) Kesadaran diri yang mendalam, intuisi yang tajam, kekuatan 

keakuan(ego-strenght) dan memiliki otoritas bawaan. Ciri utama dari 

munculnya kesadaran diri yang kuat adalah memiliki kemampan 

memahami diri sendiri dan emosi yang muncul sehingga mampu 

berempati terhadap apa yang terjadi kepada orang lain. selain itu anak 

yang memiliki intuisi yang tajam, ia dapat melihat kejadian yang akan 

datang, sehingga ia bisa mengendalikan prilakunya, anak ini juga 

memiliki kemampuan untuk mengendalikan alam bawah sadarnya, 

sehingga prilaku anak seperti sosok dewasa yang matang. Disamping itu 

anak juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan kemauan yang keras 

untuk mencapai keinginannya serta memiliki prinsip hidup. 

2) Anak memiliki pandangan yang luas terhadap dunia dan alam. Ia sadar 

bahwa dirinya dan orang lain saling berkaitan, ia menyadari bahwa 

kosmos ini hidup dan juga bersinar artinya anak memiliki sesuatu yang 

disebut dengan “Cahaya Subjektif”. Sehingga anak sadar bahwa alam 

dan manusia itu bersahabat, yang pada akhirnya sang anak memiliki 

perhatian yang mendalam terhadap alam sekitarnya dan mampu melihat 

bahwa alam raya ini diciptakan oleh zat yang maha tinggi yaitu Allah 

SWT. 
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3) Moral tinggi, pendapat yang kokoh, kecenderungan untuk merasa 

gembira, mengalami pengalaman-pengalaman puncak atau bakat estetis. 

Selain dari memiliki moral yang tinggi, ia juga mampu memahami nilai-

nilai kasih sayang, cinta dan penghargaan. Ia memberikan perhatian 

kepada teman sebayanya dan tidak  menyakiti temanya, suka berinteraksi 

dengan baik, mempunyai nila-nilai keindahan dan tidak suka merusak 

sekitar. 

4) Memiliki pemahaman tentang tujuan hidupnya.
58

 

5) Kelaparan yang terpuaskan terhadap hal-hal yang diminati. Pada 

umumnyanya anak cendrung akan mementingkan kepentingan orang 

lain, atau keinginan ingin berkontribusi dengan orang lain. Bersahabat 

dan senang berinteraksi. Ia juga memiliki ketekunan dalam mencapai 

keinginannya. 

6) Memiliki ide-ide segar dan rasa humor yang dewasa. 

7) Pandangan pragmatis dan efesien tentang kenyataan hidup. Anak dapat 

melihat situasi sekitar, mau peduli dengan orang disekitar dan peduli 

dengan kesulitan orang. Sebagai contoh ketika anak menginginkan sepatu 

baru, ia tidak semena-mena memaksa orang tuanya agar dapat 

membelikan saat itu juga namun anak bisa melihat bahwa orang tuanya 

mengalami kesulitan terhadap ekonominya atau tidak, sehingga 

keinginannya itu bisa ditunda beberapa minggu kedepannya. Ia tidak 

memaksa orangtuanya untuk membelikannya saat itu juga, apalagi 
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sampai mengamuk dan marah berhari-hari. Disinilah letak pebedaan sang 

anak yang memiliki pandangan yang pragmatis dan efisien terhadap 

realita dengan anak  lainnya. 

Dengan demikian jelas bahwa kecerdasan spiritual membutuhkan 

spiritualitas yang baik dan sehat dikarena keduanya adalah satu kesatuan 

yang saling berkaitan, orang yang sehat secara spiritual akan memiliki 

kecerdasan spiritual. Menumbuh kembangkan kecerdasan dan kesehatan 

spiritual pada anak adalah tanggung jawab yang utama bagi orang tua. 

Tidak bisa orang tua menyerahkan begitu saja kepada sekolah ataupun guru. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan tertinggi yang membuat 

seseorang dapat merasakan bagaimana melangsungkan kehidupannya serta 

dimana dia berpijak. Danah Zohar mengatakan bahwa ada beberapa faktor 

yang berpengaruh terhadap kecerdasan spiritual yaitu : 

1) Sel Saraf Otak. Otak menjadi jembatan kehidupan antara batin dan 

lahiriah manusia. Otak mampu menjalankan semua ini karena ia bersifat 

kompleks, fleksibel dan mampu mengorganisasi diri. 

2) Titik Tuhan (God Spot) memainkan peran yang menentukan dalam 

pengalaman spiritual. Meskipun begitu, titik Tuhan bukanlah syarat 

mutlak pada kecerdasan spiritual. Perlu adanya penggabungan antara 

seluruh bagian otak, seluruh aspek dari dan seluruh kehidupan. 

Ditambahkan oleh Syamsu bahwa ada dua faktor yang dapat 

mempengaruhi perkembangan spiritual anak, yaitu :  
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a) Faktor Internal  

Sejak dilahirkan manusia sudah dibekali dengan kepercayaan 

kepada Allah SWT. Hal ini disebut dengan fitrah manusia. Allah SWT 

menciptakan manusia dengan memiliki naluriah beragama yaitu agama 

tauhid. Oleh karena itu tidaklah wajar apabila ada seorang manusia 

tidak memiliki agama atau tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan, 

pada dasarnya hal seperti demikian terjadi dikarenakan adanya 

pengaruh dari lingkungan. 

b) Faktor Eksternal  

Faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat. Adanya keserasian antara keluarga, sekolah dan 

masyarakat akan memberikan dampak yang positif bagi anak, termasuk 

dalam pembentukan  keagamaan pada diri anak.  

Berikut dijelaskan satu persatu dari lingkungan tersebut : 

a) Lingkungan Keluarga  

Lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama dan yang 

paling utama bagi seorang anak. Orang tua memiliki tanggung 

jawab awal atas tumbuh kembangnya kecerdasan seorang anak. 

Peran orang tua dibebankan dengan membimbing potensi 

pengalaman dan kesadaran beragama pada anak secara benar dan 

nyata. 
59

 

b) Lingkungan Sekolah  
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Lingkungan sekolah adalah lingkungan kedua bagi anak 

setelah keluarga. Karena hampir sebagian waktu anak sekolah 

dihabiskan di sekolah, dengan guru dan teman-temannya. Tentunya 

semua model pembelajaran di sekolah merupakan faktor pendukung 

kecerdasan spiritual anak.  

c) Lingkungan Masyarakat  

Selain keluarga dan sekolah, lingkungan masyarakat juga 

mempunyai peran dalam mempengaruhi tumbuh kembang 

kecerdasan spiritual anak. Lingkungan masyarakat yang dimaksud 

meliputi lingkungan disekitaran rumah, teman sejawat, televisi, serta 

media dan buku-buku yang disenangi oleh anak. Lingkungan 

masyarakat merupakan situasi atau kondisi sosial dan sosiokultural 

yang secara potensi berpengaruh kepada perkembangan fitrah 

beragama atau kesadaran beragama individu. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor 

yang mempengaruhi kecerdasan spiritual pada anak ada dua faktor yaitu 

faktor internal yang berupa pembawaan (fitrah) anak, sedangkan faktor 

ekternal yang mempengaruhi yaitu lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat. 

d. Aspek-aspek Kecerdasan Spiritual 

Menurut Jalaluddin Rahmat ada beberapa aspek kecerdasan spiritual 

antara lain :  
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1) Mengenali motif yang paling dalam, di dalam Islam dikenal dengan 

sebutan fitrah 

2) Memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, seseorang yang memiliki 

tingkat kesadaran yang tinggi bearti ia mengenal siapa dirinya dan 

selalu berupaya agar mengenali dirinya lebih baik. 

3) Berprilaku respontif pada diri 

4) Bisa memanfaatkan kesulitan dan penderitaan, orang yang cerdas 

spiritualnya ketika mengalami keesulitan, ia tidak akan mengambing 

hitamkan orang lain, melainkan akan mengambil hikmah dari kesulitan 

yang dialaminya. 

5) Sanggup menentang dan berbeda dari banyak orang, biasanya manusia 

memiliki kecenderungan dengan suka mengikuti masa dan tren ataupun 

model yang sedang diminati, akan tetapi orang yang cerdas secara 

spiritual akan menentang hal ini dan tidak akan mudah terikut oleh 

massa dan berani berbeda dari orang lain 

6) Tidak Suka mengganggu dan menyakiti orang lain 

7) Memberlakukan agama dengan cerdas 

8) Memperlakukan kematian dengan cerdas.
60

 

Ditambahkan lagi oleh Marsha Sinetar bahwa aspek kecerdasan 

spiritual sebagai berikut : 

1) Kemampuan anak untuk dapat memilih 

2) Kemampuan anak untuk dapat melindungi 
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3) Kedewasaan yang diperlihatkan 

4) Kemampuan mengikuti cinta 

5) Pengorbanan diri, dalam artian anak memiliki sifat pemaaf, mau 

mengirbankan sesuatu miliknya demi orang lain, tidak berburuk sangka, 

mudah memberi kepada orang lain dan juga ingin selalu membuat 

orang  bahagia.
61

 

Dari beberapa point diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek 

dari kecerdasan spiritual ini sangat membantu dalam melakukan sesuatu, 

jika seseorang memenuhi segala aspek kecerdasan spiritual ini, maka ia 

akan memiliki kedekatan yang baik dengan Tuhannya dan sesamanya. 

e. Indikator Kecerdasan Spiritual 

Menurut pendapat Khavari, ada tiga indikator yang dapat dilihat untuk 

menguji tingkat kecerdasan spiritual seseorang, diantaranya adalah : 

1) Sudut pandang spiritual dan keagamaan (relasi vertikal, hubungan 

dengan yang maha kuasa) 

Sudut pandang ini akan dapat melihat langsung sejauh mana 

tingkat relasi spiritual kita dengan sang pencipta, hal ini dapat diukur dari 

“segi komunikasi dan intensitas spiritual individu dengan Tuhannya”. 

Menifestasinya dapat dilihat dari frekuensi doa. Khavari lebih 

menekankan segi ini untuk melakukan pengukuran tingkat kecerdasan 

spiritual, karena “apabila keharmonisan hubungan dan juga relasi 
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spiritual keagamaan seseorang semakin tinggi maka semakin tinggi 

pulalah tingkat kualitas kecerdasan spiritualnya.” 

2) Sudut pandang relasi sosial-keagamaan 

Sudut pandang ini melihat konsekuensi psikologi spiritual 

keagamaan terhadap sikap sosial yang menekankan segi kebersamaan 

serta kesejahteraan sosial, kecerdasan spiritual ini akan tercermin pada 

ikatan kekeluargaan antar sesama, peka terhadap kesejahteraan orang lain 

dan juga makhluk hidup lain, bersikap dermawan. Perilaku merupakan 

menifestasi dari keadaan jiwa, maka kecerdasan spiritual yang ada dalam 

diri individu akan termenifestasikan dalam dunia sosial. Jadi dari uaraian 

ini jelas bahwa kecerdasan ini tidak hanya berurusan dengan Tuhan atau 

sekedar masalah spiritual, namun akan mempengaruhi pada aspek yang 

lebih luas terutama hubungan antar manusia. 

3) Sudut pandang etika keagaamaan 

Sudut pandang ini dapat menggambarkan tingkat etika keagaaman 

sebagai menifestasi dari kualitas kecerdasan spiritual. Semakin tinggi 

kecerdasan spiritualnya semakin tinggi pula etika keagamaanya. Hal ini 

dapat terlihat dari ketaatan seseorang pada etika dan moral, jujur, dapat 

dipercaya, sopan, toleransi dan juga anti dalam kekerasan. Hal ini 

menjadi panggilan instrintik dalam etika sosial, karena sepenuhnya kita 

sadar bahwa ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari yang 

selalu mengawasi atau melihat kita dalam diri kita maupun gerak gerik 
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kita, dimanapun dan kapanpun. Karena inti dari beragama adalah moral 

dan etika.
62

 

4. Kerangka Berfikir 

    

 

 

 

 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Adapun tesis yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

adalah : 

1. Journal yang ditulis oleh  M. As’ad Djalali dan Zamzani Sabid Ihsan dengan 

judul “Kecerdasan Emosi, kecerdasan spiritual dan prilaku prososial santri 

pondok pesantren Nasyrul Ulum Pamekasan”, Persona, Jurnal Psikologi 

Indonesia, september 2012, vol. 1, No.2. Dengan hasil penelitian korelasi 

antara masing-masing antara kecerdasan spiritual dengan dengan prilaku 

prososial, menunjukkan hubungan positif yang signifikan. Sumbangan efektif 

dua veriabel itu terhadap prilaku prososial sekitar 55.1%. Persamaan dari 

penelitian ini adalah  sama-sama meneliti tentang kecerdasan emosional dan 

kecerdasan spiritual, dan perbedaan dari penelitian ini dengan yang penulis 

teliti adalah terletak pada variabel Y, dimana variabel Y dari penelitian saudara 
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M. As’ad Djalali  prilaku prososial sedangkan penulis variabel Y adalah  

akhlak siswa.
63

 

2. Tesis yang ditulis oleh Lizikriadi tahun 2017 program Studi Magister 

Pendidikan agama Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan judul Pengaruh Kecerdasan Emosional dan 

Kecerdasan Spiritual Terhadap Keberhasilan Belajar Siswa di SMAN 

Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil dari penelitian 

yang dilakukan oleh  Lizikri diperolah hasil penelitian bahwa: 1. Kecerdasan 

Emosional tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap keberhasilan belajar 

siswa hanya sebesar 0.1%. 2. Kecerdasan spiritual tidak mempengaruhi secara 

signifikan terhadap keberhasilan belajar siswa hanya sebesar 0.1%. 3. 

Kecerdasan emosional dan Kecerdasan Spiritual secara bersama-sama tidak 

mempengaruhi secara signifikan terhadap keberhasilan belajar siswa hanya 

sebesar 0.1%. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual tidak mempengaruhi secara 

signifikan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama terhadap 

keberhasilan belajar siswa SMAN Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten 

Kuantan Singingi.
64

 Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan penulis adalah, jika penelitian ini meneliti pengaruh kecerdasan 

emosional dan kecerdasan spiritual terhadap keberhasilan belajar siswa, akan 
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tetapi penulis meneliti pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual 

terhadap akhlak siswa. Terletak perbedaan di masing-masing variabel Y yang 

diteliti, jika pada penelitian lizikriadi variabel Y nya adalah keberhasilan 

belajar, veriabel Y penulis adalah Akhlak Siswa. 

3. Tesis yang ditulis oleh Sutrisno 2010 Program Studi Program Magister 

Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan judul “Hubungan Antara Motivasi Belajar 

dengan Religiusitas dengan Kecerdasan Emosional di SMPN 1 Gabus 

Kabupaten Grobongan”. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno 

diperolah hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel prestasi belajar siswa. Dengan demikian kecerdasan emosional 

mempunyai andil yang cukup besar tentang keberhasilan prestasi belajar siswa 

sehingga sudah menjadi suatu keharusan bagi tenaga kependidikan agar selalu 

memperhatikan dan meningkatkan kecerdasan emosional siswa guna 

mendongkrak prestasi belajar anak didik tanpa melupakan faktor yang 

berhubungan dengan prestasi belajar.
65

 Perbedaan antara penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan penulis adalah, jika penelitian ini meneliti hubungan 

antara motivasi belajar dengan religiusitas dengan kecerdasan emosional di 

SMPN 1 Gabus Kabupaten Grobongan, akan tetapi penulis meneliti pengaruh 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap prilaku sosial siswa. 

Terletak perbedaan di masing-masing variabel Y dan X yang diteliti, jika pada 

penelitian Sutrisno variabel Y nya adalah motivasi dan religiusitasdan variabel 
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X adalah Kecerdasan Emosional, veriabel X penulis adalah Kecerdasan 

Emosional dan Kecerdasan Spiritualsedangkan Variabel  Y penulis adalah 

Akhlak Siswa  Siswa. Sementara kesamaan dari penelitian ini adalah sama-

sama meneliti kecerdasan Emosional. 

4. Journal yang ditulis oleh Erwin Nurdiansyah, dengan judul “Pengaruh 

Kecerdasan Spiritual, Kecerdasan Emosional, dampak negatif  jejaring sosial 

dan Kemampuan Berfikir Divergen terhadap Hasil Belajar Matematika 

Siswa”. Juornal Of EST, Vol. 2, No. 3 Desember 2016. Makassar : Pendidikan 

Matematika Universitas Negeri Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa : 1) sebagian besar siswa memiliki kecerdasan spiritual berada dalam 

kategori tinggi, kecerdasan emosional berada dalam kategori tinggi, dampak 

negatif  jejaring sosial rendah, kemampuan berfikir divergen rendah dalam 

kategori tinggi dan  hasil belajar matematika dalam kategori tinggi. 2) secara 

langsung kecedasan spiritual berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil 

belajar matematika siswa,  secara tidak langsung berpengaruh positif namun 

tidak signifikan terhadap hasil belajar matematikasiswa, melalui dampak 

negative jejaring sosial dan secara tidak langsung berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa melalui kemampuan berfikir 

devergen. 3) secara langsung kecerdasan emosional berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap hasil belajar siswa, secara tidak langsung berpengaruh 

positif namun tidak signifikan terhadap hasil belajar matematika melalui 

dampak negatif jejaring sosial dan secara tidak langsung berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa melalui kemampuan 
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berfikir divergen.
66

 Adapun kesamaan daripenelitian ini adalah terletakdi 

variabel X1 dan X2 yaitu sama-sama meneliti kecerdasan spiritual dan 

kecerdasan emosinal, sementara letak perbedaan penilitian ini dengan penulis 

adalah di variabel Y ,jika varabel  Y disini adalah hasil Belajar, akan tetapi 

variabelY penulis adalah Akhlak siswa. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan penjabaran dalam bentuk konkrit dari 

konsep teoritis agar mudah dipahami dan sebagai acuan dilapangan penelitian. 

Konsep kajian ini berkenaan dengan kecerdasan Emosional dan Kecerdasan 

Spiritual terhadap Akhlak Siswa. 

1. Kecerdasan Emosional sebagai variabel bebas (Independen atau variabel 

X1) 

Kecerdasan emosional merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh 

anak, karena jika anak memiliki kematangan emosional, ia akan menjadi 

pribadi yang jauh lebih baik dan juga jauh dari penyimpangan-penyimpangan 

remaja pada umumnya. Berangkat dari Unsur-unsur kecerdasan Emosional 

yang dikemukakan oleh Daniel Goleman, maka indikator dari kecerdasan 

emosional adalah : 

a. Anak mampu mengenali emosinya 

1) Siswa bisa menahan amarahnya 

2) Siswa tahu kelebihan dan kekurangan diri dan belajar dari pengalaman 
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3)  Siswa memiliki keberanian yang datang dari keyakinan diri terhadap 

harga diri dan kemampuan 

b. Anak mampu mengelola emosinya 

1)nSiswa bisa berfikir dahulu sebelum bertindak 

2) Siswa bisa untuk mengatasi tekanan dalam belajar 

3) Siswa bisa menerima kritikan dari teman dan gurunya 

4) Siswa tidak merusak peralataan sekolah  

5) Siswa tidak mengintidasi temannya 

6)  Siswa mengungkapkan amarah dengan tepat tanpa berkelahi dengan 

temannya 

7) Siswa bisa mengakui kesalahannya 

c.n Anak memotivasi diri dan orang lain 

1) Siswa memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik dan memenuhi 

standar keberhasilan 

2) Siswa memanfaatkan waktu untuk meningkatkan prestasi belajarnya 

3) Siswa mempunyai komitmen dalam hidup 

4) Siswa memiliki kegigihan dalam memperjuangkan sasaran meskipun ada 

halangan dan kegagalan 

5) Siswa berfikir positif dan yakin bisa dalam segala hal 

d.  Anak memiliki rasa empati 

1)nSiswa suka menolong teman, guru dan orang tua 

2) Siswa bisa memahami perasaan temannya 

3) Siswa peduli terhadap kesusahan orang lain  
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e. Kemampuan membina hubungan dengan orang lain 

1) Siswa berkomunikasi dengan baik terhadap teman, guru, dan orang lain 

2) Siswa mengenali emosi orang lain 

3) Siswa  mudah bergaul dengan temannya 

4) Siswa bersikap senang bekerja sama dalam hal positif 

2. Kecerdasan Spiritual sebagai variabel Bebas ( Independen atau variable 

X2)  

Kecerdasan spiritual merupakan suatu hal yang sudah dimiliki setiap 

anak, namun pendidikan pertama kali untuk mengembangkan kecakapan ini 

dimiliki penuh oleh orang tua. Berangkat dari indikator kecerdasan spiritual, 

Adapun indikator dari kecerdasan spiritual adalah : 

a. Sudut pandang spiritual dan keagamaan (relasi vertikal, hubungan dengan 

yang maha kuasa) 

1) Siswa merasa gelisah ketika meninggalkan sholat lima waktu 

2) Siswa melakukan sholat tanpa harus dimarahi terlebih dahulu oleh  orang 

tua 

3)  Siswa merasa sholat adalah kebutuhan 

4) Siswa merasa puasa ramadhan kewajiban sebagai umat Islam 

5) Siswa mencintai Al-qur’an 

6) Siswa meyakini bahwa Allah selalu menolong doisetiap kesulitan yang 

dialaminya 

7) Siswa menyedekahkan sedikit uang jajannya ketika mendapatkan uang 

lebih dari orang tuanya 
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8) Siswa melakukan sujud syukur ketika mendapatkan prestasi  

b. Sudut pandang relasi sosial-keagamaan 

1) Siswa memahami perasaan temannya yang sedang kesusahan 

2) Siswa meminjamkan barangnya ketika teman membutuhkan 

c. Sudut pandang etika keagamaan 

1) Siswa memiliki etika dan moral yang baik terhadap guru, teman dan 

orang lain 

2)  Siswa bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatan terhadap teman dan 

diri sendiri 

3) Siswa menjaga rahasia temannya 

4) Siswa menjaga titipan baik itu informasi ataupun pesan dan disampaikan 

kepada siapa pesan itu diberikan 

5) Siswa bersikap sopan kepada guru, orang tua, dan orang yang lebih tua 

darinya 

6) Siswa menghargai setiap perbedaan pendapat dan keyakinan temannya 

dan juga orang lain 

7)  Siswa memiliki  sikap tidak suka berkelahi dengan temannya 

8) Siswa memaafkan kesalahan temannya sebelum temannya memnta maaf 

padanya 

9) Siswa memilliki sikap tidak berburuk sangka terhadap teman dan orang 

lain  
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3. Akhlak siswa sebagai variable terikat (Dependen atau variabel Y) 

Berangkat dari ruang lingkup akhlak, Adapun indikator Akhlak  siswa 

pada penelitian ini adalah: 

a. Akhlak terhadap Allah SWT  

1)n Siswa tidak meninggalkan sholat  

2) Siswa menyerahkan hasil akhir usahanya kepada Allah SWT 

3) Siswa mengucapkan Alhamdlillah ketika mendapat rezki berlebih 

4) Siswa memiliki sikap ikhlas 

5) Siswa memiliki sifat sabar  

b. Akhlak terhadap Rasulullah 

1) Siswa melakukan sholat sunnah dhuha dan tahajud  setiap kali ada 

waktu luang 

2) Siswa rajin melaksanakan puasa senin kamis 

3) Siswa siswa bersholawat ketika mendengar nama Rasulullah SAW 

4) Siswa bersemangat mencari tau perjalanan hidup Nabi Muhammad 

SAW baik itu bertanya pada guru, membaca lewat buku, artikel ataupun 

bertanya kepada orang yang lebih tau selain guru disekolah 

5) Siswa mengikuti peringatan maulid nabi yang diadakan disekolah 

ataupun dilingkungan sekitar rumahnya  

c. Akhlak terhadap orang tua 

1) Siswa sangat menghargai orang tuanya 

2) Siswa  mengutamakan orang tuanya dalam hal apapun 
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3) Siswa mengingat pesan yang diberikan orang tuanya tentang agama dan 

berbuat baik kepada semua orang 

4) Berkomunikasi kepada kedua orang tua dengan baik, menggunakan kata-

kata yang sopan dan baik 

5) Berbuat baik kepada kedua orang tua 

6) Mendoakan kedua orang tua ketika selesai sholat  

d. Akhlak terhadap diri sendiri 

1) Siswa menghindari rasa iri, sombong, suka membanggakan miliknya 

kepada  orang lain 

2) Siswa malu melakukan perbuatan jahat 

3) Siswa tidak makan, minum, istirahat, main game secara berlebihan  

e. Akhlak terhadap lingkungan 

1) Siswa memelihara dan menjaga kelesarian lingkungan hidup 

2) Siswa menyiram bunga yang ada didepan kelas 

3) Siswa membuang sampah pada tempatnya  

D. Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan jawaban sementara peniliti terhadap hasil  

penilitian. Hipotesis dalam penilitian ini adalah: 

Ha1:  Terdapat hubungan antara kecerdasan emsional dengan akhlak siswa di 

Sekolah Menegah Pertama Se-kecamatan Bangkinang Kota. 

Ho:  Tidak terdapat hubungan antara kecerdasan emosional dengan akhlak siswa 

di Sekolah Menegah Pertama Se-kecamatan Bangkinang Kota 
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Ha2 :  Terdapat hubungan antara kecerdasan spiritual dengan akhlak siswa di 

Sekolah Menegah Pertama Se-kecamatan Bangkinang Kota. 

Ho2 :  Tidak terdapat hubungan antara kecerdasan spiritual dengan akhlak siswa di 

Sekolah Menegah Pertama Se-kecamatan Bangkinang Kota 

Ha3 :  Terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional dan 

kecerdasan spiritual dengan akhlak siswa di Sekolah Menegah Pertama Se-

kecamatan Bangkinang Kota. 

Ho3 : Tidak Terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional dan 

kecerdasan spiritual dengan akhlak siswa di Sekolah Menegah Pertama Se-

kecamatan Bangkinang Kota 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan pendekatan 

kuantitatif, metode korelasi merupakan suatu penelitian untuk mengetahui 

hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi 

variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi didalamnya.
67

 Pendekatan 

kuantitatif menurut sugiyono dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada aliran positivisme yang digunakan untuk meneliti pada 

populasi dan sampel tertentu, untuk teknik pengambilan sampelnya diambil secara 

random, pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, untuk analisis 

datanya bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan.
68

 Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan menggunakan 

intrumen penelitian berupa angket.  

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2020. Penelitian 

ini dilaksanakan di 5 Sekolah yaitu SMPN 1, SMPN 2, SMP-IT Bangkinang Kota, 

SMP-IT Utsaimin, SMP Muhammadiyah bangkinang Kota. Pemilihan tempat ini 

berdasarkan pertimbangan bahwa permasalahan pengaruh kecerdasan emosional 

dan spiritual terhadap Akhlak Siswa di Sekolah Menengah Pertama Se-

Kecamatan Bangkinang Kota memang layak di teliti dalam rangka memperoleh 

                                                           
67

 Muhammad Zainal Abidin, Penelitian Korelasional, ( Jakarta : Pustaka Jaya, 2008), h. 41 
68

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, ( Bandung: Alfabeta,2009), h. 14 
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informasi yang tepat dan sesuai dengan kemampuan penulis yang terbatas baik 

dari segi waktu maupun dana.  

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atatu subyek 

yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
69

 Menurut Nazir populasi 

merupakan kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah 

ditetapkan.
70

 Sementara menurut A Muri Yusuf mengatakan keseluruhan 

manusia yang terdapat dalam area yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian di 

atas adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

Sekolah Menengah Pertama Se-Kecamatan Bangkinang Kota yang berjumlah 

seperti tabel berikut : 

Tabel III. 1 

Populasi 

No Nama sekolah Jumlah siswa 

1 SMPN 1 Bangkinang Kota 903 

2 SMPN 2 Bangkinang Kota 626 

3 SMP IT Al-Utsaimin 203 202 

4 SMP Muhammadiyah Bangkinang 34 66 

5 SMP Swasta Islam Terpadu 415 

Jumlah  2205 

 

 

 

                                                           
69

 Riduwan, Dasar-dasar Statistika, (Bandung : Alfabet, 2014), h. 7 
70

 Lija Poltak Siambela, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 

2014),h. 94 
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2.  Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian
71

. 

Menurut Malhotra sampel merupakan sub kelompok dari elemen dari populasi 

yang dipilih untuk berpartisipasi dalamsuatu penelitian.
72

 Adapun teknik 

pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah stratified 

random sampling dengan tingkat error 5% dengan menggunankan rumus 

Slovin sebagai berikut :
73

 

  
 

       
 

 
    

             
 

 
    

             
 

 
    

      
 

 
    

    
        

Hasil dari 338,74 maka peneliti membulatkan menjadi 339 sample.  

Sehingga sampel pada penelitian ini berjumlah 339 siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri Se-Kecamatan Bangkinang Kota.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

                                                           
71

 Sahrum Salim, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Citapustaka Media, 

2014), h. 113 
72

 Lija Poltak Sinambela, Op.cit., h.95 
73

 Widodo, Metodologi Penenlitian Populer & Praktis, (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2017), h. 71 



 

 

65 
 

1. Angket 

Angket/kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.
74

 Penulis menyebarkan sejumlah 

pertanyaan tertulis dengan menggunakan angket tertutup kepada siswa yang 

menjadikan sampel penelitian. Angket ini penulis jadikan sebagai alat untuk 

mengumpulkan data terkait Kecerdasan Emosional (X1), Kecerdasan 

Spiritual(X2) dan Akhlak Siswa(Y).  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan angket dengan skala pengukuran 

yakni skala Likert. Skala Likert merupakan skala yang menilai sikap atau 

tingkah laku yang diinginkan oleh peneliti dengan cara mengajukan beberapa 

pertanyaan atau pernyataan yang akan dijawab oleh responden.
75

 Untuk 

menentukan persentase dari angket ini, maka digunakan rumus:  

P = 
 

 
         

Keterangan : 

P = Persentasi 

F = Frekuensi 

N = Jumlah Frekuensi ( Number Of Case)
76

 

Penafsiran data dilakukan dengan cara membandingkan persentase yang 

diperoleh dengan interpretasi skor sebagai berikut : 

81%-100% = Sangat Baik 

                                                           
74

 Suharsimi Arikunto, op.cit., h. 194. 
75

Amri Darwis dan Azwir Salam, Op.cit.,  
76

 Anas Sudjana, Pengantar Statistik Pendidikan, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2004), h. 43  
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61%- 80% = Baik 

41% - 60% = Cukup Baik 

21% - 40% = Kurang Baik 

0% - 20% = Tidak Baik
77

 

2. Observasi 

Observasi disebut juga dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan 

perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat 

indra.
78

Dalam penelitian ini observasi digunakan  untuk melihat permasalahan 

pada objek penelitian dan pada pengamatan awal. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang ditujukan untuk memperoleh 

data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, 

peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dan sebagainya yang relevan 

dengan penelitian.
79

 Dokumentasi berupa foto pelaksanaan penelitian yang 

diambil pada saat penelitian berlangsung atau berupa dokumen-dokumen yang 

akan didapati selama proses penelitian berlangsung. Dokumentasi diperoleh 

dari pihak-pihak terkait, untuk mengetahui sejarah sekolah, kurikulum yang 

digunakan, keadaan guru dan siswa, serta sarana dan prasarana yang ada di 

sekolah tersebut. 

                                                           
77

 Anas Sudjana, Pengantar Statistik Pendidikan, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2008), h.43 
78

Suharsimi Arikunto, Op.cit., (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)., hal. 199.  
79

 Riduwan, Dasar-Dasar Statistika, (Bandung: Alfabeta, 2014)., hal. 58. 
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E. Intrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert 

dengan menggunakan 5 obsi dan juga 4 skor, yaitu : Selalu dengan bobot 5, 

Sering dengan bobot 4, Kadang-kadang dengan bobot 3, Pernah dengan bobot 2, 

Tidak Pernah dengan bobot 1
80

.  

Instrumen pegumpulan dalam  penelitan  ini terdiri  dari tiga macam angket 

yaitu : 

1. Blue Print  Kecerdasan Emosional 

Skala Kecerdasan emosional ini dibuat berdasakan indikator. Dimana 

indikator tersebut didapatkan dari turunan teori yang dipakai pada penelitian 

ini. Adapun indikator penelitian menggunakan kecerdasan emosional ini 

berdasarkan aspek-aspek konsep operasional dari kecerdasan emosional 

diantaranya : 

TABEL III. 2 

Blue Print Kecerdasan Emosional 

No Aspek Indikator 
Nomor item 

favo 
Jumlah 

1 Anak mengenali 

Emosi diri 

1. Siswa bisa 

menahan 

amarahnya 

2.Siswa tahu 

kelebihan dan 

kekurangan diri 

dan belajar dari 

pengalaman 

3. Siswa memiliki 

keberanian 

yang datang 

dari keyakinan 

diri terhadap 

1 

 

22, 24 

 

 

 

 

17,25 

5 

                                                           
80

 Eko Putro Widoyoko, op.cit., h. 109 
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No Aspek Indikator 
Nomor item 

favo 
Jumlah 

harga diri dan 

kemampuan 

sendiri 

2 Anak mampu 

mengelola emosi 

1. Siswa bisa 

berfikir dahulu 

sebelum 

bertindak 

2.nSiswa bisa 

untuk mengatasi 

ketegangan jiwa  

(stress) 

3.  Siswa bisa 

menerima 

kritikan dari 

teman dan 

gurunya 

3.  Siswa tidak 

merusak 

peralataan 

sekolah  

4. Siswa tidak 

mengintidasi 

temannya 

5. Siswa 

mengungkapkan 

amarah dengan 

tepat tanpa 

berkelahi 

dengan 

temannya 

6. Siswa bisa 

mengakui 

kesalahannya  

7 

 

 

9, 23 

 

 

 

27, 29 

 

 

 

33 

 

 

2, 21, 26, 31, 

30 

 

 

19 

 

 

 

 

 

32 

13 

3 Anak memotivasi 

diri 

1. Siswa memiliki 

keinginan untuk 

menjadi lebih 

baik dan 

memenuhi 

standar 

keberhasilan 

2. Siswa 

memanfaatkan 

waktu untuk 

meningkatkan 

10, 11, 34 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

7 



 

 

69 
 

No Aspek Indikator 
Nomor item 

favo 
Jumlah 

prestasi 

belajarnya  

3. Siswa 

mempunyai 

komitmen 

dalam hidup  

4. Siswa memiliki 

kegigihan dalam 

memperjuangka

n sasaran 

meskipun ada 

halangan dan 

kegagalan  

5. Siswa berfikir 

positif dan 

yakin bisa 

dalam segala 

hal 

 

5 

 

 

12 

 

 

 

 

3 

4 Anak memiliki 

rasa empati 

1.  Siswa suka 

menolong 

teman, guru dan 

orang tua 

2.  Siswa bisa 

memahami 

perasaan 

temannya 

3.  Siswa peduli 

terhadap 

kesusahan orang 

lain 

15, 14, 28 

 

 

 

13 

 

 

6 

5 

5 Anak memiliki 

kemampuan 

membina 

hubungan dengan 

orang lain 

1) Siswa 

berkomunikasi 

dengan baik 

terhadap teman, 

guru, dan orang 

lain 

2) Siswa 

mengenali 

emosi orang 

lain 

3) Siswa  mudah 

bergaul dengan 

temannya 

4) Siswa bersikap 

 20 

 

 

 

 

 

16 

 

 

18 

 

 

4 

4 
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No Aspek Indikator 
Nomor item 

favo 
Jumlah 

senang bekerja 

sama dalam hal 

positif 

 

 Total   34 

 

2. Blue Print  Kecerdasan Spiritual 

Dalam mengambil indikator kecerdasan spirtual, diambil dari teori  yang 

dikemukakan oleh Khivari. Indikator ini sudah diadaptasi dari peneliitian-

penelitian sebelumnya, sehingga bisa dipakai dalam peneitian ini, berikut blue 

print kecerdasan spiritual: 

TABEL III. 3 

Blue Print Kecerdasan Spiritual 

No Aspek Indikator 
Nomor item 

favo 
Jumlah 

 

1 

 

Sudut pandang 

spiritual 

1. Siswa merasa gelisah 

ketika meninggalkan 

sholat lima waktu 

2. Siswa melakukan sholat 

tanpa harus dimarahi 

terlebih dahulu oleh  

orang tua 

3. Siswa merasa sholat 

adalah kebutuhan 

4. Siswa merasa puasa 

ramadhan kewajiban 

sebagai umat Islam 

5. Siswa mencintai Al-

qur’an 

6. Siswa meyakini bahwa 

Allah selalu menolong 

doisetiap kesulitan 

yang dialaminya 

7. Siswa menyedekahkan 

sedikit uang jajannya 

ketika mendapatkan 

uang lebih dari orang 

18 

 

 

 

 1 

 

 

 

2 

 

19 

 

 

16,30 

 

 

31 

 

 

 

3, 9 

 

10 
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No Aspek Indikator 
Nomor item 

favo 
Jumlah 

tuanya 

8. Siswa melakukan sujud 

syukur ketika 

mendapatkan prestasi 

 

 

 

 

 

29 

2 Sudut pandang 

relasi sosial-

keagaaman 

1. Siswa memahami 

perasaan temannya 

yang sedang kesusahan 

2.  Siswa meminjamkan 

barangnya ketika teman 

membutuhkan 

5, 6 

 

 

 

 

 

 

7, 8, 26 

5 

3 Sudut pandang 

etika 

keagamaan 

1. Siswa memiliki etika 

dan moral yang baik 

terhadap guru, teman 

dan orang lain 

2. Siswa bersikap jujur 

dalam perkataan dan 

perbuatan terhadap 

teman dan diri sendiri 

3. Siswa menjaga rahasia 

temannya 

4. Siswa menjaga titipan 

baik itu informasi 

ataupun pesan dan 

disampaikan kepada 

siapa pesan itu 

diberikan 

5. Siswa bersikap sopan 

kepada guru, orang tua, 

dan orang yang lebih 

tua darinya 

6. Siswa menghargai 

setiap perbedaan 

pendapat dan 

keyakinan temannya 

dan juga orang lain 

7. Siswa memiliki  sikap 

tidak suka berkelahi 

dengan temannya 

8. Siswa memaafkan 

kesalahan temannya 

10, 11, 17, 32 

 

 

 

 

13, 22, 14, 33 

 

 

 

4 

 

15 

 

 

 

 

 

 

27, 24 

 

 

 

28,34 

 

 

 

 

20, 21 

 

 

19 
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No Aspek Indikator 
Nomor item 

favo 
Jumlah 

sebelum temannya 

memnta maaf padanya 

9. Siswa memilliki sikap 

tidak berburuk sangka 

terhadap teman dan 

orang lain 

12 

 

 

 

 

23, 25 

 

 

 

 

 Total   34 

 

3. Blue Print  Akhlak 

Dalam mengambil indikator Akhlak, berangkat dari ruang lingkup akhlak 

yang kemudian dipaparkan pada konsep operasional. Indikator ini sudah 

diadaptasi dari peneliitian-penelitian sebelumnya, sehingga bisa dipakai dalam 

penelitian ini, berikut blue print dari Akhlak: 

TABEL III. 4 

Blue Print Akhlak 

No Aspek Indikator 
Nomor item 

favo 
Jumlah 

1 Akhlak terhadap 

Allah SWT  

 

1. Siswa tidak 

meninggalkan 

sholat  

2.  Siswa 

menyerahkan 

hasil akhir 

usahanya 

kepada Allah 

SWT 

3. Siswa 

mengucapkan 

Alhamdlillah 

ketika mendapat 

rezki berlebih 

4. Siswa memiliki 

sikap ikhlas  

5. Siswa memiliki 

11 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 2, 30 

 

 

6 

6 
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No Aspek Indikator 
Nomor item 

favo 
Jumlah 

sifat sabar  

2 Akhlak terhadap 

Rasulullah 

1. Siswa 

melakukan sholat 

sunnah dhuha dan 

tahajud  setiap 

kali ada waktu 

luang 

2. Siswa rajin 

melaksanakan 

puasa senin 

kamis 

2. Siswa siswa 

bersholawat 

ketika mendengar 

nama Rasulullah 

SAW 

 3. Siswa 

bersemangat 

mencari tau 

perjalanan hidup 

Nabi Muhammad 

SAW baik itu 

bertanya pada 

guru, membaca 

lewat buku, 

artikel ataupun 

bertanya kepada 

orang yang lebih 

tau selain guru 

disekolah 

4. Siswa 

bersemangat 

mengikuti 

peringatan 

maulid nabi yang 

diadakan 

disekolah 

ataupun 

dilingkungan 

sekitar rumahnya 

3, 27 

 

9 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

7 

3 Akhlak terhadap 

orang tua 

1. Siswa sangat 

menghargai 

orang tuanya 

2. Siswa  

33, 31 

 

10 

 

11 
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No Aspek Indikator 
Nomor item 

favo 
Jumlah 

mengutamakan 

orang tuanya 

dalam hal 

apapun 

3. Siswa mengingat 

pesan yang 

diberikan orang 

tuanya tentang 

agama dan 

berbuat baik 

kepada semua 

orang 

4. Berkomunikasi 

kepada 

keduanya 

dengan baik, 

menggunakan 

kata-kata yang 

baik dan sopan 

5. Berbuat baik 

kepada kedua 

orang tua 

6. Mendoakan 

kedua orang tua 

ketika selesai 

sholat 

 

 

 

34 

 

 

 

 

1, 13, 14, 15 

 

 

 

12, 19 

 

 

16 

4 Akhlak terhadap 

diri sendiri 

1. siswa 

menghindari  

rasa iri, 

sombong, suka 

membanggakan 

miliknya kepada  

orang lain 

2. siswa malu 

melakukan 

perbuatan jahat 

3. siswa tidak 

makan, minum, 

istirahat, main 

game secara 

berlebihan 

 

 

17,  22 

 

 

 

18, 19 

 

20,21 

 

 

6 

5 Akhlak terhadap 

lingkungan 

1. Siswa 

memelihara dan 

menjaga 

 

23, 25 

 

4 
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No Aspek Indikator 
Nomor item 

favo 
Jumlah 

kelesarian 

lingkungan 

hidup 

2. Siswa 

menyiram 

bunga yang ada 

didepan kelas 

3. Siswa 

membuang 

sampah pada 

tempatnya 

 

 

 

24 

 

26 

 

 Total   34 
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F. Teknik Analisis Data 

1.  Uji Prasyarat Analisis 

a.  Normalitas  

Uji ini bertujuan untuk mengetahui data yang diperoleh dari 

masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini 

menggunakan rumus Chi-kuadrat (X
2
), yaitu:

81
 

X
2 

= Ʃ (
     

  
)2 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan IBM 

SPSS Statistic 22 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui linear atau 

tidaknya hubungan masing-masing variabel. Linieritas variabel dapat 

dilihat dari ANOVA Table hasil uji F untuk baris Deviation from linearity. 

Pengujian hipotesis linieritas dalam penelitian ini menggunakan uji F pada 

taraf signifikan 5%. 

Jika nilai  lebih besar dari 0.05 maka hubungan antar vearibel 

adalah linier. Sebaliknya jika nilai Fhitung dari Ftabel dan  signifikan lebih 

kecil dari 0.05 maka hubungan antar variabel tidak linier. Apabila data 

yang digunakan dalam penelitian setelah diuji tidak linier analisis data 

tidak berlaku, karena persyaratan dalam asumsi data ini harus linier 

 

 

                                                           
81

Ridwan,  Belajar Mudah Meneliti untuk Guru-guru Karyawan dan Peneliti Pemula, 

(Bandung: Alfabeta, 2004), h. 97. 
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c. Multikolinearitas  

Multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya 

korelasi atau hubungan yang kuat antara dua variabel bebas atau lebih 

dalam sebuah model regresi berganda.
82

 Persyaratan ini digunakan untuk 

memastikan apakah didalam sebuah model regresi ditemukan korelasi 

antar variabel bebas. Dalam regresi yang baik tidak terjadi korelasi antara 

variabel bebas. Jika terjadi korelasi maka bisa dipastikan variabel-variabek 

tersebut tidak ortoghonal.
83

Dalam penggunaan multikolinearitas akan 

dibantu dengan IBM SPSS Statistic 22 dengan melihat tabel tolerance dan 

lawannya variance inflation factor (VIF). 

2. Uji Validitas dan Realibilitas  

a. Validitas 

Validitas adalah keadaan yang mengambarkan tingkat instrumen 

yang bersangkutan mampu mengukur apa yang diukur.
84

Uji validitas 

dilakukan untuk mengukur apakah data yang telah terkumpul setelah 

penelitian merupakan data yang valid dari alat ukur yang digunakan 

(kuesioner). Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing- 

masing skor item dengan skor total, melalui program IBM SPSS Statistic 

22. Kaidah yang digunakan adalah jika r hitung > r tabel maka butir 

tersebut valid. Sedangkan jika r hitung < r tabel maka butir tersebut tidak 

valid. 
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 Anwar hidayat, Pengertian Multikolinearitas dan Dampaknya,  Artikel yang diakses 

pada tanggal 16/10/2019, pada pukul 08.01 
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 Widodo, Op.cit., 78 
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 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian,( Jakarta: Rineka Cipta,2000), h. 219 
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b. Realibilitas 

Hasil penelitian yang reliabel, apabila terdapat kesamaan data 

dalam waktu yang berbeda. Pengujian realibilitas instrumen ini dengan 

rentang antara skor 1 sampai dengan 5. Adapun rumus yang dipakai adalah 

Cronbach’s Alpha sebagai berikut : 

     
 

   
    

∑   

   
 

Keterangan : 

 r11 = koefisien realibilitas alpha 

 k = jumlah item pertanyaan 

 ∑    = jumlah varian butir 

     = varian total 

Hasil dari uji realibilitas dikonsultasikan dengan ketetapan 

realibilitas yang menurut Suharsimi Arikunto sebagai berikut: 

Antara 0.800 – 1.000 = Sangat Tinggi 

Antara 0.600 – 0.800 = Tinggi 

Antara 0.400 – 0.600 = Cukup 

Antara 0.200 – 0.400 = Rendah 

Antara 0.001 – 0.200 = Sangat Rendah
85
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3. Uji Hipotesis 

Analisis data dilakukan setelah data terkumpul. Proses analisa data 

merupakan proses untuk memperoleh jawaban permasalahan penelitian. 

Analisa data yang digunakan adalah analisa data statistik yang terdiri atas: 

a. Analisis Regresi Berganda 

Teknik ini digunakan untuk dapat mengetahui derajat ataupun 

kekuatan pengaruh antara seluruh variabel  X terhadap Y secara bersamaan. 

Adapun rumus yang digunakan adalah : 

       
 =√

              
     

   

        
 

keterangan : 

         = Koefisien korelasi antara variabel X1 dan X2 

      = Koefisien korelasi X1 terhadap Y 

      = Koefisien korelasi X2 terhadap Y  

rx1x2  = Koefisien korelasi X1 terhadap X2
86

 

  

b. Uji Secara Serempak (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama 

atau simultan antara variabel bebas (X) yaitu Kecerdasan Emsional dan 

Spiritual dengan varibel terikat (Y) Akhlak siswa secara bersama-sama 

sehingga bisa diketahui apakah dugaan yang sudah ada dapat diterima atau 

ditolak. Uji F dilakukan dengan rumus: 

F = 

  

     

             
 

Keterangan  

R = Koefisien korelasi berganda 
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k = Konstanta variabel bebas 

N = Banyaknya sampel 

Adapun langkah-langkah uji F adalah 

1) Rumusan Hipotesis 

a) Ha : b1 = b2> = 0, artinya ada pengaruh yang positif signifikan antara 

X1, X2, terhadap Y. 

b) H0 : b1 = b2< = 0, artinya tidak ada pengaruh yang positif signifikan 

antara X1, X2, terhadap Y. 

2) Nilai krisis hipotesis F dengan level signifikan  = 5% 

3) Kriteria penerimaan dan penolakan 

Setelah dilakukan analisa maka langkah selanjutnya adalah 

membandingkan nilai signifikannya dengan taraf signifikan 0,05. Dari 

keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan apakah Ho atau Ha tersebut 

ditolak atau diterima. Kriteria untuk penerimaan dan penolakan suatu 

hipotesis adalah:  

Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima itu berarti ada 

pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

Jika Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak itu berarti tidak ada 

pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 
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G. Uji Coba Instrumen 

1. Uji Validitas Data 

a. Uji Validitas Kecerdasan Emosional (X1) 

Dari penyebaran angket yang peneliti lakukan, serta dilakukan 

pengolahan data menggunakan SPSS Ver.22, untuk menentukan valid atau 

tidaknya suatu item soal kuesioner dapat dilihat dari skor Rxy pada tabel 

dan dibandingkan dengan rtabel, jika Rxy > r tabel, maka  dikatakan item soal 

valid, akan tetapi jika Rxy < r tabel, maka item soal tidak valid, untuk lebih 

jelasnya perhatikan tabel berikut:  

TABEL III. 5 

Hasil Uji Validitas Soal Kecerdasan Emosional 

No Soal Rxy r tabel  Keterangan 

1 0,102 0,278 Tidak Valid 

2 0,3855 0,278 Valid 

3 0,293 0,278 Valid 

4z 0,273 0,278 Tidak Valid 

5 0,378 0,278 Valid 

6 0,485 0,278 Valid 

7 0,378 0,278 Valid 

8 0,542 0,278 Valid 

9 0,612 0,278 Valid 

10 0,305 0,278 Valid 

11 0,451 0,278 Valid 

12 0,454 0,278 Valid 

13 0,708 0,278 Valid 

14 0,624 0,278 Valid 

15 0,603 0,278 Valid 

16 0,601 0,278 Valid 

17 0,550 0,278 Valid 

18 0,367 0,278 Valid 

19 0,458 0,278 Valid 

20 0,633 0,278 Valid 

21 0,498 0,278 Valid 

22 0,503 0,278 Valid 

23 0,586 0,278 Valid 
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No Soal Rxy r tabel  Keterangan 

24 0,328 0,278 Valid 

25 0,568 0,278 Valid 

26 0,371 0,278 Valid 

27 0,524 0,278 Valid 

28 0,426 0,278 Valid 

29 0,361 0,278 Valid 

30 0,323 0,278 Valid 

31 0,362 0,278 Valid 

32 0,580 0,278 Valid 

33 0,467 0,278 Valid 

34 0,523 0,278 Valid 
         Sumber Data: IBM Statistic Ver.22 

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 34 item soal tentang 

kecerdasan emosional (variabel X1) mempunyai Rxy > 0,278, namun ada 

beberapa item soal yaitu nomor 1 dan 4, dikarenakan item tersebut 

angkanya lebih kecil dari 0,278 maka kedua item soal tersebut tidak valid 

dan tidak dapat digunakan. Dengan demikian hanya 32 item soal yang dapat 

digunakan. 

b. Uji Validitas Kecerdasan Spiritual (X2) 

Adapun untuk mengetahui valid atau tidaknya item soal kuisioner 

pada kecerdasan spiritual, dapat dilihat pada tabel berikut : 

TABEL III. 6 

Hasil Uji Validitas Soal Kecerdasan Spiritual 

No 

Soal 
Rxy r tabel Keterangan 

1 0,321 0,278 Valid 

2 0,452 0,278 Valid 

3 0,561 0,278 Valid 

4 0,601 0,278 Valid 

5 0,579 0,278 Valid 

6 0,493 0,278 Valid 

7 0,521 0,278 Valid 

8 0,646 0,278 Valid 
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No 

Soal 
Rxy r tabel Keterangan 

9 0,462 0,278 Valid 

10 0,508 0,278 Valid 

11 0,451 0,278 Valid 

12 0,500 0,278 Valid 

13 0,548 0,278 Valid 

14 0,535 0,278 Valid 

15 0,681 0,278 Valid 

16 0,445 0,278 Valid 

17 0,528 0,278 Valid 

18 0,630 0,278 Valid 

19 0,437 0,278 Valid 

20 0,526 0,278 Valid 

21 0,560 0,278 Valid 

22 0,658 0,278 Valid 

23 0,402 0,278 Valid 

24 0,577 0,278 Valid 

25 0,586 0,278 Valid 

26 0,679 0,278 Valid 

27 0,446 0,278 Valid 

28 0,790 0,278 Valid 

29 0,669 0,278 Valid 

30 0,706 0,278 Valid 

31 0,595 0,278 Valid 

32 0,609 0,278 Valid 

33 0,642 0,278 Valid 

34 0,336 0,278 Valid 
         Sumber Data: IBM Statistic Ver.22 

Dari tabel III. 6 dapat dikemukakan bahwa dari 34 item soal tentang 

kecerdasan spiritual ( Variabel X2) memiliki total Rxy > 0,278. Berdasarkan 

hasil tersebut, item-item pertanyaan ini diaanggap sudah valid karena 

memiliki nilai Rxy diatas 0,278. 

c. Uji Validitas Akhlak Siswa (Y) 

Untuk mengetahui kevalidan soal dari akhlak ini, maka dilakukan uji 

validitas, dimana Rxy harus lebih besar dari pada r tabel. Untuk mengetahui 

lebih jelasnya perhatikan tabel berikut : 
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TABEL III. 7 

Hasil Uji Validitas Soal Akhlak Siswa 

No Soal Rxy r tabel  Keterangan 

1 0,165 0,278 Tidak Valid 

2 0,495 0,278 Valid 

3 0,584 0,278 Valid 

4 0,636 0,278 Valid 

5 0,512 0,278 Valid 

6 0,374 0,278 Valid 

7 0,412 0,278 Valid 

8 0,599 0,278 Valid 

9 0,616 0,278 Valid 

10 0,561 0,278 Valid 

11 0,339 0,278 Valid 

12 0,429 0,278 Valid 

13 0,665 0,278 Valid 

14 0,582 0,278 Valid 

15 0,593 0,278 Valid 

16 0,568 0,278 Valid 

17 0,600 0,278 Valid 

18 0,626 0,278 Valid 

19 0,680 0,278 Valid 

20 0,706 0,278 Valid 

21 0,709 0,278 Valid 

22 0,651 0,278 Valid 

23 0,599 0,278 Valid 

24 0,600 0,278 Valid 

25 0,504 0,278 Valid 

26 0,655 0,278 Valid 

27 0,516 0,278 Valid 

28 0,384 0,278 Valid 

29 0,499 0,278 Valid 

30 0,702 0,278 Valid 

31 0,733 0,278 Valid 

32 0,703 0,278 Valid 

33 0,744 0,278 Valid 

34 0,455 0,278 Valid 
   Sumber Data: IBM Statistic Ver.22 
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Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 34 item soal tentang 

Akhlak Siswa (variabel Y) mempunyai Rxy > 0,278, namun ada  1 item 

yang tidak valid dan tidak dapat digunakan. Dengan demikian hanya 33 

item soal yang dapat digunakan. 

2. Uji Realibilitas 

Uji reabilitas ini dilakukan agar suatu instrumen dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data dikarenakan instrumen itu 

baik. Pengujian Cronbach’s Alpha ini digunakan untuk menguji tingkat 

reability (keandalan) dari masing-masing variabel. Pengolahan data ini 

dibantu oleh SPSS versi 22.0. berikut tabel realibilitas soal yang sudah diuji 

melalui SPSS : 

TABEL III. 8 

Ringkasan Uji Realibilitas 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Nilai 

Pembanding 

Kesimpulan 

Kecerdasan 

Emosional 

,827 ,60 Reliabel 

Kecerdasan 

Spiritual 

,921 ,60 Reliabel 

Akhlak Siswa ,884 ,60 Reliabel 
  Sumber Data: IBM Statistic Ver.22 

Berdasarkan tabel III. 8 dapat disimpulkan bahwa dari ketiga 

variabel yaitu Kecerdasan Emosional sebagai Variabel X1, Kecerdasan 

Spiritual sebagai X2, dan Akhlak Siswa sebagai variabel Y. Untuk 

Kecerdasan Emosional memperoleh koefisien realibilitas pada Cronbach’s 

Alpha sebesar 0,827, nilai tersebut ada dalam ketetapan realibilitas Sangat 

tinggi, sehinga angket yang digunakan untuk mengumpulkan data terkait 
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Kecerdasan emosional dinyatakan reliabel. Kemudian untuk kecerdasan 

Spiritual memperoleh koefisien realibilitas Cronbach’s Alpha sebesar 0,921, 

nilai tersebut ada dalam ketetapan realibilitas Sangat tinggi, sehinga angket 

yang digunakan untuk mengumpulkan data terkait Kecerdasan Spiritual 

dinyatakan reliabel. Dan yang terakhir untuk Akhlak Siswa memperoleh 

koefisien realibilitas pada Cronbach’s Alpha sebesar 0,884, nilai tersebut 

ada dalam ketetapan realibilitas Sangat tinggi, sehinga angket yang 

digunakan untuk mengumpulkan data terkait Akhlak Siswa dinyatakan 

reliabel. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis data pada penelitian ini dengan judul 

“Hubungan Kecerdasan Emosional dan Spiritual dengan Akhlak Siswa di 

Sekolah Menengah Pertama Se-Kecamatan Bangkinang Kota” dapat ditarik 

kesimpulan: 

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara Kecerdasan Emosional dengan 

Akhlak Siswa di Sekolah Menengah Pertama Se-Kecamatan Bangkinang 

Kota  dengan nilai signifikan 0.000 < 0.05 

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara Kecerdasan Spiritual dengan 

Akhlak Siswa di Sekolah  Menengah Pertama Se-Kecamatan Bangkinang 

Kota dengan nilai signifikan 0.000 < 0.05 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara dari Kecerdasan Emosional dan 

Spiritual terhadap Akhlak Siswa di Sekolah Menengah Pertama Se-

Kecamatan Bangkinang Kota dengan nilai Signifikan 0.000 < 0.05 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang ingin penulis 

sampaikan: 

1. Diharapkan kepada guru-guru Pendidikan Agama Islam khususnya, di 

Sekolah Menengah Pertama Se-Kecamatan Bangkinang Kota untuk dapat 

memahami Kecerdasan Emosional dan meningkatkan Kecerdasan Spiritual 

Siswanya agar tercapainya Akhlakul Karimah 
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2. Diharapkan kepada siswa hendaknya melalui kecerdasan emosional dan 

spiritual yang dimilikinya agar memiliki akhlakul karimah. 

3. Penelitian ini memiliki kelemahan bahwa hasil dari penelitian ini 

menunjukkan hubungan positif antara kecerdasan emosional dan spiritual 

dengan akhlak siswa sebesar 11.8%, dan tergolong sang]at rendah, maka 

diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat menemukan faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi akhlak dengan hasil yang lebih besar. 
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Angket Sebelum Validasi 

 

Angket Penelitian tentang Kecerdasan Emosional  

Nama  : 

Sekolah : 

 

Petunjuk Pengisian Angket : 

1. Tulislah nama, sekolah  pada tempat yang telah disediakan 

2. Pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan kenyataan yang anda lakukan 

dengan memberi tanda ( /  X) 

3. Setiap jawaban anda adalah benar, sehingga jangan terpengaruh dengan 

jawaban teman anda 

4. Jangan ragu dalam memilih jawaban, karena angket ini tidak akan 

mempengaruhi nilai 

5. Isilah semua nomor, jangan sampai ada yang terlewati 

6. Perhatikan setiap pernyataan dibawah ini dan tulislah angka yang paling sesuai 

dengan kondisi anda ! 

7. Setelah selesai silahkan kumpulkan angket ini 

8. Keterangan jawaban adalah sebagai berikut : 

Sangat Setuju = 4  Tidak Setuju =2 

Setuju = 3        Tidak setuju = 1 

 

Pertanyaan : 

No Pertanyaan 
Skor 

SS S KS TS 

1. Saya tidak mudah marah ketika diganggu teman     

2. Saya memanggil teman dengan nama yang ia 

senangi 

    

3. Saya percaya diri dengan hasil upaya dan apapun 

yang saya lakukan selagi itu positif 

    

4. Ketika guru memberikan pekerjaan kelompok, saya 

akan mengerjakannya degan kelompok saya 

    

5. Saya mempunyai komitmen yang tinggi dalam 

belajar 

    

6. Saya memberikan bantuan berupa baju bekas, 

sedekah kepada korban longsor dan bencana alam 

lainnya 

    

7. Apapun yang saya lakukan, saya berfikir dahulu 

akibat dari perbuatan itu 

    

8. Ketika guru tidak masuk kelas, saya menggunakan 

waktu tersebut untuk membaca buku 

    

9.  Saya bisa menemukan solusi dari masalah belajar 

yang saya hadapi 

    



10. Saya menjadi lebih semangat belajar ketika melihat 

orang lain berhasil 

    

11. Saya belajar dari kesalahan dan berusaha lebih baik 

lagi agar prestasi saya meningkat 

    

12. Saya optimis akan mendapatkan hasil akhir 

yanglebih baikjika saya lebih berusahalagi 

    

13. Ketika teman bercerita kesedihannya, saya ikut 

merasa sedih 

    

14. Saya menolong guru ketika memerlukan bantuan      

15. Saya menolong teman sesuai kebutuhannya ketika ia 

mendapat kesulitan 

    

16. Saya dapat mengenali emosi orang lain dengan 

melihat ekspresi wajahnya 

    

17. Saya merasa percaya diri dengan cara berpakian 

yang saya gunakan 

    

18. Saya merupakan pribadi yang mudah bergaul     

19. Ketika saya mempunyai masalah dengan teman, 

saya akan menyelesaikannya dengan cara  yang baik 

    

20. Saya memiliki  komunikasi yang baik dengan teman     

21. Saya tidak mengintimidasi atau memalak teman baik 

itu dilingkungan sekolah ataupun diluar sekolah 

    

22. Saya belajar dari pengalaman agar tidak mengulangi 

kesalahan yang sama 

    

23.  Ketika saya memiliki tekanan  belajar, saya 

menyalurkannya melalui hal-hal yang saya suka 

    

24. Saya mengetahui kelebihan dan kekurangan saya     

25. Saya berani menampilkan bakat saya didepan orang 

banyak 

    

26. Saya tidak memanggil teman dengan nama orang 

tuanya 

    

27. Saya terbuka dengan kritikan yang diberikan guru 

dan berusaha memperbaiknya 

    

28. Saya menolong orang tuaketika libur sekolah     

29. Saya mendengarkan terlebih dahulu kritikan teman, 

jika itu salah maka saya akan membantahnya dengan 

kata-kata yang sopan 

    

30. Saya menghargai teman yang berbeda keyakinan 

agama dengan saya 

    

31. Saya tidak memiliki kelompok-kelommpok dalam 

berteman 

    

32. Saya mengakui ketika saya berbuat salah     

33. Ketika saya marah, saya tidak akan merusak atribut 

sekolah  seperti meja, kursi dll 

    

34. Saya tertarik untuk mencoba  hal baru     

 



Angket Penelitan tentang Kecerdasan Spiritual 

 

Nama  : 

Sekolah : 

 

Petunjuk Pengisian Angket : 

1. Tulislah nama, sekolah pada tempat yang telah disediakan 

2. Pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan kenyataan yang anda lakukan 

dengan memberi tanda ( /  X) 

3. Setiap jawaban anda adalah benar, sehingga jangan terpengaruh dengan 

jawaban teman anda 

4. Jangan ragu dalam memilih jawaban, karena angket ini tidak akan 

mempengaruhi nilai 

5. Isilah semua nomor, jangan sampai ada yang terlewati 

6. Setiap pertanyaan pilihlah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi 

anda! 

7. Setelah selesai silahkan kumpulkan angket ini 

8. Keterangan jawaban adalah sebagai berikut : 

Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (SS), Tidak Setuju (TS) 

 

Pertanyaan : 

No Pertanyaan 
Skor 

SS S KS TS 

1. Saya mengerjakan sholat lima waktu atas kemauan 

sendiri 

    

2. Menurut saya sholat 5 waktu merupakan kebutuhan 

bukan hanya sekedar kewajiban sebagai seorang 

muslim 

    

3. Saya memberikan sebagian uang belanja saya untuk 

disedekahkan  

    

4. Saya menjaga rahasia teman      

5. Saya berbagi dengan teman ketika membawa bekal 

makanan dan minuman 

    

6. Ketika melihat teman kesusahan saya langsung 

menolong ssesuai kebutuhannya 

    

7. Saya meminjamkan alat belajar kepada teman yang 

tidak memiliki alat belajar 

    

8. Saya berbagi dengan teman ketika ia tidak memiliki 

buku sumber belajar 

    

9. Saya menyisakan uang belanja untuk infak sekolah     

10. Sayamenyalami guru yang saya temui dengan 

berjabat tangan 

    

11. Saya tidak mengejek teman  yang tidak saya sukai     



12. Saya memaafkan kesalahan teman sebelum ia 

meminta maaf 

    

13. Saya jujur ketika berbicara     

14. Ketika saya melihat benda yang bukan milik saya, 

saya memberikannya kepada guru agar tau siapa 

pemiliknya 

    

15. Saya menyampaikan pesan guru kepada teman yang 

harus menerimanya 

    

16. Saya membaca Al-quran setiap hari     

17.  Ketika ada guru berbicara didepan kelas dengan 

guru lainnya, saya berusaha untuk tidak lewat atau 

berlarian diantara mereka 

    

18. Saya merasa gelisah ketika meninggalkan sholat 

lima waktu 

    

19. Saya tidak pernah meningalkan puasa di bulan suci 

ramadhan, kucuali mendapat keringanan yang sesuai  

dengan   syariat agama 

    

20. Saya menghindari perkelahian dengan  teman      

21. Saya melapor kepada guru ketika melihat teman 

bekelahi 

    

22. Saya tidak menyontek ketikamengerjakan soal 

latihan/ulangan 

    

23. Saya selalu berbaik sangka (husnuzon) kepada orang 

lain 

    

24. Saya tidak memotong pembicaraan orang tua ketika 

memberi nasehat 

    

25. Saya tidak menyalahkan orang lain ketika mendapat 

musibah 

    

26. Jika seseorang membutuhkan bantuan, saya bersedia 

menolongnya 

    

27. Saya sopan kepada orang yang lebih tua dari saya     

28. Saya menghargai setiap perbedaan pendapat ketika 

diskusi belajar dengan teman saya 

    

29. Saya melakukan sujud syukur setiap kali  mendapat 

prestasi belajar 

    

30. Ketika membaca Al-qur’an hati saya terasa tenang     

31. Saya meyakini bahwa Allah menolong disetiap 

kesulitan yang saya alami 

    

32. Saya tidak  melawan guru karena saya tau itu tidak 

boleh 

    

33. Apapun yang saya lakukan sesuai dengan kata hati 

saya 

    

34. Saya  tidak mengejek jika ada teman yang berbeda 

keyakinan agama dengan saya 

    

 



Angket Penelitian Akhlak Siswa 

 

Nama  : 

Sekolah : 

 

Petunjuk Pengisian Angket : 

1. Tulislah nama, kelas, dan tanggal pada tempat yang telah disediakan 

2. Pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan kenyataan yang anda lakukan 

dengan memberi tanda ( /  X) 

3. Setiap jawaban anda adalah benar, sehingga jangan terpengaruh dengan 

jawaban teman anda 

4. Jangan ragu dalam memilih jawaban, karena angket ini tidak akan 

mempengaruhi nilai 

5. Isilah semua nomor, jangan sampai ada yang terlewati 

6. Setelah selesai silahkan kumpulkan angket ini 

7. Keterangan jawaban adalah sebagai berikut : 

Selalu( SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KD), Tidak Pernah (TP) 

 

Pertanyaan : 

1. Saya tidak berbicara kasar kepada kedua orang tua saya 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

2. Apapun yang saya lakukan, saya hanya berharap pahala dari Allah 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

3. Saya menyempatkan waktu untuk melaksanakan sholat dhuha 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

4. Apapun yang saya usahakan, saya menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

5. Saya mengucapkan Alhamdulillah untuk setiap rezeki yang saya terima 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.  Tidak Pernah 

6. Ketika saya menolong teman, saya tidak mengharap balasan atau pujian dari 

orang,melainkan mengharap ridho Allah 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

  



7. Saya melaksanakan puasa senin kamis 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

8. Ketika mendengar nama Rasulullah saya langsung bersholawat 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

9. Saya mencari tau perjalanan hidup Rasulullah baik itu membaca buku, artikel, 

bertanya kepada guru ataupun kepada ustad,  karena saya mengagumi sosok 

Beliau 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

10. Saya mengutamakan orang tua dalam hal kebaikan 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

11. Saya tidak meninggalkan sholat lima waktu 

a. Selalu c.   Kadang-kadang 

b. Sering d.   Tidak Pernah 

12. Saya mengikuti keinginan orang tua saya dalam hal kebaikan 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

13. Saya berbicara dengan orang tua dengan bahasa yang sopan 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

14. Saya tidak membentak orang tua saya ketika mereka meminta tolong kepada 

saya 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

15. Saya tidak mengucapkan kata “ah” kepada orang tua saya 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

16. Saya mendoakan kedua orang tua sayasetiap selesai sholat  

a. Selalu c.   Kadang-kadang 

b. Sering d.   Tidak Pernah 

17. Saya tidak iri ketika ada teman memiliki barang baru 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

18. Saya malu mengambil barang yang bukan milik saya 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

19. Saya malu mengejek teman saya 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 



20. Ketika saya melihat makanan dan minuman yang saya suka, saya hanya 

meminum dan memakan secukupnya saja 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

21. Ketika libur sekolah, saya tidak menghabiskan waktu hanya untuk bermain 

game 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

22. Saya tidak sombong ketika memiliki barang baru 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

23. Saya tidak merusak bunga yang ada di lingkungan sekolah 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

24. Saya menyiram bunga yang ada dilingkungan sekolah 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

25. Saya menjaga kelestarian lingkungan sekolah 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

26. Saya membuang sampah pada tempanya 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

27. Saya melaksanakan sholat tahajjud 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

28. Saya mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW disekolah  

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

29. Saya membantu ayah dan ibu jika libur sekolah  

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

30. Saya melakukan sholat berjamaah tidak untuk dipuji orang lain 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

31. Saya menyalami tangan kedua  orang tua  saya ketika  keluar rumah atau 

bepergian 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

 



32. Saya menyayangi kedua orang tua saya melebihi diri saya sendiri 

a. Selalu c.   Kadang-kadang 

b. Sering d.   Tidak Pernah 

33. Saya menanyakan pendapat kedua orang tua saya terlebih dahulu sebelum 

mengambil keputusan 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

34. Jika orang tua menasehati saya dalam hal kebaikan, maka saya dengarkan 

a.  Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering              d.   Tidak Pernah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Angket Sesudah Validasi 

 

Angket Penelitian tentang Kecerdasan Emosional  

 

Nama  : 

Sekolah : 

 

Petunjuk Pengisian Angket : 

1. Tulislah nama, sekolah  pada tempat yang telah disediakan 

2. Pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan kenyataan yang anda lakukan 

dengan memberi tanda ( /  X) 

3. Setiap jawaban anda adalah benar, sehingga jangan terpengaruh dengan 

jawaban teman anda 

4. Jangan ragu dalam memilih jawaban, karena angket ini tidak akan 

mempengaruhi nilai 

5. Isilah semua nomor, jangan sampai ada yang terlewati 

6. Perhatikan setiap pernyataan dibawah ini dan tulislah angka yang paling sesuai 

dengan kondisi anda ! 

7. Setelah selesai silahkan kumpulkan angket ini 

8. Keterangan jawaban adalah sebagai berikut : 

Sangat Setuju = 4  Tidak Setuju =2 

Setuju = 3        Tidak setuju = 1 

 

Pertanyaan : 

No Pertanyaan 
Skor 

SS S KS TS 

1. Saya memanggil teman dengan nama yang ia 

senangi 

    

2. Saya percaya diri dengan hasil upaya dan apapun 

yang saya lakukan selagi itu positif 

    

3. Saya mempunyai komitmen yang tinggi dalam 

belajar 

    

4. Saya memberikan bantuan berupa baju bekas, 

sedekah kepada korban longsor dan bencana alam 

lainnya 

    

5. Apapun yang saya lakukan, saya berfikir dahulu 

akibat dari perbuatan itu 

    

6. Ketika guru tidak masuk kelas, saya menggunakan 

waktu tersebut untuk membaca buku 

    

7.  Saya bisa menemukan solusi dari masalah belajar 

yang saya hadapi 

    

8. Saya menjadi lebih semangat belajar ketika melihat 

orang lain berhasil 

    



9. Saya belajar dari kesalahan dan berusaha lebih baik 

lagi agar prestasi saya meningkat 

    

10. Saya optimis akan mendapatkan hasil akhir 

yanglebih baikjika saya lebih berusahalagi 

    

11. Ketika teman bercerita kesedihannya, saya ikut 

merasa sedih 

    

12. Saya menolong guru ketika memerlukan bantuan      

13. Saya menolong teman sesuai kebutuhannya ketika ia 

mendapat kesulitan 

    

14. Saya dapat mengenali emosi orang lain dengan 

melihat ekspresi wajahnya 

    

15. Saya merasa percaya diri dengan cara berpakian 

yang saya gunakan 

    

16. Saya merupakan pribadi yang mudah bergaul     

17. Ketika saya mempunyai masalah dengan teman, 

saya akan menyelesaikannya dengan cara  yang baik 

    

18. Saya memiliki  komunikasi yang baik dengan teman     

19. Saya tidak mengintimidasi atau memalak teman baik 

itu dilingkungan sekolah ataupun diluar sekolah 

    

20. Saya belajar dari pengalaman agar tidak mengulangi 

kesalahan yang sama 

    

21.  Ketika saya memiliki tekanan  belajar, saya 

menyalurkannya melalui hal-hal yang saya suka 

    

22. Saya mengetahui kelebihan dan kekurangan saya     

23. Saya berani menampilkan bakat saya didepan orang 

banyak 

    

24. Saya tidak memanggil teman dengan nama orang 

tuanya 

    

25. Saya terbuka dengan kritikan yang diberikan guru 

dan berusaha memperbaiknya 

    

26. Saya menolong orang tuaketika libur sekolah     

27. Saya mendengarkan terlebih dahulu kritikan teman, 

jika itu salah maka saya akan membantahnya dengan 

kata-kata yang sopan 

    

28. Saya menghargai teman yang berbeda keyakinan 

agama dengan saya 

    

29. Saya tidak memiliki kelompok-kelommpok dalam 

berteman 

    

30. Saya mengakui ketika saya berbuat salah     

31. Ketika saya marah, saya tidak akan merusak atribut 

sekolah  seperti meja, kursi dll 

    

32. Saya tertarik untuk mencoba  hal baru     

 

 

 



Angket Penelitan tentang Kecerdasan Spiritual 

 

Nama  : 

Sekolah : 

 

Petunjuk Pengisian Angket : 

1. Tulislah nama, sekolah pada tempat yang telah disediakan 

2. Pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan kenyataan yang anda lakukan 

dengan memberi tanda ( /  X) 

3. Setiap jawaban anda adalah benar, sehingga jangan terpengaruh dengan 

jawaban teman anda 

4. Jangan ragu dalam memilih jawaban, karena angket ini tidak akan 

mempengaruhi nilai 

5. Isilah semua nomor, jangan sampai ada yang terlewati 

6. Setiap pertanyaan pilihlah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi 

anda! 

7. Setelah selesai silahkan kumpulkan angket ini 

8. Keterangan jawaban adalah sebagai berikut : 

Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (SS), Tidak Setuju (STS) 

 

Pertanyaan : 

No Pertanyaan 
Skor 

SS S KS TS 

1. Saya mengerjakan sholat lima waktu atas kemauan 

sendiri 

    

2. Menurut saya sholat 5 waktu merupakan kebutuhan 

bukan hanya sekedar kewajiban sebagai seorang 

muslim 

    

3. Saya memberikan sebagian uang belanja saya untuk 

disedekahkan  

    

4. Saya menjaga rahasia teman      

5. Saya berbagi dengan teman ketika membawa bekal 

makanan dan minuman 

    

6. Ketika melihat teman kesusahan saya langsung 

menolong ssesuai kebutuhannya 

    

7. Saya meminjamkan alat belajar kepada teman yang 

tidak memiliki alat belajar 

    

8. Saya berbagi dengan teman ketika ia tidak memiliki 

buku sumber belajar 

    

9. Saya menyisakan uang belanja untuk infak sekolah     

10. Sayamenyalami guru yang saya temui dengan 

berjabat tangan 

    

11. Saya tidak mengejek teman  yang tidak saya sukai     



12. Saya memaafkan kesalahan teman sebelum ia 

meminta maaf 

    

13. Saya jujur ketika berbicara     

14. Ketika saya melihat benda yang bukan milik saya, 

saya memberikannya kepada guru agar tau siapa 

pemiliknya 

    

15. Saya menyampaikan pesan guru kepada teman yang 

harus menerimanya 

    

16. Saya membaca Al-quran setiap hari     

17.  Ketika ada guru berbicara didepan kelas dengan 

guru lainnya, saya berusaha untuk tidak lewat atau 

berlarian diantara mereka 

    

18. Saya merasa gelisah ketika meninggalkan sholat 

lima waktu 

    

19. Saya tidak pernah meningalkan puasa di bulan suci 

ramadhan, kucuali mendapat keringanan yang sesuai  

dengan   syariat agama 

    

20. Saya menghindari perkelahian dengan  teman      

21. Saya melapor kepada guru ketika melihat teman 

bekelahi 

    

22. Saya tidak menyontek ketikamengerjakan soal 

latihan/ulangan 

    

23. Saya selalu berbaik sangka (husnuzon) kepada orang 

lain 

    

24. Saya tidak memotong pembicaraan orang tua ketika 

memberi nasehat 

    

25. Saya tidak menyalahkan orang lain ketika mendapat 

musibah 

    

26. Jika seseorang membutuhkan bantuan, saya bersedia 

menolongnya 

    

27. Saya sopan kepada orang yang lebih tua dari saya     

28. Saya menghargai setiap perbedaan pendapat ketika 

diskusi belajar dengan teman saya 

    

29. Saya melakukan sujud syukur setiap kali  mendapat 

prestasi belajar 

    

30. Ketika membaca Al-qur’an hati saya terasa tenang     

31. Saya meyakini bahwa Allah menolong disetiap 

kesulitan yang saya alami 

    

32. Saya tidak  melawan guru karena saya tau itu tidak 

boleh 

    

33. Apapun yang saya lakukan sesuai dengan kata hati 

saya 

    

34. Saya  tidak mengejek jika ada teman yang berbeda 

keyakinan agama dengan saya 

    

 



Angket Penelitian Akhlak Siswa 

 

Nama  : 

Sekolah : 

 

Petunjuk Pengisian Angket : 

1. Tulislah nama, kelas, dan tanggal pada tempat yang telah disediakan 

2. Pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan kenyataan yang anda lakukan 

dengan memberi tanda ( /  X) 

3. Setiap jawaban anda adalah benar, sehingga jangan terpengaruh dengan 

jawaban teman anda 

4. Jangan ragu dalam memilih jawaban, karena angket ini tidak akan 

mempengaruhi nilai 

5. Isilah semua nomor, jangan sampai ada yang terlewati 

6. Setelah selesai silahkan kumpulkan angket ini 

7. Keterangan jawaban adalah sebagai b   erikut : 

Selalu( SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KD), Tidak Pernah (TP) 

 

Pertanyaan : 

1. Apapun yang saya lakukan, saya hanya berharap pahala dari Allah 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

2. Saya menyempatkan waktu untuk melaksanakan sholat dhuha 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

3. Apapun yang saya usahakan, saya menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

4. Saya mengucapkan Alhamdulillah untuk setiap rezeki yang saya terima 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.  Tidak Pernah 

5. Ketika saya menolong teman, saya tidak mengharap balasan atau pujian dari 

orang,melainkan mengharap ridho Allah 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

6. Saya melaksanakan puasa senin kamis 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

 

 



7. Ketika mendengar nama Rasulullah saya langsung bersholawat 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

8. Saya mencari tau perjalanan hidup Rasulullah baik itu membaca buku, artikel, 

bertanya kepada guru ataupun kepada ustad,  karena saya mengagumi sosok 

Beliau 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

9. Saya mengutamakan orang tua dalam hal kebaikan 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

10. Saya tidak meninggalkan sholat lima waktu 

a. Selalu c.   Kadang-kadang 

b. Sering d.   Tidak Pernah 

11. Saya mengikuti keinginan orang tua saya dalam hal kebaikan 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

12. Saya berbicara dengan orang tua dengan bahasa yang sopan 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

13. Saya tidak membentak orang tua saya ketika mereka meminta tolong kepada 

saya 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

14. Saya tidak mengucapkan kata “ah” kepada orang tua saya 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

15. Saya mendoakan kedua orang tua sayasetiap selesai sholat  

a. Selalu c.   Kadang-kadang 

b. Sering d.   Tidak Pernah 

16. Saya tidak iri ketika ada teman memiliki barang baru 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

17. Saya malu mengambil barang yang bukan milik saya 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

18. Saya malu mengejek teman saya 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 



19. Ketika saya melihat makanan dan minuman yang saya suka, saya hanya 

meminum dan memakan secukupnya saja 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

20. Ketika libur sekolah, saya tidak menghabiskan waktu hanya untuk bermain 

game 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

21. Saya tidak sombong ketika memiliki barang baru 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

22. Saya tidak merusak bunga yang ada di lingkungan sekolah 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

23. Saya menyiram bunga yang ada dilingkungan sekolah 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

24. Saya menjaga kelestarian lingkungan sekolah 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

25. Saya membuang sampah pada tempanya 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

26. Saya melaksanakan sholat tahajjud 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

27. Saya mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW disekolah  

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

28. Saya membantu ayah dan ibu jika libur sekolah  

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

29. Saya melakukan sholat berjamaah tidak untuk dipuji orang lain 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

30. Saya menyalami tangan kedua  orang tua  saya ketika  keluar rumah atau 

bepergian 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

 



31. Saya menyayangi kedua orang tua saya melebihi diri saya sendiri 

a. Selalu c.   Kadang-kadang 

b. Sering d.   Tidak Pernah 

32. Saya menanyakan pendapat kedua orang tua saya terlebih dahulu sebelum 

mengambil keputusan 

a. Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 

33. Jika orang tua menasehati saya dalam hal kebaikan, maka saya dengarkan 

a.  Selalu c.   Kadang-kadang  

b. Sering d.   Tidak Pernah 
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